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Co to jest osłabiona świadomość semiotyczna

Terminem tym oznaczam fałszywą lub niepełną 
świadomość użytkowników znaków i symboli 
dotyczącą natury i funkcji znaków i ich relacji do 
innych obiektów semiotycznych; „obiekty 
semiotyczne” to przedmioty takie jak oznaki, modele, 
oraz inne reprezentacje przedmiotów i zjawisk 
rzeczywistych





Znak (symbol): Twierdzenia 

1. Fizyczny nośnik znaku, znaczenie, i odniesienie (desygnat), to trzy różne i 
względnie niezależne (choć połączone w danym znaku) „rzeczy” (byty). 

2. Znaczenie i fizyczny nośnik znaku reprezentują (choć w różny sposób) desygnat 
(odniesienie). 
3. Jeśli nie można wskazać wymienionych trzech elementów nie można mówić o istnieniu znaku. (Wtedy 
istnieje coś, co może być oznaką, sygnałem, znakiem potencjalnym, itd.). 

4. Znaki zdefiniowane jak wyżej dzielą się na znaki ikoniczne (inaczej znaki 
umotywowane lub naturalne [nie ma to nic wspólnego z biologią]) i znaki-symbole 
(znaki arbitralne, nieumotywowane). 

5. Te drugie (częściej niż pierwsze) tworzą znaki złożone (np. słowa łącza się w zdania). Wtedy 
musi istnieć syntaktyka, (gramatyka), czyli zasady budowania złożonych znaków. 

6. Znaki razem z regułami ich użycia (przede wszystkim regułami semantycznymi i syntaktycznymi) 
tworzą kody („języki”, systemy semiotyczne, systemy znakowe). Z tego wynika, ze w mózgu, ani w 
psychice nie ma kodów (w niemetaforycznym tego słowa znaczeniu), ani „kodowania”, gdyż kod to 
zbiór znaków, a znak to złożenie fizycznego nośnika, odniesienia i znaczenia. 

7. Najbardziej złożonym i uniwersalnym kodem jest każdy język naturalny, gdyż wszystko co, da 
się wyrazić w każdym innym kodzie, da się, z mniejszym lub większym trudem, wyrazić, opisać w 
języku.(to nie oznacza, że inne kody [np. język logiki czy matematyki] nie są bardziej ekonomiczne 
czy efektywne od j. naturalnego. 



Epistema 
Słowo to denotuje istniejący w danym czasie (zwykle kilka wieków) 
i danym miejscu (na określonym kontynencie lub jego części) w 
dużym stopniu nieuświadomiony system przekonań członków 
jakiejś społeczności na tematy ontologiczne („świat składa się z ..”, 
„rządzi nim prawo…”, itd.) i etyczne. 
Takie „twierdzenia”, czy założenia choć nie zawsze są uświadamiane i 
formułowane explicite, uwidaczniają się jednak w działaniach jednostek, ich 

sposobie myślenia i instytucjach społecznych.
 
Epistemy  zmieniają się w czasie, w pewnych epokach zaczyna dominować inna niż 
poprzednio, jednak w mentalności ludzi nawarstwiają się na siebie jak warstwy 
geologiczne (można zatem uprawiać coś w rodzaju „archeologii wiedzy”). Np. uczeni 
pracują zgodnie z aktualna epistemą a artyści zgodnie z poprzednią (lub niekiedy 
odwrotnie).
 
Wymienia się (najczęściej) trzy epistemy śródziemnomorskiej („zachodniej”) 
cywilizacji:
-         do Renesansu (włącznie),
-         do końca [?] XIX wieku,
-         obecnie.   



W pierwszej epistemie [i częściowo obecnie] 

mamy do czynienia z pomieszaniem 

reprezentowanego z reprezentującym

Przykłady:

magia

alchemia

astrologia

wróżbiarstwo

„teatry pamięci”





1. Lustracja
2. Poprawność polityczna
3. Oficjalne powody interwencji w Iraku
4. Niektóre naukowe sformułowania
5. Pewne tezy i cele „transhumanizmu”

Inne przykłady współczesnego mieszania 
„reprezentującego”  z „reprezentowanym”



Język naukowy 1– mieszanie „reprezentującego” z 
„reprezentowanym”
Hazel Markus: Ja w myśli i w pamięci (cytaty)
 

”Jakkolwiek nie ma co do tego pełnej zgodności, uważa się, że struktura Ja pojawia się w 
umyśle dziecka w wieku 2 lat…”
 „Wielu teoretyków … traktuje Ja jako strukturę lub zbiór struktur poznawczych” […] 
 
„Możemy na przykład zwrócić uwagę na nasze Ja zewnętrzne i zauważyć, że nasze włosy są 
rozdwojone na końcach, że mamy przekrwione oczy i brudne ubranie.”
  
