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Summar} 

The aruck prc~nl ' 1hc ,1,11c or contemporar) Jeba1e on the 1hrcc runJ.1mental theo11t ' ,,f 
tru1h. cl;i\\IC.11 (corrc,ponJcnccl. cohcrcnuon"t .tnJ pragmati\I one' ""o A. ·1.1"1.1·, '"""'I" 
tion or trulh. D. 0,1 , ,J,on·, \IC"~ on 1ruth anJ the 'o-c.1lle1.I JcOat1on"t ronn'.pt11>1" .ire 
Jl\cu\\eJ Inc JUlhor tne' 10 'ho" "hat rd .. 11on' occur ~l\ll'cn 1hc pll· ·thc,1rr111 .11 und1·r· 
\landing of the concep1 of 1ru1h .md the cl.1"1r.1I concept ot 1ru1h. Aho 1hc 1d.1111111 '"''"•·rn 
1hc na1urc of 1ru1h .md ph1lo, ophl(.1I 'ccp11c1>m " J"cu"eJ ·" \\Cll ·" 1he <JUC\llOn J o " i.· n· 
ccs ;ind technologies b.l\rJ on them need 1hc cla~"cal concept of trulh 111 orJcr 10 .1cn1u111 l<>r 
lhe e\ planatol). p1ogno,11c ;mJ ttthnolog1cal succe'' the) ad11e,e . The amcle .1"0 J",u"c' 
lhc po\i tion of 1he >O·called ant1-rca11,m po,iula1ing rcplacmg 1he concept of 1ru1h '"'h c ~

the concep1 or idc;1I \ Crifica1ion or the conccp1 of objccti\ II}. The oppo,111on 1> con"'k1cJ 
be t\\ CCII fundaliona li\111 and COhcrcntiOni\m anJ in this COlllC\I lhe JUlhor Irie> 10 fo1 111ul.11c 
an an>" er 10 1hc quc;1ion of " ha1 1he dcba1c on 1he criterion of 1ru1h ,., conccmed " 11h 1'11r 
conclu;iom. dr.1wn from all 1he'c con>1dera1ions are 1he follO\\ mg. De>pi1e 1hc var1ou' ;111<·111ph 
al di,c rcdiling or reJCcting it 1hc class ica l concepl of 1ru1h is in a ~ood 1hcorc1ical co11d111on. 
All >CCplical posi1iom. ha ve 10 a"1umc 1his conccp1 111 one or a1101hc1 "a). :1bo no 'cm.1nl1l' 
progia111111cs µ1c,c111cd up 10 now ( A . Tai:.k1. D. DadJson) have been able 10 cl11nin.111· 1111· 
d .issic;il conccpl of 1ru1h. Science .111d 1cchnolog) aS\umc bo1h 1hc co11ccp1 ol 1ru1h 111 1hc 
class ica l sense and 1he clrnrnc1cris1ic' !hat arc con11ec1cd " 11 h i1. The cla\\ical undc i'1;u1din~ 
of 1ru1h ; hould be 1hc11 rccogn"cJ as one tha1 canno1 be c limina1eJ rrom our co11ccp1u:1I p.11.1· 
d igm " e use to 1hink abou1 1hc \\ Orld. The anic le is concluded wi1h co11s idcr.11 io11> on the 
mcrnphy\1c:1I bacl.ground of 1he classic.ii concep1 of tru1h. The au1hor ron11ul.11es 1he 1hc'1' 1hJt 
1hcrc is a clo'c rclmiomh1p bcl\\ cen 1he classical conccp1ion of 1r111h :111~1 1he iJ0"'""1 1.11.l'll 
by mc1aph) \I CJI 1.111011.111\m. In 1his conlC\ I R. De>c<incs·. G. \\'. L.:1b1111 ·, ;ind I. Ka111 , " ''' 
:ire dl\CU"Cd. 
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(Edelman 19\lR) 

PERCEPCJA JAKO INFERENC'JA 

Problem do1ycz<1cy 1ego, jak prLcchod1im y od u111y~lowcgo tcatru na~zych 
przedstawien do zewn c; trrncj ~ re ry 1-.onl.. rc tn:rch ob1cl..10" f11 yc1nych (od 
wewnqtrz na £cwn:11r1). o d chi\\ Ila nalc1y do filo1o f11 . 1 a nowo pop" ia ~ • i.: 

on na tie rc prc1cn1acjoni'l) c7nych 1cori1 rchtCJI po n11i;d1) um) ,1c111 a pr1cd
mio1ami. Tcoric IC prl) jmowal) ll<lJfOl.maitvc fo rnl )' od Cla\O\\ o c,canc' ·a . 
Karua, Helmhollza i Brcnlana. Pr1cdmio1c m navcgo 1a 1111c rc~o" ania bc;dq 

repr~zen1acjonist)czne 1eoric pcrccpcj1. Po n11va ll \ la podaJC ta\admczc wy
znaczniki. uznanc pr1.cz nas za cha ral..1cr)~l )'C1ne dla tcgo typu tcori i: 

I ) Podmio1 !ipOstrzegaj(\cy jc\t idcal11owany. RO/\\J/a \I\! go Jal..o 1-.ogo~ 
znajduj<tcego sic; poza jakimkolwid. l..on1ci...,1c m c1y .: rodowi,i...iem i w odc
rwaniu od jakicgoko h\ ic k cclowcgo 1acl1o"an1:1 . We \\ c1c.:nu.:jv ych wcr~jach 

reprczcn1acjonirn1u , formulowanych pr1c1 Dc\Canc' ' a i Jl' gO na, 1.,: pc6w pod 

miot spos1rzc,gaj<1cy ro1waz;my jc't jal..o bc1cic lc' na du'"'· P6in1cj 1ral..1ujc 
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sicc go jako podrnio t ekspcryrnen16w psychologicznych i odbiorccc odcielcfoio

nych wraien. a wiccc jako kogos pozbawionego jakichkolwiek potrzeb czy 
cel6w i wolnego od wszclkich obci4i.en plyn4cych z powcznego dOS\\ iad
czenia. 

