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W końcu nie można ukryć tej miłości 

mały czworonóg na dębowych nogach 

o skórze szorstkiej i chłodnej nad podziw 

przedmiot codzienny bez oczu lecz z twarzą 

na której zmarszczki słojów sąd dojrzały znaczą 

szary osiołek najcierpliwszy z osłów 

sierść mu wypadła od zbyt długich postów 

i tylko kępkę szczeciny drewnianej 

czuję pod ręką gdy go gładzę rano 

 

– wiesz mój kochany byli szarlatani 

którzy mówili: kłamie ręka kłamie 

oko kiedy dotyka kształtów co są pustką – 

 

to byli ludzie źli zawistni rzeczom 

świat chcieli złowić na wędkę zaprzeczeń 

 

jak ci wyrazić moją wdzięczność podziw 

przychodzisz zawsze na wołanie oczu 

nieruchomością wielką tłumacząc na migi 

biednemu rozumowi: jesteśmy prawdziwi – 

na koniec wierność rzeczy otwiera nam oczy 

[Zbigniew Herbert. Stołek] 

 

                                                           
1  

Fragment książki przygotowywanej przez ww. autorów, poświęconej badaniom nad afordancjami i związanym 

z nimi kontrowersjom. 

mailto:witoldwachowski@gmail.com
mailto:pnowakowski@ifispan.waw.pl


Witold Wachowski; Przemysław Nowakowski|Wprowadzenie do ekologii podmiotu 
 

 Człowiek żyje i działa w świecie. Działa przez poznawanie i przekształcanie otoczenia, 

w czym nabiera wprawy, ale też korzysta z narzędzi, instrukcji i innych rodzajów wsparcia. 

W obu rodzajach aktywności – zresztą trudnych do rozdzielenia – dochodzi do interakcji 

człowieka z otoczeniem. Mogłoby się wydawać, że dla dobra precyzji i jasności badań 

naukowych słusznie jest rozdzielać człowieka i otoczenie. Do tego też przyzwyczaiła nas 

filozofia, wychodząc od opozycji podmiotu i przedmiotu poznania. Nie umniejszając jej zasług w 

refleksji nad rzeczywistością, przyjrzymy się tutaj innej możliwości mówienia o człowieku i jego 

otoczeniu. 

 Takie podejścia badawcze, które ujmują systemy poznawcze (ludzkie i zwierzęce) nie 

w izolacji, lecz w powiązaniu z ich otoczeniem społeczno-materialnym, czyli włącznie z kulturą, 

zostały określone przez antropologa poznawczego Edwina Hutchinsa jako ekologia poznawcza
2
. 

Jej przedmiotem są tak zwane kulturowe ekosystemy poznawcze, w których skład wchodzą 

obiekty fizyczne, modele umysłowe i praktyki kulturowe. Te ostatnie określają praktycznie każdą 

ludzką działalność. Z tej perspektywy, z jednej strony rodzajem praktyki kulturowej są również 

ludzkie procesy myślowe: uczymy się ich w toku ucieleśnionych interakcji z naszym 

ekosystemem kulturowym. Z drugiej strony sam proces kulturowy (i jednocześnie adaptacyjny) 

jest makroprocesem poznawczym, kumulującym sposoby rozwiązywania problemów oraz same 

rozwiązania. 

 Ta ogólna perspektywa teoretyczna (lub, jak wolą niektórzy, paradygmat w szerszym 

sensie tego pojęcia) obejmuje różnorodne podejścia i nurty w kognitywistyce, czyli 

interdyscyplinarnym konglomeracie badań nad poznaniem. Część z nich do niedawna znajdowała 

się na peryferiach badań kognitywistycznych, jednak aktualnie wysuwane przez nie tezy 

podejmowane są czy to w rozwinięciu, czy to krytycznie w głównym nurcie tych badań. Dlatego 

koncepcje poznania ucieleśnionego, poznania usytuowanego, umysłu rozszerzonego, 

rozproszonych systemów poznawczych czy enaktywizmu trudno dziś traktować jako marginalne. 

