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Howard Gardner, Katie Davies, The App Generation – recenzja

Od co najmniej kilkunastu lat badacze i publicyści starają się opisać pokolenie wychowujące się 
w świecie, w którym nowe technologie są wszechobecne. Pokolenie Z (następujące po pokole-
niach X i Y), pokolenie sieci, pokolenie cyfrowych tubylców – to tylko niektóre z popularnych 
określeń osób urodzonych w latach 90. XX w. i w pierwszych latach XXI w. W swojej najnow-
szej publikacji Howard Gardner wraz z Katie Davies do listy tej dodają „pokolenie aplikacji” 
(tytułowe The App Generation).

Dotychczasowe opisy pokolenia młodych ludzi urodzonych z telefonem komórkowym w dłoni 
skupiały się przede wszystkim na sposobach używania technologii. Często niestety sprowadzało 
się to wypunktowania czynności, które można wykonywać za pomocą Internetu, kompute-
rów i telefonów komórkowych i podkreślania całkowitej odmienności „nowego” pokolenia od 
poprzednich. Opisy te bywały jednoznacznie entuzjastyczne (jak np. prace Cathy Davidson, Dona 
Tapscotta czy Henry’ego Jenkinsa) lub jednoznacznie sceptyczne (Nicholas Carr, Mark Bauerlein) 
i, przede wszystkim, miały charakter publicystyczny. Zasadniczą ich wadą był brak oparcia na 
danych empirycznych; daleko idące wnioski autorów należało więc traktować z dużą ostrożnością, 
a lektura pozostawiała bardzo często niedosyt. Jednocześnie refleksje o charakterze naukowym, 
rozproszone w specjalistycznych czasopismach, nie miały takiej medialnej siły oddziaływania jak 
popularne prace, wieszczące ludzkości świetlaną przyszłość lub całkowitą zgubę. 

Howard Gardner, autor znanej koncepcji inteligencji wielorakich, wraz ze współpracowniczką 
Katie Davies swoją publikacją starają się wypełnić tę niewątpliwą lukę. Autorzy przez wiele lat 
zaangażowani byli w badania prowadzone na Uniwersytecie Harvarda (Project Zero, Good Work 
Project), w ramach których możliwe było zgromadzenie danych dotyczących roli nowych tech-
nologii w życiu młodych ludzi („cyfrowych tubylców”). Wnioski z przeprowadzonych badań, 
zebrane w „The App Generation”, są więc silnie osadzone w rzeczywistości – nie są, tak jak do tej 
pory bywało, opiniami opartymi jedynie na doniesieniach prasowych. Jest to jedna z największych 
zalet omawianej publikacji, do czego wrócę jeszcze w omówieniu jej metodologicznego aspektu.

Autorzy, przystępując do opisywania nowego pokolenia, czynią ważne zastrzeżenie: by móc 
mówić o odmienności, należy najpierw ustalić punkt odniesienia. Gardner i Davies zdecydowali 
się porównywać współczesnych młodych ludzi do pokolenia dorastającego w połowie XX w.,  
kiedy to nowe technologie jeszcze nie były oczywistym elementem ludzkiego życia. Opierali 
się przy tym na pracach Davida Riesmana i Erika Eriksena, diagnozujących ówczesne społe-
czeństwo. Takie podejście (dodam – nieczęste w dotychczasowych pracach na temat młodego 
pokolenia) pozwoliło na ocenę zmian zachodzących na przestrzeni lat w tak zwanych „trzech I”: 
identity (tożsamości), intimacy (bliskości), imagination (wyobraźni). Badacze słusznie podkre-
ślają, że natura ludzka nie uległa całkowitemu przekształceniu (a twierdzenie to bywało grzechem 
innych autorów), jednak zauważone zmiany są na tyle istotne, że warto rozważyć je w relacji do 
nowych technologii.
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Jednocześnie Gardner i Davies zauważają, że dotychczas pokolenia były definiowane biolo-
gicznie (jako potomkowie) lub socjologicznie (jako grupa ludzi w zbliżonym wieku, których 
łączy pewne określone przeżycie). Autorzy sugerują (w McLuhanowskim duchu), że pokolenia 
mogą być również określane poprzez dominujące za ich życia technologie informacyjne. Tak jak 
pokolenie dorastające w latach 50. i 60. XX w. może być określane mianem „pokolenia telewizji”, 
tak młodzi ludzie wychowujący się wśród nowych technologii w XXI w. to kolejno: pokolenie 
blogów, mediów społecznościowych i  – będące przedmiotem największego zainteresowania 
badaczy – aplikacji. Zasadne jest jednak pytanie, czy ten dodatkowy podział jest potrzebny. 
Nagły rozwój pewnej technologii może również być traktowany jako wydarzenie będące przed-
miotem przeżycia pokoleniowego.