2) Uwai.a si\!. i.e percepcja zaczyna si\! od czystych. nagich wrai.en. a na

Sl\:pnie - poprzez proces infercncji czy deliberacji - pojawiaj;i si1; poj~c1a czy 
przckonania odnosz<1ce sitr do zewn,.1rznych przedmio16w fizycznych. Owa 

dclibcracja moi:c bye niczwykle szybka. a nawct moi.c sii; odbywac po1111:cj 
progu swiadomosci. Musi jednaki.e sicc pojawic. poniewaz - jak sii,: utrz~ mujc 

- bczposredn io doswiadczamy jedynie wrai.en, a wi~c bez dodania Q\\ ego 
inferencyjnego kroku nasze doswiadczen ie percepcyjne nie rnialoby i.adnych 
odniesien do obiek16w zewncctrznych. transcendentnych wobec tego dofo iad
czenia. 

3) Przyjrnuje sicc, i.e przedrnioiy fizyczne islnicj<i na zewmim:, w 'wiccic, 
ale sit niedosl\!pne naszemu bezposredniernu doswiadczeniu. asza wieclLa 
o nich nie jest bezposrednia. ale jest wynikiem stawiania hipotez i infcrcncji. 
My - czy 1ei. nasze m6zgi - musimy przeprowadzac wnio kowania prowa

dzitce od naiury naszych wraien (ich konfiguracji) do przedmio16w nalcl.<1-

cych do swia1a. Poniewai. nigdy nie doswiadczamy bezposrednio przedrnio-
16w, 1rudno jest ustalic. w jaki spos6b moglibysmy uzyskac gwarancj\. i..e 
nasze wnioskowania sit usprawiedliwione. N iekt6rzy zwolennicy reprezcnta
cjonizmu utrzymujit wiccc. i.e nasze przekonania dotycz<ice prLedmiot6w pcr
cepcji znajduj<icych si~ w swiecie zewncirznym sit w calosci falszywc. Powo
luj<i si~ przy 1ym na fakl. i.e owe prze konania wydaj4 sic sprzccznc np. 
z 1wierclzeniarni wsp61czesncj fizyki. 

Re prezentacjonislyczna koncepcja percepcji i zakladane przez ni'l wniosko

wanie s;i ci;iglc iywe w kompu1acjonis1ycznych 1eoriach umyslu i dok1rynach 
me1odologiczncgo solipsyzrnu przyj\!lych przez znaczn'l CZ\!SC wsp61cze~nych 
nauk kogni1ywnych. Koncepcja la jednak o piera sii! na blydnyrn zalo7cniu: 
uznaj<\C, ii: pcrcepcja zalczy od wrai.en. a wrazcnia stanowi'l bezposrcdni 
przedrnio1 naszego doswiadczenia, koncepcja la dokladnic odwrnca porz;1dek 
rLeczy. 

PERCEPCJA I KONTEKST 

Nasza zdolnosc percepcji nie moi.e siy skladac z urniej~tnosc i wyprowa
dzania wniosk6w (czy czegokolwiek do nic h podobnego) z danych zrnyslo
wych. Z perspektywy ekologicznej, kt6rej bt<dy bronil w niniejszym 1ekscie, 

.. 
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10 wlafoie percepcja je~1 czyrns pierwotnyrn. Jak obszcrnie argumentowal 

Merleau-Poniy (por. pierwszy rozdzial jego Fe11ome110/ogii percepcji), dane 

zrnyslowe nie stanowi'l element6\1. z k16rych nasli!pnie wyprowadzana jest 
wiedza sposirzezcniowa: raczcj z is101y swej S<I one czyrns kontekstualnyrn 

czy CZC\stkowyrn. Dane zmyslowe mog;i zo~tac \\ yabst1ahowanc ze swcgo 

zwyklego perccptualnego kontehtu jcd) nie przez i.1czcg6lnego rodzaju ukla
dy eksperyrnenialnc. J,.16re znajdujcmy w laboratoriach p'ychologicznych. 
Moina je uznac za ~arnodzielnc byiy jcd)nic w1cdy. gdy zaangai.ujemy Sil! 

w specjalnie przykrojonc do tcgo cclu atomistycznc czy clementarystyczne 
teorelyzowanie Oll!Ologicznc. kt6re dominowa(o wsrod psycholog6w w pOCZ'!l

kowych latach formowania sii! tej dyscypliny w koncu dziewii!tnastego wieku. 
Aby zrozurniec pierwoine zjawisko doswiaclczenia percepcyjnego, powin

nisrny jednak zacz<ic nie od uklad6w laboratoryjnych, ale od normalnych, 

typowych przyklad6w :.postrzei.en. pojawiajqcych sii; w tych kontekstach dnia 
codziennego. w kt6rych naiuralnie osadzone jest ludzkie czy zwicrz\!ce zacho
wanie. Zauwai.ymy wtcdy. i.c w tych kontekstach podmio1 ma do czynicnia 

- zar6wno w percepcji. jak i w dzialaniu - po prosiu z samymi rzeczarni, 
rzeczami nalei<tcymi do otaczaj;icego go swiata. Konteksty 1e najlcpiej moina 
zrozurniec w terrninach 1opologicznego zagniei.di.enia czy zespolu wchodzq
cych jedno w drugie ,.gniazd", przez k16re odbieraj'!CY w rai.enia organizm jest 
zadornowiony czy usyiuowany w otaczaj<icym go srodowisku (a wi\!C orga
nizm sluzy w pewnyrn sens ic jako wewn\!lrzna granica 1egoi. sroclowiska). 

Pr6ba zrozurnienia percepcji w odcrwaniu od srodowiska jest r6wnie chybio
na, jak pr6ba zrozumicnia dziala11 zawodnika w czasie mcczu bokserskiego 
w oderwaniu od dzialan jcgo przeciwnika. 

Standardowyrni koniekstami dla perccpcji S<\ srodowiska. w kt6rych pod

mfoi!.";postrzegaji!CY - poprzez patrzenie. dotykanic. srnakowanic, w(lchanie 
- jest zwi(lzany z przedrniotami maj:1cymi jakid znaczcnia dla jego i.ycia i 
jego aktualnych zadan i ccl6w: czy b~clzie to umieraj'!CY jelen. pusta szklan
ka, zlamana kopia. cyfry na forrnu larzu kalkulacyjnyrn czy ksiq:i.ki na p61ce. 
W ramach tych kontck~16w podmiot spo~trzegaji!CY jest powiqz.any z przed· 

mioiami, kt6rymi si~ zajmuje. nie tylko poprzez percepcjcc. Jeez taki.e poprzez 
dzialanie, jako i.e pcrccpcja i dzialanit: w normalnych warunkach S'! nawza
jem ze sob4 powi'li:anc. 