 Teoretyk kulturowej ekologii poznawczej wskazuje na trzy propozycje badawcze, które są 

historycznie ważne dla ekologii poznawczej (choć jej korzeni można szukać głębiej). Należy do 

nich psychologia ekologiczna zapoczątkowana przez Jamesa Gibsona, która pełni w naszej pracy 

istotną rolę. Inna ważna propozycja to Batesonowska ekologia umysłu, która odwołuje się do 

                                                           
2 
Warto nadmienić tutaj, że poza tą „kulturową” wersją istnieje również biologiczno-ewolucyjny nurt ekologii 

poznawczej, zapoczątkowany przez Lesliego Reala, który próbował łączyć nauki poznawcze z ekologią 

behawioralną. 
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cybernetyki i teorii systemów. Propozycja trzecia to reprezentowana przez Lwa Wygotskiego 

kulturowo-historyczna teoria czynności zakładająca społeczne konstruowanie myślenia. 

 Zanim przejdziemy do Gibsona, pozwolimy sobie na interesujący polski akcent. 

W kontekście omawianej tutaj perspektywy badawczej warto zajrzeć do prac zapoznanego 

w kraju Andrzeja Lewickiego, wybitnego przedstawiciela psychologii w szkole lwowsko-

warszawskiej, przede wszystkim do jego książki Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu 

z roku 1960. Autor ten (i jednocześnie zasłużony praktyk) okazuje się pionierem w kontekście 

niejednego założenia ekologii poznawczej i dorobku psychologii ekologicznej. Tytułowe pojęcie 

orientacji w otoczeniu zaproponowane zostało zamiast problematycznego pojęcia „rozumienie”. 

Składa się na nią orientacja w wartości i orientacja w działaniu, obie możliwe dzięki obecnym 

w środowisku wskaźnikom wartości i działania. Lewicki twórczo odwołuje się w tym kontekście 

do prac demonizowanego Iwana Pawłowa. Autor odnosi się również do społeczno-kulturowego 

wymiaru ludzkiego otoczenia, podkreślając potrzebę badania człowieka nie jako jednostki 

tkwiącej w jakimś abstrakcyjnej przestrzeni, lecz powiązanej w sposób znaczący z własnym 

środowiskiem, zawsze jakimś, tu i teraz. Na tę specyfikę społeczno-kulturowego otoczenia ludzi 

wpływa nie tylko to, że mają w nim do czynienia głównie z artefaktami, ale także – co istotne – 

z określonymi wymaganiami danego społeczeństwa wobec jednostek. Zdaniem Lewickiego, 

kulturowe potrzeby człowieka, mimo ich swoistości, również dają się rozpatrywać w kategoriach 

przystosowania do otoczenia. 

 Zapoczątkowana przez Gibsona psychologia ekologiczna – kojarzona głównie z książką 

z roku 1979 – zaowocowała koncepcją afordancji, do której odwoływało się później i odwołuje 

do dziś wielu badaczy. Ogólnie mówiąc, afordancje to możliwości działania lub zachowania. Są 

one właściwościami relacyjnymi systemu podmiot–otoczenie. Działa to tak, że pewne elementy 

środowiska „oferują” czy „podsuwają” człowiekowi lub zwierzęciu możliwość określonego 

działania bądź zachowania. Schody umożliwią człowiekowi dostać się na piętro, a krzesło 

podsunie mu możliwość siedzenia; do celów tych posłużyć mogą też kamienie o odpowiednim 

a przypadkowym kształcie i układzie. Dogodności te dotyczą jednak tylko człowieka z jego 

morfologią, potrzebami, a niekiedy też nabytymi umiejętnościami i przyzwyczajeniami. To, co 

będzie afordancją dla człowieka, przestanie nią być dla psa, węża czy ptaka. Jak pokazały dalsze 

badania, niekiedy wyraźnie oddalone od perspektywy Gibsona, można również mówić 

o afordancjach cielesnych i społecznych. Afordancje takie wykorzystują ludzką mimikę, 
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gestykulację, jak i układ ciał w aktach współpracy lub tylko podzielnej uwagi. Takim wsparciem 

dla interakcji społecznych mogą służyć również afordancje artefaktów, począwszy od narzędzi 

czy innego wyposażenia różnych przestrzeni społecznych, poprzez szeroko rozumiane media, aż 

po elementy architektury. Od razu pojawia się tutaj szereg pytań, dotyczących między innymi 

tego, jak mają się afordancje obiektów naturalnych do artefaktów, wrodzone ludzkie zachowania 

do tych nabytych w życiu osobniczym, a także jak ma się cała ta koncepcja do tradycyjnych 

ustaleń, przyjmowanych lub dyskutowanych w badaniach nad poznaniem. Dalsze części 

przygotowywanej przez nas pracy mają na celu pewne usystematyzowanie i podsumowanie tych 

kwestii, sygnalizowanych w niniejszym tekście. 