Według Gardnera i Davies, aplikacja to – w planie technicznym – oprogramowanie, często 
używane w urządzeniach przenośnych, pozwalające użytkownikowi na natychmiastowe, 
skuteczne wykonanie określonej czynności (znalezienie najkrótszej drogi między dwoma 
punktami, modyfikacja nagranego głosu, kompilacja zdjęć…). To, w jaki sposób aplikacja jest 
wykorzystywana, ściśle kontrolowane jest przez jej projektanta. W planie przenośnym aplikacja 
jest swego rodzaju algorytmem postępowania, pozwalającym na żądanie, szybko i przyjemnie 
osiągnąć określony pragmatyczny cel. Jest swego rodzaju skrótem, którego użycie minimali-
zuje zbędny wysiłek. Autorzy twierdzą, że młodzi ludzie z „pokolenia aplikacji” taką skróto-
wość stosują nie tylko w odniesieniu do technologii, ale też (a może już przede wszystkim) 
w budowaniu relacji międzyludzkich, planowaniu przyszłej kariery zawodowej, w twórczości. 
Zdaniem Gardnera i Davies, dla nowego pokolenia życie staje się kompozycją aplikacji (takich 
jak „nauka”, „rodzina”, „kariera”), a wszystkie potrzeby powinny być możliwe do zaspokojenia  
w skrótowy, „aplikacyjny” sposób. Jeśli nie można opracować procedury do osiągnięcia żądanego 
celu, oznacza to, że sam cel nie jest na tyle istotny, by do niego dążyć. 

Co ważne, autorzy podkreślają, że samo wykorzystywanie aplikacji nie jest złe samo w sobie. 
Jeśli wyręcza ona ludzi w żmudnych i czasochłonnych czynnościach, pozwala na odzyskanie 
czasu na inne, istotniejsze i bardziej twórcze zadania. Jednak jeśli staje się zastępnikiem wszelkiej 
aktywności – ubezwłasnowolnia swojego użytkownika, ograniczając jego wybory i skłaniając 
do przyjmowania gotowych rozwiązań. Tym samym, użytkowników aplikacji można podzielić 
odpowiednio na tych, którym otwierają one nowe możliwości (app-enabled) i tych, którzy się od 
nich uzależnili (app-dependent). Najważniejsze dla badaczy są kognitywne, społeczne i aksjo-
logiczne konteksty użycia nowych technologii, nie technologie same w sobie, i na nich właśnie 
skupione były przeprowadzane badania. Skoncentrowano się na opisie zmian zachodzących 
we wspomnianych „trzech I”. We wszystkich, według Gardnera i Davies, zaobserwować można 
pojawienie się (i nasilanie) podejścia „aplikacyjnego”. 

Gdy mowa o tożsamości, wśród przedstawicieli młodego pokolenia dominują wysiłki zmie-
rzające głównie ku tworzeniu zewnętrznego, społecznie akceptowanego wizerunku. Najczęściej 
zewnętrzne tożsamości przyjmowane są jako całościowe „pakiety”, wcześniej stworzone przez media 
elektroniczne czy popkulturę. Przyjęte gotowe tożsamości nie wymagają refleksji, planowania czy 
mierzenia się z rozterkami, a więc są bezpieczne. Jednocześnie młodzi  ludzie dysponują pełnym 
wachlarzem możliwości, by rozpowszechniać swój wypracowany, idealny wizerunek, zachowu-
jąc władzę nad tym, które informacje powinny być przekazane otoczeniu, a które nie. Doskonale 
temu celowi służą media społecznościowe, komunikatory, blogi czy serwisy wideo. Co zaskaku-
jące, starannie konstruowane persony są przez młodych utożsamiane z prawdziwym ja – rzadko 
dostrzegają, że zewnętrzne wizerunki są wygładzonymi, ulepszonymi wersjami rzeczywistych osób. 