Zdolnosc percepcji jc~t, z jednej strony. zdolnosc i<i rozwiniir t'l w 1o ku 
ewoJucji i wiqi<le<i organizm bczposrcdnio z przedrniotarni napotka nymi w 
jego typowym srodowisku zamieszkania. niezb~dnyrni do przei.ycia 1ego 
organizrnu. Z drugiej zas sirony. jest 10 zdolnosc ksziahowana i wyosirzana 

Przez okreslonc srodowiska, w kt6rych przebywa 6w organizm. Nisza e kolo-
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giczna, jako korelat naszej pcrcepCJI, JCSt wi'<c w pewnym scnsie efektcm 
proces6w zachodzl\cych zar6wno na poziomie grupowym, jak i indyw1dual
nym. Ten ostatni poziom slui.y wszaki.e jcdynie tcmu, by zakreslic i wydobyc 
odpowiedni fragment rzeczywistoki. zwi'lzany z konkretnym organizmcm. 
Sama w sobie nisza ekologiczna kai.dcgo organizmu jest czyms obiekty\\ nym. 
Jest czirsciq swiata, w obrcbic kt6rcj organizm jest u~ytuowany . Tw6rca p~y
chologii ckologiczncj, J. J. Gibson, wyrazil to w nas11;:puj'lCY spos6b: 

Nisza konkretnego gatunku n1c powinna b)t mylona l t)m. co 111ekt6rz) P\)Cho
looowic zwierz;it nazywaj;i/c110111e11a/11y111 frodo•riskicm gatunku 1 •.. ) •.. pr)wa1-
ny0m ~wia1em". w kt6rym gatunek mialby i.yt . .. ~wiatcm sub'.cktyw~ym" ~zy 
~wiatem .. ~wiadomoki". Zachowanie obserwator6w z pewnoki:t zalezy od 1ch 
percepcji ~rodowiska. ale to nie znaczy. i.e ich zachowanie zale1) od tak Z\\anego 
prywatnego, subiektywnego czy ~wiadomego ~rodow 1ska (Gibson 1979: 129). 

Onrnnizm wykazuje spontanicznie wrazliwosc na naturalnc obiekty nale
Zqce do jego niszy: zar6wno na to, co jest jego poi.ywicniem, lupem. '"ro
giem, jak i na wiclc innych obiek16w, kt6rych istnicnie i moi.li~osci w_cho
dzenia z nim w relacje przyczynowo-skutkowe s:\ od 1ego organizmu 111cza
lei.ne. Gdyby tak nie bylo, organizm ani by nie ewoluowal. ani nie pr1ezyl. 

Twierdzcnia Gibsona implikujq wii;c radykalnie cks1emalis1yczny pogllld 
na percepcji;. Jesli chcemy zrozumiec. czym jest pcrcepcja, nic mozemy jej 
rozwai.ac w terminach kanezjanslkiego umyslu czy duszy, z jcj wewni;trmym 
teatrcm .,trdci .. lub ,,reprezcntacji mentalnych .. czy tci. ,,prtckonan i prag

nicn", co pociqga 1.a sobq problem wyjaSllienia, jak owcmu umyslowi si~ 
udajc - dzi{:ki in1encjonalnosci - uj<iC przcdmio1y zcwn'<lrtnc wobcc nicgo 
samego. Powinnismy raczej rozwai.ac perccpcjc; w tcrminach ~postrzega~•1ccgo 
i dzialaj:icego organizmu, kt6rego spoMrzezenia i dzialania s:1 zawsze 1\1010: 
wo i nicrozdzielnie zwi11zanc z czi;kiami czy momcn1ami przedmio16w 1 
rzeczami czy plaszczyznami jego zewn{:trznego srodowiska. 

Wyplywa wi{:C stqd wniosek, :i.e w pcwnym sensie srodowisko zewni,:trzne 
wykonujc za nas ,,myslcnie" dotyczqce tego, jak nalei.y si!i; po swiecic poru
szac. Millikan ujirta 10 w nast{:pujqcy spos6b: 

IBl<;dem jest) prtypuszczen1c. i.e sy~tem) kognity\\OC ~:i umic~1cwne w glO\'ach 
ludzi. W dui.ej cz<;~c i systcmy kognitywnc nalci.<i racz.ej do ~wiaia. Nios<; / sob~ 
m6j kompletny system poznawczy. pn;cnosz<1.c si<; z miejsca n_a miejs_ce'. ni~ bar
dzicj. nii. nio~<; z sob<} system monetarny USA. gdy spaceruJ~ z dz1es1<;c1ocen· 
16wk:i w mojej kieszeni (Millikan 1995: 170). 
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Z pewnoscilt w wypadku cwolucyjnic wy oko rozwinii;1ych organizm6w, 
takich jak my sami, jesl micjsce dla .,wcwn~trznego 1ea1ru": ludzie robiq 
plany, rozwazaj11 modcle, konstruuj<i 1coric. Moi.na 1cz zasadnic przypuszczac, 
ze le rodzaje dzialalnoki maj;:i znaczcnic dla pr1ci.ycia navego galunku. 
Znaczenic to maj<l wszak7e jcdynie na lie owcgo be1po~redr11cgo kontal..tu ze 
skompl ikowaml, choc dobr 1c znam1 rzcczywistosci:1. k16ra w!qczona jcs1 w 
percepcji; i dzhtlanie, tak jak to ujmowanc jest w niniejvym tckScic. 