 Jak podkreśla psycholog Alan Costall, Gibson za pomocą swojej koncepcji afordancji 

miał podważyć (wspomniany przez nas wcześniej) tradycyjnie zakładany dualizm podmiotu 

i świata, ale też dualizm tego, co obiektywne, i tego, co subiektywne. Koncepcję tę określano 

czasem jako atak na zakładane „ubóstwo bodźca” i „ubóstwo świata rzeczywistego”. Z jego 

perspektywy podmiot nie jest zdany na otwartą i niezależną przestrzeń wypełnioną neutralnymi, 

prostymi danymi, lecz zawsze funkcjonuje w ustrukturyzowanym środowisku, w sprzężonym 

z nim ekosystemie, korzystając z gotowych wzmocnień, wskazówek i rozwiązań. Co istotne, to 

otoczenie złożone jest z obiektów niosących ze sobą zawsze jakąś potencjalną wartość dla 

podmiotu. W efekcie propozycja Gibsona i kontynuatorów stanowi raczej pewną teorię praktyk 

ludzkich – „ekologię podmiotu działającego” według słów Costalla – niż teorię percepcji czy 

poznania. Podejście takie przenosi akcent z pytania o mechanizmy, w jakie jesteśmy wyposażeni, 

by poznawać świat, na pytanie o nasze związki poznawcze ze światem i o uformowaną z tej 

całości strukturę. 

 Podsumowując: pojęcie afordancji powstało, by ułatwić czy wręcz umożliwić mówienie 

o podmiocie poznania i działania z uwzględnieniem silnych relacji wiążących go z otoczeniem, 

a nie w opozycji do niego. Taka byłaby, naszym zdaniem, podstawowa funkcja tego pojęcia. Nie 

jest ona trywialna. Uchylona zostaje tutaj zasada indywidualizmu metodologicznego w naukach 

poznawczych, która zakłada, że wiedza o podmiocie poznania, czyli jednostce ludzkiej, jest 

konieczna i wystarczająca do zrozumienia procesów poznawczych; konsekwencją tego jest 

ignorowanie środowiska oraz interakcji z nim, jako że nie są to własności podmiotu. 

 Badania nad afordancjami otworzyły nowe horyzonty badawcze, rodząc przy tym szereg 

pytań, uwag i kontrowersji. Do najważniejszych lub najciekawszych należą: 
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1. Założenia psychologii ekologicznej Gibsona wraz z ich niejasnościami. Jej podstawą jest 

mechanizm bezpośredniego wykrywania niezmienników w otaczającym świetle. Równie istotne 

są tutaj pionierskie badania nad afordancjami w rozwoju dzieci (jeszcze przed wykorzystaniem 

tego pojęcia) autorstwa jego żony, Eleanor Gibson. 

2. Od samego początku badania Gibsona wzbudzały kontrowersje, czego szczególnym 

przykładem jest klasyczna już krytyka podejścia ekologicznego przedstawiona przez Jerry’ego 

Fodora i Zenona Pylyshyna z roku 1981. Warto przy tym zwrócić uwagę odpowiedź na tę 

krytykę autorstwa innego przedstawiciela psychologii ekologicznej, Michaela Turveya wraz ze 

współpracownikami. Problem percepcji bezpośredniej nie jest może obecnie dyskutowany 

w kontekście prac Gibsona, jednak kontrowersje wokół nich utrzymują się. Jednym ze źródeł 

sporów są inspirowane badaniami Gibsona antyreprezentacyjne koncepcje umysłu czy poznania, 

jak wspomnianego Turveya czy Anthony’ego Chemero: koncepcje odrzucające istnienie 

wewnętrznych reprezentacji umysłowych. Mimo że nie ulega wątpliwości, iż sam Gibson był 

przeciwnikiem klasycznie rozumianych reprezentacji umysłowych, to dyskusyjne pozostaje, czy 

może satysfakcjonować zrezygnowanie twórcy psychologii ekologicznej z analiz „wewnętrznej 

maszynerii” podmiotu poznania. Czy powinniśmy uznać, jak czynią niektórzy jego współcześni 

zwolennicy, że do wyjaśnienia poznania wystarczy opisanie interakcji między ciałem a jego 

otoczeniem? 