Młodzi  innych i samych siebie oceniają tym lepiej, im lepiej wypadają w ilościowych porów-
naniach (liczba punktów w egzaminie SAT, nagrody zdobyte w zawodach, certyfikaty). Tym 
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samym zachowują bardzo pragmatyczne spojrzenie na kwestie wyboru na przykład przyszłego 
zawodu: wyznaczają sobie hiperracjonalne, osiągalne i mierzalne cele. Postawie tej towarzyszy 
przekonanie, że jeśli wszystkie kroki „procedury” wykonają poprawnie (skończą dobrą szkołę  
z dobrymi wynikami, dostaną się na studia, otrzymają satysfakcjonującą pracę, będą w szczęśli-
wym związku), ich życie pozbawione będzie problemów i przeszkód. Możliwość porażki nie jest 
wpisana w ten życiowy rachunek. Co więcej, przedstawiciele App Generation unikają sytuacji, 
w których mogliby nie odnieść pełnego sukcesu. Porażka bowiem byłaby już na zawsze zareje-
strowana w mediach cyfrowych, nigdy nie mogłaby być zapomniana. Zdaniem autorów, w ten 
sposób młodzi nie dają sobie możliwości odkrywania alternatywnych sposobów na przeżywa-
nie życia. Jednocześnie, jeśli młody człowiek nie wpisuje się w odpowiednie „aplikacje” (nie 
osiąga dobrych wyników, nie planuje swojej przyszłości tak, jak rówieśnicy), najczęściej musi 
– samotnie – zmierzyć się z obniżonym poczuciem własnej wartości i odrzuceniem. 

Zgodnie z twierdzeniami autorów, kultura indywidualizmu i atmosfera nieustającej konku-
rencji wymusza kształtowanie idealnego wizerunku, w którym nie ma miejsca na zwątpienie. 
Rodzi się jednak pytanie, czy presja tworzenia swojego doskonałego alter ego związana jest 
z użyciem nowych technologii i podejściem „aplikacyjnym”. Można słusznie się spierać, że 
wymagania stawiane młodym ludziom w świecie, na którym swoje piętno odcisnął najwięk-
szy od lat 30. XX w. kryzys ekonomiczny, pojawiły się niezależnie od popularności mediów 
cyfrowych. Nieuchronność przyszłej wyczerpującej rywalizacji o dobre (lub jakiekolwiek) 
miejsce pracy wydaje się lepiej wyjaśniać zjawisko koncentracji na wizerunku przy jednocze-
snym zaniedbaniu samodzielnego kształtowania prawdziwej tożsamości. Autorzy sygnalizują tę 
wątpliwość, jednak niestety nie próbują obronić swojego stanowiska.

Badacze podkreślają, że nieustanne zanurzenie w  mediach cyfrowych zmniejsza czas, który 
jednostka może przeznaczyć na refleksję. Każdy aspekt życia jest przez młodych rejestrowany  
i udostępniany, jeśli tylko spełnia surowe wymagania dopasowania do idealnego wizerunku – 
nie ma tu miejsca na wycofanie się i namysł. Przybiera za to na sile narcyzm, który jest, zdaniem 
Gardera i Davies, niczym innym jak objawem wzrastającej niepewności i zależności od akcep-
tacji otoczenia. Dodajmy, że otoczenia, które nie wspiera rozwoju autonomii. Jak piszą badacze, 
rodzice stale czuwają nad dobrostanem dzieci, niejako przywiązując je do siebie za pomocą 
nowoczesnych technologii (poprzez np. stałe śledzenie aktywności w mediach społecznościo-
wych, utrzymywanie bardzo częstych kontaktów za pomocą telefonów czy komunikatorów).