POGODZENIE 0131 EKTYWNOSCI Z KONTEKSTUALNI\ RELATYWIZACJI\ 

Nasze zmysly cwoluowaly w taki spos6b. by umozliwic \prawne osiqganie 
poi.qdanych rezultat6w w o krd lonym srodowisku. Podobnic jak w innych 
systemach biologicznych. ich funkcjonowanie jest zintegrowane zc <rodo
wiskiem, w kt6rym zazwyc1aj si{: znajduj;i. Srodowiska zycia ludzi wyr67nia 
fakt, ie Sll one ksztahowanc nie tylko pr1cz topografi<; i innc fizyczne ccchy 
rzeczywistosci. lccz cz'<slo iakze przez pcwne trwalc paradygmaty zachowan, 
w kt6re ludzie si{: angai.uj<\. Roger Barker. inny 7 ojc6w-nlozycieli ckolo
gicznej psychologii, nazwa l owe tnvalc parady.gmaty zachowan jed11ostka111i 
fizykobehawioralnymi. To wlafoie jcdnostki fi zykobehawioralne stanowiq 
kolejne srodowiska os6b czy grup os6b. kt6re dzicn po dniu podejmuj'l roz
maite dzialania. i to wlasn ic 1e jedno<.tki w duiym stopniu determinuj:\ ta
r6wno to, co widzimy, jak i 10, w jaki spos6b wid1imy po\trzeganc obickty 
i jak si~ wobcc nich zachowujcmy. 

Przykladami jednostek fi1ykobchawioralnych s:1 np. zaj~cia szkolnc Wendy 
w pi<itkowe popoludnic. i.potkanie Jimmy'ego 1 jcgo nauczyciclcm, czyjs 
czwktkowy obiad. poranne plywanic Franka. Takic fizykobchawioralnc jcd
nostki mog{: sicc powtarzac (mogll istnicc w wiclu cgzemplarzach). S<! one: 

1 ... 1 wszechobecnymi fenomcnalnymi t\\orami i JC<lno'>tkan11 naturalnym1. w iaden 
Spos6b nic narwconymi pr~cz badacza. Dia laika ~:i one tak obicJ..tywnc. jak rzeki 
czy lasy - sq one c:~sci</ 11/Jick1y11111e110 frodo11·iska. k16rego do.f11·iadc:o111y bc:
p0Jrcd11io. tak jok dos11·iodc:.a111y des:c:11 c:y pil1s:c:ys1cj p/a:,y (Barker I 96X: 11: 
podkrc~I. B. S.). 

Barker twierdzi wii;c, i.e owe jednos1ki fizykobchawioralnc nie s<1 abstrak
cyjnymi tworami pochodz~cymi z jakicjs teori i, ale konkrctnymi c:~friami 
rucl.yll'istofri. ic spos6b przecenic ich wagi dla zrozumienia potnania i 
dzialania ludzkiego, poniew;1;i; niemal wszystkic zachowania ludzkie pojawiaj:i 
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si ~ IV ich obr~b ie . W szystkie IVicc role spoleczne S<l odgry1Vane IV obn;bie 
uklad61V bcha1Vioralnych, z kt6rych skladaj<i si ~ 1Vszystkie organizacje. i w 

ich terminach q ujrnowane wszystkie biogr;1fie. L11rl7ie 1;1be s;l <leterm ino
IVani przcz uklady behawioralne. w kt6rych bionl udzial. tak jak ZIVierzi:ta S<I 
zdetermino1Va11c do ko11ca przez nisze ekolog icznc. w obr~b ie kt6rych cwo
luo1Valy. awct nasze podr6i.c z miejsca na rnicjscc. a 11a1Vct nasze 1V<yclrc1wki 

IV poszuki1Vaniu czcgo~ odby1Vane w marzcniach. 111og•1 bye zaklasyfi kO\\ anc 
jako jcdnostki fizykobahewioralne w tenninach konccpcji Barkcra. Nawct 

zroz.umienic, czym sit nasze mniej lub bardzicj nicudanc pr6by zaangai.O\\ania 
si~ IV zwykle rodzaje aktywnosci. jest moi.l ilVe jedyni t.: IV tcrminach niezalei.
nego istnienia fizykobehawioralnych jednostek odpowiedniego. pelnokrwi~tcgo 
typu. jako i:e jedynie w re lacji do tych ostatnich nasze proby SC\ okre51ane 
wlasnie jako pr6by, a nasze sukcesy odr6iniane od porai.ek. Wydaje sic. i:e 
jestesmy UIVOlnieni od IVSzelkich uklad61V behawioralnych jedynie w rzadkich 
momcntach calko1Vitej dczoricntacji. ale to 1Vla~nie zaklada. i.e IV normalnych 
warunkach nasza orientacja zwi(\zana jest z relacj<i do OIVego ukladu i ic to 
1V!asnie IV obr~b ie tegoi. ukladu (niszy, srodo1Viska) ma miejsce nasza nor

malna (prawdziwoscio1Va) percepcja. 

PERCEPCJA W OBR~BIE NISZY 

Wiclc fizykobcha1Viornlnych jednostck pojawia s i ~ jako upom1dl-.owany 
uklad uklad61V. Tak np. cmbrion pi sk l ~cia moina uj<lC jako zbi6r hicrarrhicz
nie uporz<idkowanych i wchodz:1cych jedcn IV drugi uklad61V: organ61V, l-.01116-

rck, j<idcr kom6rkowych, mokkul. atom6w i CZ<lStd elementarnych. Zar6wno 
stale standardy posti;po1Vania osob zaangaio1Van ych IV okrnslomt jednostk~. 
jak i stale reakcje przcdmiot61V fi zycznych mozna zazwyczaj podzicl ic na 
podjednostki , z ich 1Vlasnymi, bardziej lub mnicj zdcfiniowany mi, widocz

nym i granicami. 

Jednos1ka §rcc.Jniego poziomu. nalei;1ca do s1ruk1ury b~d<1ccj uklac.Jem wchodz:1-
cych jcden w drugi clemcnt6w. jcs1 zarazcm czym~. co obejmujc i jcsl obcjmowa
ne. jcsl zar6wno calo~C i <l . jak i czcsci<i. 7.ar6wno prLcd111io1c111 ~amym w sohie. 
jak i srodowiskicm. Organ - na pr7.yklad wi11roba - jes1 calosci:1 w s1osunk 11 do 
tworz11cego j<i ukladu kom6rck, ale jest q~ki:1 w s1osunku do zaw1craj<1ccgo j~ 
organizmu. kt6ry ona 1worzy wrai z innymi organami: 1worzy wi1'c owczcnie 
swych ko1116rck. a sama jest otoczona przez organizm (Barker 1968: 154). 
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Dia Gibsona rzeczy1Vistosc jest, og61nic rzecz bioqc. skompl iko1Van'l 
hierarchi'l takich wlafoie wzajemnie wchodz<icych w sicbie uklad61V: mo le
kuly tklVi'l w kom<'>rkad1 . kom6rki - IV lifriach, lik ie 7. kolci w drzewach 
ujmowanych jako pe1Vne calosci, drzewa - w lasach. i tak dalcj (G ibson 

1986: I 0 I ) . Pcrcepcja i dzialanie kazdcgo rodzaju organizmu sq wii;c dnsrro 
jone do przedmio16w na okrc~ lonym poziomit.: owej skomplikowanej hierar

chii, do obiekt6w. k16re wsp61nic 1worz;1 nisz\! tcgoz organ izmu. N isza jest 
wi~c 1ym, do czcgo ZIVicrzi; pa.rnje, i tow relacj i do niszy zwicrzc jest wdra
i ane do okrdlonych zachowan ( 129). 