3. W świetle ostatniej uwagi warto wspomnieć, że pojawiały się również próby 

reprezentacyjnego ujęcia afordancji. Klasyczne rozważania na ten temat można znaleźć w bardzo 

„technicznej” książce Marka Bickharda i Michaela Richiego z roku 1983. Współcześnie podobne 

podejście możemy odnaleźć w pracach dotyczących „rywalizacji” między afordancjami 

autorstwa Paula Ciska. Warto też zajrzeć do książki Michaela Andersona z 2014
3
, której autor 

szeroko odwołuje się do zaproponowanego przez Ciska rozumienia afordancji. W podobnym 

duchu można interpretować wysuniętą przez jednego z pionierów kognitywistyki Michaela 

Arbiba propozycję integrowania badań nad afordancjami z neuronaukami obliczeniowymi, jak 

i coraz częstsze prace neuronaukowców sięgających po te badania przy analizie zaburzeń kontroli 

i postrzegania działania. 

                                                           
3 
Warto zauważyć, że w jednej z recenzji nazwano cały projekt Andersona „neuronauką gibsonowską” (zob. tekst de 

Wita i innych z roku 2016). 
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4. Porównanie klasycznej koncepcji Gibsona z propozycją Donalda Normana, kognitywisty 

i teoretyka dizajnu
4
, do której to dziedziny wprowadził pojęcie afordancji (ważną rolę odegrała 

tutaj jego bestsellerowa książka z roku 1988). Ogólnie biorąc, pierwszy analizuje afordancje 

zastane, więc niezależne od historii aktywności podmiotu, natomiast drugi skupia się na 

możliwości projektowania i ulepszania nowych afordancji, związanych już z wiedzą 

i doświadczeniem podmiotu. Ponadto Norman odróżnił afordancje realne od (tylko) 

postrzeganych, co dało początek nowemu ich traktowaniu, przy częściowemu sprzeniewierzeniu 

się idei Gibsona. 

5. Afordancje w dizajnie. Ponieważ w tej dziedzinie mamy zasadniczo do czynienia z niezależnie 

rozwijaną koncepcją, warto przyjrzeć się złożonym zależnościom między afordancjami 

a dostępnością informacji, a także użytecznością (optymalizacja afordancji pożądanych, 

eliminacja lub minimalizacja – szkodliwych). Zasługi na tym polu mają tacy badacze jak William 

Gaver, Jonathan Maier i Georges Fadel. 

6. „Ontologia” afordancji. Zaproponowana przez nas wcześniej, robocza definicja afordancji jest 

próbą sprostania antydualistycznym motywom Gibsona i jednocześnie całej ekologii poznawczej. 

Traktując afordancje jak właściwości relacyjne, przypisujemy je systemowi złożonemu 

z podmiotu(ów) i jego otoczenia. Można je także (jak to robi na przykład Chemero) traktować je 

jako relacje. Jednak w literaturze badawczej pojawia się zarówno tendencja do jednoznacznego 

„lokalizowania” ich w otoczeniu, jak i przeciwna – w umyśle czy mózgu. W kontekście dizajnu 

można się zastanawiać, czy bardziej wiążą się one z projektowaniem artefaktów, czy raczej są 

tematem psychologii konsumenta. Jednocześnie warto pamiętać, że w kontekście prac 

poświęconych afordancjom kulturowym i dizajnowi pojawiało się już pojęcie „psychologii 

rzeczy codziennych”. Ponadto warto zwrócić uwagę na (niekiedy problematyczne) różnice 

między zjawiskiem afordancji a percepcją konwencji, skeuomorfizmem czy mechanizmem 

feedforward. A do bardziej kontrowersyjnych sposobów rozumienia afordancji można zaliczyć 

wyróżnienie (przez Maiera i Fadela) typu afordancji nie między podmiotem poznania 

a przedmiotem, lecz między przedmiotami (na przykład między kołami zębatymi lub między 

oponą rowerową a powierzchnią jezdni). 