Jako przeciwwagę do niewątpliwie mało optymistycznych wniosków autorzy przedstawiają 
obserwację, że wśród młodych ludzi zwiększyła się w stosunku do latach 50. i 60. XX w. akcep-
tacja dla różnorodności, odmienności jednostek. Badacze zanotowali także wzrost znaczenia 
społeczności skoncentrowanych wokół nietypowych hobby. Odnalezienie grupy, w której wirtu-
alnie spotykają się osoby o podobnych zainteresowaniach, może być wyzwalającym przeżyciem 
dla młodych ludzi zagrożonych odrzuceniem w swoim bezpośrednim otoczeniu. Nie są to 
jednak wnioski odkrywcze – taka rola nowych technologii była omawiana już w niezliczonych 
pracach.

Nie mniejsze różnice odnaleźli badacze w kolejnym „I” – intimacy (bliskości). Zdaniem 
Gardnera i Davies, jakość relacji nawiązywanych w młodym pokoleniu zależna jest od tego, czy 
jednostki wykorzystują nowe technologie do unikania potencjalnie problematycznych aspektów 
kontaktów międzyludzkich (omawianie bolesnych tematów, konfrontacja z innymi poglądami, 
konieczność udzielenia odpowiedzi odmownej), czy do pogłębiania już istniejących związków. 

Jak piszą autorzy, przeciętny nastolatek wysyła około 60 wiadomości tekstowych dziennie. 
Oznacza to, że jest w stałym kontakcie ze światem zewnętrznym, a osoby,  z którymi nawiązuje 
relacje, są stale dostępne. Komunikacja nabiera więc cech aplikacji: jest dostępna na żądanie, 
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wygodna, szybka i wydajna. Jednocześnie traci swoją głębię – trudno przeprowadzić dyskusję na 
poważne tematy, dysponując 140 znakami na wypowiedź. Widoczny staje się też dystans, który 
zachowują interlokutorzy. Każda wypowiedź może być zaplanowana, wysłana na odległość, 
dzięki czemu rozmówcy mogą uniknąć bezpośredniej, być może niespodziewanej reakcji. 
Usuwana z kontaktów międzyludzkich jest więc wrażliwość, podatność na atak, kruchość,  
a z nimi – zaufanie. Utrzymywanie dystansu nie pozwala na tworzenie znaczących, głębokich 
relacji, a także utrudnia empatię. Stwierdzenia te stoją w pewnej opozycji do koncepcji komu-
nikacji hiperosobistej Walthera (hyperpersonal communication), w której podkreśla się, że 
bywają sytuacje, w których komunikacja zapośredniczona bywa nacechowana większą otwar-
tością, większym ładunkiem emocjonalnym niż jest to możliwe w kontaktach „twarzą w twarz”. 
Niestety autorzy nie odnieśli się w swoich rozważaniach do tej koncepcji.

Jedne z najciekawszych (i być może najbardziej odkrywczych) wniosków z „The App 
Generation” związane są jednak z badaniami nad wyobraźnią. W czasach, gdy „kreatyw-
ność”, „oryginalność”, „innowacyjność” i „przedsiębiorczość” odmieniane są przez wszystkie 
przypadki, dominuje wrażenie, że młode pokolenie charakteryzuje się nieograniczoną, wielowy-
miarową wyobraźnią. Niewątpliwie obniżyła się „bariera wejścia” do różnych rodzajów twórczo-
ści: łatwo dostępny i niedrogi jest sprzęt i oprogramowanie służące twórczości cyfrowej. Jednak 
wykorzystanie tych narzędzi nie świadczy wcale na korzyść tezy o stałym wzroście „kreatywno-
ści” cyfrowych tubylców. Gardner i Davies udowadniają, że młodzi ludzie wprawdzie obecnie 
tworzą mniej konwencjonalne dzieła plastyczne niż 20 lat temu, jednak publikują zdecydowanie 
bardziej konwencjonalne formy literackie. Zdaniem badaczy, wynika to ze zwiększonej „obraz-
kowości” dzisiejszych mediów przy jednoczesnym zubożeniu kontaktu ze słowem pisanym. 
Częsty kontakt z obrazami pozwala na zapoznanie się z nieszablonowymi rozwiązaniami 
formalnymi, a potem na zastosowanie ich w swoich pracach. Kontakt głównie z komunikatami 
liczącymi 140 znaków niestety nie pozwala na analogiczne rozwinięcie warsztatu twórczego w 
dziedzinie literatury.