Nisza obejmujc nie tylko obiekt y rozmaitego rodzaju - lqcznic np. z inny
mi zwierzytami. czlonkami rodziny . wrogami i tym. co moi.e sii,: stac lupem 
- lecz takie. w spos6b istotny . wielk<! r6i.norodnosc byt61V kontekstualnych. 
l~czn ie z kszcaltami. faklUr<\. tendencjami , granicami (powicrzchniami. naroi.
nikami), k t6re S<\ uporz:ldkowane IV taki spos6b, aby dla danego zwierzccia 
miec - IV terminologii Gibsona - charaktcr dostarczyciela (a.ffnrdance-cha
racrer). Owe obick1y i by1y kon1eks1t1alne S<\ istotnc dla przei.ycia danego 
zwierz~cia , a wi~c organizm jest przystosowany do bezposrcdnicgo ich ujmo
wania, do doswiadczania s1Vcgo otoczcnia nic jako czcgos, co stanowi konti
nuum r61Vnie nieistotnych miejsc, ale jako czegos, w obr\!b ie czcgo zostaj(\ 
wydobyte na jaw odpo1Viednie 1Vlasnosci maj(\ce pelVn(\ IVSobn'l wainosc IV 
swiecie doswiadczanym przez 1en Oto organizm przy tej OlO okazj i. Owe 
wydobyte w trakcic doswiadczania otaczaj<1cego SIViata wlasnosci motywuj<i 
organizm, wh1czaj<1 ~ii; ja kos IV 7.ycie organizmu i stymulu.i<i go na 1Vicle 
rozmaitych sposob6w . 

ARG UMENT Z 13t~DOW PERCEPCJI 

Uwaza s i~ powszechnic. ii. fak1 islnicnia bl\!d6w pcrcepcj i wskazuje, i.e 
percepcja n ie mozc bye calkowicie rezultatem ,,danych wcjsciowych". 01V 
fakt pokazujc nam. zc - przynajrnn iej nickiedy - obiekty ~pos1rzei.cn S<l IV 
jakims sensie krco1Vanc czy konstruowanc przez podmiot spostrzegajqcy. 
Reprezentacjoni1111 utrzymuje. ze swiat dany IV spostrzeicniu jes1 zawszc w 
cym IVlafoie scnsie swia1cm skons1ruowanym czy ukonstywowanym. W ten 
wlasnie spos6b rcprezentacjonizm rozwi<1zuje problem bl~d6\v perccpcji, nie 

porzucaj iic przy tym swego celu, jakim jest podanic zunifikowanej teorii 
percepcji. Cena za to jest jcdnak niezwyklc wysoka, teoria la bo1Viem traci 
swe zakorzenienie w realnym s1Vieeic, slui:1cym przeciei ~ z perspekty1Vy 

zdroworozs(\dko1Vej - od czasu do czasu jako srodowisko, w kt6rym zachodzi 

--
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pcrccpcja. Eko logicznc rozwiqzanic problcmu bl~d6w spostrzczcniowych jcM 

innc: nalczy porzucic idc~ zbudowania jednej zunifikowancj teorii, I.torn 

r6wnocze\nie i w ten sam posob dalaby si~ zastosowac do wyjasn1enia 
wszyMkich akt6w. k16re z pierwszoosobowej pcrspektY'') (lj. perspel.t ~ ")' 

podmiotu spos1rzcgajqccgo) wydajq si~ alaami pcrcepcji. Oba rO/\\ ••11ania 
moina sl.ontra~towae n_ast~pujqco. Zr6dlcm reprezcntacjon izmu. Cl) 111.;, 
w c1ym poklada on ufnosc. jcs1 fcnomcno log ia. Reprczen1acJOnil111 ulrl) lllllJC. 
ic wslys1l. ic / jawi,ka, l.t6re sq fcnomenologicznie dos\\ iadclanc Jako Jeikn 
i 1cn sam rod1aj. a mianowicic jako zjawiska .. sposlrLcgan1a ... sq fakl) C/111c 
jednym i 1ym samym zjawiskiern. Me1afizyka ekologiczna poklada ufno.;c 
w s wiccie. Ulrlymuje ona, iz pcrcepcja i blqd pe rcepcji - rozwaLane w per
spe ktywie onto logicznej - wymagaj4 innego podejscia teoretycznego. Ccl 
1corii percepcji (tj. tcorii wyjasniaj;icej percepcjie prawdziwosciow;i. doc1era
jqq do swia1a) powinicn byl odr6i:niony od zupelnie innego cclu, jakirn jest 
wyjasn ic nic bl~d6w pcrccpcji (tj. rozmai1ych typ6w odchy le11 od s tandardowc

go, prawdziwoSciowcgo przypadku. do kt6 rych to odchylen rzcczy" iscic 
moze o dnosic sir,: mode l infere ncyjny). 