                                                           
4 
 Posługujemy się tutaj terminem „dizajn”, któremu (za przykładem wielu projektantów) przydajemy szersze 

znaczenie niż terminowi „wzornictwo”. 
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7. Ekologiczne ujęcie percepcji kojarzy się zwykle ze wzrokiem. Dlatego warto pamiętać 

również o innych modalnościach, w tym o słuchu (oryginalne analizy Gavera oraz Andrzeja 

Klawitera i Anny Preis), jak i o multisensoryczności percepcji – czego dobrym przykładem jest 

oryginalna Gibsonowska koncepcja propriocepcji wzrokowej (roli ciała w postrzeganiu). 

8. Kategoria afordancji pomyślana została pierwotnie w odniesieniu do działania i interakcji, 

a nie do postrzegania. Tym samym pojawia się pewne napięcie między założeniami psychologii 

ekologicznej a konsekwencjami badań nad percepcją afordancji, w tym afordancji (tylko) 

postrzeganych lub fałszywych. 

9. Afordancje a normatywność. Rozumienie afordancji zasadniczo zakłada wykrywanie wartości 

w otoczeniu; w konsekwencji można analizować relacje między afordancjami a normami, nawet 

próbując traktować (niektóre) afordancje jak normy, co zapoczątkował już Chemero. 

10. Jedna czy wiele afordancji? „Paradygmat jednej afordancji”, wyizolowanej i obserwowanej 

w warunkach eksperymentalnych, powoli zastępuje się lub uzupełnia „paradygmatem wielu 

afordancji”. Pewnych analiz w tym zakresie dokonał przed laty Gaver, który wskazał na 

możliwości zagnieżdżania się prostych afordancji w afordancjach złożonych w czasie, jak 

i w przestrzeni. Natomiast ostatnimi laty tacy badacze jak Jeffrey Wagman i Thomas Stoffregen 

podjęli się badań nad hierarchicznie zagnieżdżonymi afordancjami w zadaniach z użyciem 

narzędzi, a nawet w postrzeganiu takich afordancji dla drugiej osoby, która stoi wobec takiego 

zadania. Warto też zwrócić tutaj uwagę na wspomnianą już „hipotezę rywalizujących afordancji” 

Ciska. 

11. Afordancje a teoria przetwarzania predykcyjnego (rozwijana między innymi przez Jakoba 

Hohwy’ego). Teoria ta jest stosunkowo nową ideą w kognitywistyce. Wydaje się, że może dawać 

pewne możliwości powiązania internalistycznie zorientowanych badań nad poznaniem 

z perspektywą ekologii poznawczej. 

12. Próby łączenia fenomenologii i psychologii ekologicznej. Nie tylko przez integrowanie 

wniosków Gibsona z klasycznymi pracami Merleau-Ponty’ego na temat roli ciała w poznaniu, 

lecz także (i głównie) przez próbę przeprowadzenia fenomenologicznej analizy samych 

afordancji, jak w pracach Roya Dingsa czy Roba Withagena. Przy czym wcale nie jest oczywiste, 
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czy jakiekolwiek fenomenologiczne analizy afordancji są możliwe, jak i to, że gdyby nawet były 

możliwe, to czy powinny to być analizy ciała, czy otoczenia. 

13. Afordancje społeczne i kulturowe. Są związane ze specyfiką ludzkiego dorobku 

cywilizacyjnego, w tym również języka, z naciskiem na lokalne praktyki kulturowe. Jednym 

z pionierów w analizowaniu takich afordancji jako specyficznych był Costall, autor koncepcji 

afordancji kanonicznych: cechujących obiekty, którym społecznie nadano określoną, „oficjalną” 

funkcję. 

14. Poza psychologią ekologiczną oraz dziedziną dizajnu warto przyjrzeć się również innym 

aplikacjom koncepcji afordancji, w takich dziedzinach jak robotyka, antropologia kulturowa czy 

badania nad percepcją sztuki. 

15. Czy można za pomocą tradycyjnych konceptualizacji sprostać wymogom ekologii 

poznawczej tak, by zrezygnować z koncepcji afordancji? Czy efekt byłby dość „ekonomiczny” 

i jednocześnie na tyle uniwersalny, aby być przydatnym w równie wielu dziedzinach 

badawczych? Warto podjąć te kwestie, jednocześnie pamiętając o próbach przeciwnych, 

traktujących psychologię ekologiczną jako zarzewie czy model dla szerszych dziedzin. 
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