„Bodźce zewnętrzne nie mogą same ‘wniknąć do głowy’ jednostki, to właśnie wewnętrzny 
opis lub reprezentacja tych bodźców jest tym , co nazywamy informacją […] Zakładamy, że 
reprezentacje naszych doświadczeń są w umyśle kategoryzowane i organizowane w 
struktury, które można nazwać strukturami wiedzy.” […] Strukturom tym nadawano rozmaite 
nazwy…nazywano je teoriami, hipotezami, planami, mapami, nastawieniami i 
oczekiwaniami…Terminem obecnie stosowanym w odniesieniu do struktur, które kodują i 
reprezentują wiedzę, jest termin schematy.
Co najważniejsze schemat można rozpatrywać nie tylko jako plan, lecz także jako 
wykonawcę planu.”
 



Język naukowy 2 
E. O. Wilson: Socjobiologia (cytaty):

 Komunikacja : czynność jednego organizmu (lub komórki) zmieniająca w 
sposób adaptacyjny rozkład prawdopodobieństwa poszczególnych zachowań 
drugiego organizmu (lub komórki)

Rola : wzorzec zachowania demonstrowany przez pewnych członków 
społeczeństwa, mający wpływ na innych jego członków.

Sygnał : każde zachowanie przekazujące informacje od jednego osobnika do 
drugiego, bez względu na to czy spełnia jakąś funkcję.

„…nawet w ludzkim języku słowo lub wyrażenie zawiera jedynie 
tysięczną część bodźców związanych z jego treścią. Słowo 
‘drzewo’ na przykład dotyczy jedynie krótkiej listy cech, takich 
jak  ogólne właściwości roślin, faktura drzewa, pień zakończony 
koroną, i dość duże rozmiary. Nie mówi ono nic o szczegółach 
struktury molekularnej, zasadach ekologii lasu…” 



Język naukowy 3 
 Psychologia poznawcza –podręcznik wydany przez PWN w r. 2006

Cytaty: O teorii i badaniach  E. Rosch

 „Egzemplarze poziomu podstawowego są szybciej identyfikowane niż egzemplarze 
poziomu nadrzędnego i podrzędnego” […] W eksperymencie pierwszym polecono osobom 
badanym wypisanie cech trzech pojęć „meble” […] „siedziska” […] oraz „wygodne fotele”

[w oryginalnym tekście mówi się o „kategoriach” (category) –J.B.]

 „Prototypy mogą różnić się ze względu na inną cechę, np. płeć; prototypem ubrania dla 
studentów są spodnie, podczas gdy dla studentek najbardziej typowym ubraniem okazuje się 
sukienka…”

 „Egzemplarz – konkretny przedstawiciel kategorii pojęciowej”

 „Prototyp – najbardziej typowy egzemplarz reprezentacji pojęciowej”

 „…reprezentacje pojęciowe są nabywane w procesie doświadczania egzemplarzy.”

 „Mimo, że oba zaproponowane tu sposoby rozumienia prototypu (‘czysty’ lub ‘najlepszy’ 
desygnat) nie są z pewnością precyzyjne, osoby badane nie mają większych wątpliwości co 
do ich znaczenia, na co wskazuje krótki czas wyróżniania prototypowych desygnatów pojęć 
naturalnych.”

 



Język naukowy 4 
Psychologia poznawcza –podręcznik wydany przez WSiP w r. 2001
 

„Prototypem jest zazwyczaj pierwotny element, na którym 
opierają się kolejne modele, ale w tej teorii prototypem może być 
każdy model, który najlepiej reprezentuje klasę, będącą podstawą 
pojęcia. (A prototype is usually the original item on which 
subsequent models are based, but in this theory, the prototype may 
be whichever model best represents the class on which category is 
based).[…]
Natomiast liczne przypadki pojęcia (lub większość) posiadają 
każda cechę charakterystyczną…”. (Instead, many or most 
instances possess each characteristic feature.) 

 

„Psychologowie zastanawiając się nad tym, jak ludzie myślą o 
pojęciach, wyróżnili dwa rodzaje pojęć…” 



Transhumaniści uważają, że obecny stan kultury i 
cywilizacji technicznej wymaga od ludzi przemyślenia 
na nowo przyjętych i utrwalonych systemów wartości, 
sposobów postępowania, wizji człowieka, związków 
pomiędzy nauką, techniką i praktycznymi celami 
ludzkości.

Transhumanizm



Transhumaniści

Nick Bostrom Andy Clark Ray Kurzwell Marvin Minsky

Vernor Vinge

Hans Moravec

Max More Anders Sandberg Natasha Vita-More



Niektóre instytucje:

American Cryonic Society,

Applied Foresight Network, Palo Alto, California,

Future of Human Institute [w] Oxford University,

Immortality Institute,

Machine Intelligence Research Institute, 

World Transhumanist Association (obecnie “Humanity+”). 

Transhumanizm



Ważne cele transhumanizmu:

Wolność morfologiczna 

Prawa robotów i „myślących” komputerówlozja inteligencji

Autoewolucja człowieka

Nieśmiertelność ludzi (jako jednostek i jako gatunku)

Transhumanizm



Praca naukowa finansowana  w ramach programu  (nr 11H 11 005 180)  Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

w latach 2012-2016. 
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