PERCEPCJA BEZPOSREDNIA 

Na naszkicowanym powyi:ej 1lc ekologicznym mozcmy zrowmiee. co maj4 
na my~li psychologowic cl.o logiczni. ulrzymuj;icy. LC pcrccpcja jcsl .. h.:1-
po~rcdnia". Chocl1i irn m ianowicie o 10, iz pcrccpcja wcalc n1c 1awic1a do
<wiadc lCni:1, ale w normalnych warunkach jest pcwn;i nic1apos rcdn1c1011;1 
rc lacjq pomi~d1.y po dmio tcrn a przedmiotem. w tym scnsic. LC 6w pr1cdm1ot 

UJt,:ty jest bc1po<rcdnio, a nic poprzez pewn<i tcoric. interpretacj~ czy mferen
cj~ (be1 w1gl~du na to. czy mialby 10 bye proccs swiadomy Cly nics" 1.1do
my). ln1cgracja , k16 ra zachodzi w percepcji, nic jes1 ~praw;i ani infcrenc11. am 

poj~ciowcj mcdiacji, ale fizjologii. Fizjologiczna intcgracja nie jest po~rcdnirn 
ogniwcm pomi~dzy pod miotcm odbicrajqcym wrazcnia a ~pos1rzcganym 

przcdmiotc m, tak jak ogn iwami Sl\ poj~cia, teo rie czy wnio~kowania. Jc,t to 

raczcj L.jawisko analogicz.nc do Ljawiska spontanicznego rczonansu w kamcr
tonic czy strunach for1cp ianu. Jak 10 jui wczesniej zauwazy lis111y. organi1111y 

Sq dost rojonc w wysocc specyficzny spos6b - zar6wno przcz. ewolucji,;. jak 
i przez ic h wlasnc, inclywiclualne doswiadcz.enic - do przedmiot6w obccnych 
w otaczajqc ym je srodowisku. 

Jczeli jcdnak wicdza spostrzeicniowa m a swq podstaw,. w fizjolog iczncj 

intcgra.cji. to jakq mozc o na odgrywac rol~ we wnios kowan iu logicznym'? Na 
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to pytanie ekologiczna metatizyka moie odpowicdzice 1ylko w jeden spos6b: 

wskazuj:ic. ze owa fizjologiczna integracja nie odbywa si~ w pr6ini. ale 
(w zwyklych, codziennych przypadkach: n iezwyklymi lajmicmy ~ic na dalszym 

etapie badan) r6wniez w srodowisku. w k16rym podmio1 '-postrzegajl\cy anga
tuje si~ w rozmaite rodzajc konkretnych d lialan. majqcych swq wlasnq, inie
ligibilnll struktur~. lch s1ruk1ura pomaga l ko lci o krc\hc. l.16rc z rozmai1ych 
roduij6w tizjologiczncj in1egracji maj•1 'i~ pojaw1e. Takic ol.rc<lenic rodzaju 

fizjologiczncj intcgracji pojawia l'i~ cz,.kiowo takic w trakcic cwolucji. 
Reprezentacjoniki broni;icy hipotezy infcrcncjalncj zdaj:i s ic zakladae. ie 

bodziec otrzymany przez podmio1 odbierajqcy wraicnia nic dookresla 

spostrzeteniowego rez.ullatu, a wi~c pcrccpcja nic mozc bye bezposrednia. 
Wymagany jest wi~c jakis dodatkowy krok infcrcncjalny. W odpowied zi na 
ten argument n.alety zauwazyc, idl;ic za Gibsoncm. zc s1rumien cncrgii bod:Zca 
01rzymanego przez podmiot ma rnacznic bogatSZ<I ~1ruk1ur~. niz to s ic z.azwy
czaj przyjmuje. Na przyk!ad strumicn swiatla padajqcy na sia1k6wk~ o bejmuje 

ulegaj:tce integracji fizjologiczncj ,,danc wcjsciowc", kt6rc do1ycz;i nic tylko 
koloru, lccz takte kszta!t6 w, naclnylenia, rozmiar6w. fok1ury, rnicjsca i odle
glosci spostrzeganych obiekt6w. w padajqcym swic llc islnicjq wicc granice 
czy kraw~dzie, dzi~k i kt6rym nasza pe rcepcja jes1 pcrcepcjl\ tych 010 konkrct
nych przedmiot6w, a nie percepcj;i g!adkiego. niczr6Znicowancgo kon1inuum. 
Gibson pokazuje. zc w padajl\CY lll na siatk6wk~ Slrumicniu swiatla is tniejq 
wlasnosci relacyjne . kt6re s:i ~pccyficznc dla wlasno~ci przcdmiot6w odbijaj;i
cych swiatlo. Na przyklad wlasno~c odlcg!oki moi.c bye bczposrcdnio ujcta 
przez obserwa1o ra na mocy faktu, iz - prqwo!ujt1c ,Jowa Kcllcya: 

Faktura powierzchni - podlog1. z1c1111. micjskieJ ullC) - r7uca pew1cn wz6r na 
sia;k6wk~. Faktura cz~ki bardL.iCJ odleglych uuca w16r g~<cicj upakowany: 
gfsio~c jest wi~c specyficzna dla odleglo\c1. Podobn1c <lan} przedn1101 daje -
nieuiletnie od odlcgloki - t,. sam(! wielko~t faktury iak dlugo. jak dlugo jego 
rozmiar pozostaje niezmien1ony. W s1rumicniu bodtca 1~tn1CJC wi,.c relacjonalna 
w!asno~t. kt6rcj niezmienno~t odpow1ada n1cz1111cnno~c 1 rozm1aru przedmio1u 
(Kelley 1986: 67). 

Percepcja dostarcza wi~c sw iadomoki rzeclywis1o~ci, tj. swiadomo~ci, 
kt6ra - w normalnych wypaclkach, a wicc w6wczas. gcly nic pojawia si~ jakis 
blfld czy specjalnie zaarantowan y uk!ad - jest wicrna rzcczywistosci. Raz 
jeszcze na le:iy podkreslic, ii. dzieje s i~ tow spos6b, kt6ry nie obcjmujc jakie
gos rodzaju ko mputacji czy inferencji. Przeciwko powyzszcmu twierdzeniu 

mot na by argume ntowae, i:i to, co na polrzeby pcrccpcji zosiaje uznane za 
rzecz, musi zalezcc od poj~e . k16re urobili~my sobic w trakc ic clo~wiadczcn 
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spo~trlezeniowych . Mozemy ~ic wiiyc £awahac. opisuj:ic. zc kto\ "1cl: i11/ 
lampc ren1gcnow~k:1. tomograf c1y mtcrferometr gazowy. jdli nic wk on, co 
to jest lampa rcntgcnowska. tornograf czy in1erforome1r: 

1c many to JCJn.il.. ic nie mo1.: on lal.t)rtn1.: ,po,lr7.cg.,.,< r1.:o~. l.111r,1 "1) 

ro1po1naJCl11) J.11.o lam~ r.:n1g.:no" ,J..;i. LC nae moic JCJ odr61n1c od 11.1 ( J. 
Sl.up1cn1c U\\ ag1 nae 1\\or/) r:1ec1) tam. gd11c ich " r1CG ) \\ l\lo' n 111<' ma. 
l\Hacamy uwag~ \Ckl.l)"lllC na pc\\n.: "'·"no\c i. l.t<)re tal..t) ClnlC gtf/1<'' ,,~ 
111aJdllH. 1 one \\f,1\IHC dctcrnunuN to. co JC\I 1110.1lmc do 1ob;1c1cna.1 I. I •\l.1 
, i..up1cn1a tmag1 n1c mu\I \\Cale 1alc1cc od ''c1c,nacJ~lcgo. l.onrcptu.1lncgo 111.;r1J 
rzCCL)-. na l.16rCJ 10'>13JC , J..up1ona uwaga 1 ... 1. \\' normalnych \\) padl.Jch '' ,lru· 
m1en1u bod1:ca l\ln1cj<1 )lC\\ ne ul..tad). I.tore ~4 ,pee) fic.i:nc dla reahl} ch uct:£) 

wok61 na~ 1 l.t6rc poL\\alaJ:! nam odr6in1c JC bezpo\n:dnio (Kt:llcy 19X6: 167). 

Spo~trze:icnic nic odno'i ~·~ wii;c ;mi do strumicnia jal.o~ci jal.o t.1l.1ch 
(w tym wzglt;<lzic r6zni s ic od wrai,c11), ani do konceptualnic lub 1.:or..:l)1.·111ic 
zorganizowancgo ~wia1 a. ale raczcj do 1.raw.,:dzi czy jal.o\ciowo ol.r..:,lonych 
nachylen tych a~pck16w czy frag111cn16w rzcczywi~to~c i , ku l..t6ry111 nave 
organy perccpcji S<l na l..ai,dym danym ctapic skicrowanc i do l..t(H)lh >:1 
.,dos trojonc··. 

PRZYPADK I NIESTANDARDOWE 

Moicmy '' yr6in1c \\ iclc nk,tand;11d1l\\ ych prLypadJ..(),,. l.1cd) to P<'l«'(KJJ 
- 1dolno<c bc1po ... rcdnicgo odn 1c,1cn1a ~i\: organilmu do "'ego n.1tu1 alnc;:o 
srodow1 ... i..a. ul..,11aho\\ana '' tol..u ewolucJ• - lO'>laJc pO\J:Crlona. \\ t)lll w n· 

~ ic , .le prtcd111 1ol) lllC lllUJ•(CC lWl<!tl..U l prze/}'CIClll lllOlM "" 1nalcd 
w obrcbac \wiadomo<ci .,po,1r1c1cnao''CJ. Tai. wii;:c i..,1nieJ•I illl7JC <,po,111..:1c· 
n iowc, pojawiajqcc \IC 1ar6wno w labora1orium. jak i poza 111m. l..1cd) to 

podmiot wydajc '>it; widLicc r1.cety. kt6rych w tym mieJ,CU nic ma. Tal.1c 
nicstandardowc prt)padl..i nic naru ... 1.aj•1 waino~ci tcly. '' m)<l kt61cJ per· 
ccpcja po1.,,i11na bye uj\:ta jako rc lacja n11t;d1y organ1zmcm a pr1c<h11101an11 
nalci:1cymi do jcgo nb1.y cl.ologiclncj. Prl)'pauki tc jcdnal.. pol..alll(•I 1.11 
jcszc1c, ic fcnomcnologic1nic jcdno i to " "no 1.jawi\ ko doswiadua111.1 ... po· 
~t rlei.cniowcgo onto logionic jc'l hc1c rogcni1:1.nc i za1\ icra zar6wno pc1<.:cpcj~ 

wlasciw<1. k16 ra jc~t zaw.'11.c prawdLiwosciowa, jak i roz111ai1c mod) fil..ai:jc 
pcrccpcji obarc1.onc r6incgo rod7aju l.il.,:dami. Owc nicstandardowc pr1yp<1dl.. i 
wskazuj;l IC:i rozmailc sposoby, na jakic na~za wladza spostrzczcniowa moic 
,,zrobic 'obic wakacjc". 

Ol11EKTY\\''\OSC PERCEPCJI /.\1' SIOWl.J 

Mozna z pewnosci<l argumen1owac. ii ili1n1eje co na1mnicj jcden rodrnj 
niestandardowych prz) padk61\ - mianowicie perccpcja ob1ck101\ ;l\tronomicz
nych - kiedy 111e jc~t moi.liwe u1rz) manic 1al..icgo pogl<1du. 1'161) glo,i. iz 
percepcja jest ~poliobem be1po\rednicgo kon1al.1u 11111,dt) orgJn11mcm a 
przedmiolami. ponie\\ ai_ I\' tym 11) )>:tdku Ob\Cf\\ 0\1 J ll) oh1ckl 1110/C pri'C~laC 
istniet miliard:r lat 11c1c<nicj n11 al.t. \I !..161)111 go oh,cl\\UJClll). K1cd) 
widz~ gwiald\: na 111..:lllC. 1161\ Cla'o CO' 1111 'I~ plC/ClllUJC ICl.I/. Jcdn;tl./t: 10. 
czego jcMcm \\\ 1adom. nic mo.le bye rcaln) m. obcc111c l\llllC(:ll}lll. tr;111,ccn
dcntnym przcdm1otcm. Tai.. 11 icrc - kOlll) nuuJil ,w(l.J argument mlc1c11cjah~c1 
- 6w przedmio1 mu~i b}C c£yms, co ja ':tm \1yl.rco\\alcm. Mu\I wicc bye 
reprezentacjq. 

Jednakie fal.1. zc moja swiadomosc pojawia ~i.,: 1cra1. we ale nic owacza. 
1e i jej przedm io1 mus i 1eraz istniec. Jak to W!>l.a1ujc Kelley. nic je~I tak w 

przypadku pamicci: 

Przedmioty ~w iadomm:ci ~poslrlci:Cn iO\\Cj ,q rcalnc - one 1'1n1cj;i. Nae ma 11;110· 
mias1 powodu 1<11.ladat a priori. l.c rn u-.z•t one "tnict w momcncic pojawicnia 
si~ ich gwiadomosc1 albo ic w t) m wla<nic momcncic 11111'1:1 ()llC h)c dol..ladnic 
takie. jak ~ri danc w 'postrzei.cniu. Swiadomo~t >po-.1r1cicniowa JC'-I tj;1wi,kicm 
naturalnym. pojawiajqcym si~ jako rezullat okrc\lonych pr1,yczyn. Zgodnic z 
natur'I 1ych przyczyn. prawdopodobnic nic moicmy by~ ~wiado1111 prtcclnuotu 
takim. jakim on JC•l po rym . jak zapoc1<11l.owal on ci<1g pr1yc1) nowy. k 16rcgo 
produktcm jc't nava .;,, iadomo.;c tcgo pr1cdn1101u. Na JU"-•cJ \\ i\!c pod•ta\\ 1c 
zakladamy. i.c ,1b) ,po,trzcicn1.: b) lo tr;1fne. JCgo pr1cd111101 lllU\I b)C tl.1111 w 

jakiS inny ~po>i>b'! <Kelle) 1986: I JI). 

ARGU~IENT Z Rl:L\1 Y\\'NOSCI PERCEl'CJI 

Ostatni argument na uecl rcprc1cn1acjoni1111u moina ,formulowac 11 na
s1~pujqcy i.po1,6b. a~La pr1C!ilrlc1\ spo,tr1cicn10\\a ma \ trukturt,: cul..l idc
sowsk:t (cq do nacj mocno lblii.On'll· Pr1c~.ir1c1\ f11) low natom 1:1\t ma 1.upcl
nie inn'l strukturft!. Mo.le wit,:r bye rnk. i e pr1c\lr1cnic 'PO\lr1c1cniowc my
szy, malp c1y dclfinow maj<1jc,1c1.c inn•1 <arul..tun;. ic 11vr1l..1c le ' trul..1u
ry mogq Si\: odno~ic do prLc~1r1cn i 'am..:j 11 ,ot11c. Tak wi.,:c - w l..onl.ILl/ji 
powytszego argumcmu - nasza (lub my,ia, dclfin1a i1p.) pr1c,1r1c11 >po,lrlc
zeniowa musi bye jedynie ,.reprczentacjq .. owcj przcs1r1.eni 'amcj w sobie. 

Metafizyka ckologiczna dajc na ten argument na'>t\:puj:1c:1 odpowicdz. 
Rozwazmy calosc zlozon•1 ze wszystkich przcdmiot6w danych w spostrze:ie
niu wszystkich organiz 1116w wraz z ich odpo\1 icdnirn i s rodowiskaani, w obriy-
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bie k16rych owe przedmio1y is1niejq. Calosc la jest pewnym skomplikowa
nym. pelnym luk ko ntinuum. Owo kon1inuum reprezentuje jedynie niewielk:i 
cz~~c calo5ci zlozonej ze wszys1kiego, co is1nieje. Jak wszys1kie kontinua. 
moi.c o no bye podzielone na podobne do siebie cz~sci na wiele rozmai1ych 
sposob6w (iak jak ser moie bye podziclony w iaki spos6b, zc pows1aj<1 scg
mc n1 y 1r6jkq1ne, kwadra1owc, owalnc, scgmen1y o rozmiarzc a10111u lub molc
kuly i1d. - ale nie wszys1kic jcdnoczdnie). Wszys1kie clemcn1y owcj rodziny 
.. przcs1rzcni spos1rzei:cniowych", pozomic pozosiajqce w ko nnikc ic, mOJ:Hl 
w tcj pcrspektywie o kazac sic mimo wszys1ko ze sob:i wsp61micrne, gdyi 
rozmaite ,,plas1erki " swiaia moina in1erpre1owac nie jako rywalizujqcc ze 
sobq. ale jako ujmujqce r6ine partycje. np. partycje na r6inym stopniu granu
lacji jednej i 1ej samej rzeczywis1osci (zob. Smith 1995 oraz Smith i Bro· 
gaard 2000). Z tego punk1u wid1cnia kai:dy j~zyk, kaida teoria. kaidy sys1em 
zachowan zwierzq1 generuj:i odpowicdnie partycje rzeczywis1osci na nisze 
ekologiczne. Pe rcepcja ludzka wraz z ludzkim dzialaniem 1worz:i tc mezosko· 
picznq partycj~ rzeczywis1osci, k16n1 nazywamy swiatem zdrowcgo rozsqdku. 
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THE OBJECTIVITY OF SE:-:SE PERCEPTIO~ 

Summ:'tr) 

There is an old problem in philosophy: 1hc problem of how we pass from 1hc mentnl 
1hea1er of our represenrniions 10 1he exiemal rc:1lm of concrete physical objects - from the 
"inner" 10 1hc "outer". This problem arises again~! 1he background of represc111ationa lis1 1hco· 
ries of 1hc rclniion between mind and its objects. theories 1hn1 have taken different forms ~ince 
Descartes. Kani. llclmhollz or Brentano. Repre,entn1io11 alis1 theories of perception arc marked 
by lhe following 1hree features: I. The perceiving subject is idealized. II is conceived a~ lying 
outside any con1ex1 or environment and in abstraction from :my goal-directed behavior. 2. Per· 
cepiion is seen as beginning wi1h raw or bare sensations: 1hcn. by a process of inference or 
delibcra1ion. there arise beliefs about external. phy~ical objects. 3. Physical objects arc assumed 
lo be ou1 there in 1hc \\orld. bul to be inacces"ble 10 d1rcc1 experience. Our kno" ledge of 
them is indirect: ii " 1he product of h)pOlheMS and inference. This represen1a1ionahM 1heor) 
lives on in 1he compu1.11ional theories of the m111d .1nJ 111 docmncs of ··me1h<Xlolog1cal sohp· 
sism" embraced by much con1empora1) cogn111vc science. Dut 1he 1heor) re\l\ on a ml\laJ..e. 
By making perception dependent on >Cnsa11on. and by m:1king i.ensalions lhe di1ec1 objects of 
experience, ii has mane rs exactly upside do\\ n. The paper draws on 1hc ecological psychology 
of J. J. Gibson and Roger Barker in order 10 provide the metaphysical principles of a more 
adequate theory. 
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