Autorzy ponownie, jako konieczną chyba z ich punktu widzenia przeciwwagę, podają zaletę 
mediów cyfrowych:  wskazują fakt, że amatorska twórczość zyskała społecznościowy charakter. 
Wokół stron, na których można publikować swoje dzieła, zbierają się grupy komentatorów, 
doradców, nawet mistrzów. Zdaniem badaczy, często ma to dodatni wpływ na jakość prezentowa-
nych dzieł, pozwala też na nawiązywanie kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach. 

Wszystkie przytoczone powyżej wnioski są interesujące, jednak trudno nie zadawać sobie 
pytań o przyczyny obserwowanych zmian. Czy ludzie zmieniają się pod wpływem mediów, czy 
też media kształtowane są na obraz ludzi? Próżno szukać odpowiedzi na to pytanie w pracy 
Gardnera i Davies, ale też zapewne nigdy nie dojdziemy do rozstrzygających wniosków, jako że 
trudno byłoby w tym przypadku wyobrazić sobie klasyczny eksperyment ustalający przyczyno-
wość. Istotne jest też pytanie, kto ma największy wpływ na kształtowanie nowych technologii. 
Autorzy wskazują, że są to głównie rozproszone jednostki – czy informatycy, czy przedsiębiorcy 
– którzy kierowani rozmaitymi motywami opracowują aplikacje zagospodarowujące kolejne 
dziedziny ludzkiego życia. Jednak warto zauważyć, że obecnie monopol na kształtowanie nowych 
mediów, w tym aplikacji,  mają cyberkorporacje jak Facebook czy Google, i można mieć uzasad-
nione wątpliwości co do czystości ich intencji (na co dobitnie wskazują kolejni medioznawcy). 
Poprzez aplikacje zmieniać można ludzkie nawyki – a jeśli zmiany te będą korzystne finansowo 
dla korporacji, to nie będzie istotne, czy zmiany te nie będą niosły zagrożeń dla jednostki czy 
społeczności.

Autorzy pokazują też konsekwencje „aplikacyjności” w edukacji: coraz częściej pada pytanie, 
po co finansować kosztowne szkoły i uczelnie, skoro wszystkie odpowiedzi można znaleźć 
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za pomocą każdego smartfona. Odpowiadają jednak, że to, czego nie da żadna aplikacja, to 
bezcenny czas spędzony z nauczycielami i mistrzami, podczas którego można obserwować 
ich sposoby pracy i korzystać z ich doświadczenia. Jednak najciekawszą obserwacją Gardera  
i Davies jest  coraz bardziej dominujący utylitarny („aplikacyjny”) charakter polityki edukacyj-
nej wielu krajów. Aby – jak na aplikację przystało! – szybko i efektywnie osiągać mierzalne cele, 
jak np. wysokie wskaźniki innowacyjności, wiedzę sprowadza się do kilku dziedzin (STEM – 
Science, Technology, Engineering, Mathematics), a następnie weryfikuje ją poprzez standaryzo-
wane testy. Tymczasem dziedziny humanistyczne i społeczne nie podlegają łatwej standaryzacji 
i algorytmizacji, i jako takie są lekceważone. Gardner i Davies ostrzegają przed bezrefleksyj-
nym stosowaniem podejścia „aplikacyjnego” w dziedzinie edukacji, i są to spostrzeżenia, które 
bezpośrednio można odnieść do reform przeprowadzanych w Polsce na wszystkich poziomach 
szkolnictwa od wielu lat.

Ważne jest też pytanie o to, po co potrzebujemy – jako jednostki, jako społeczeństwa – aplikacji 
(przede wszystkim w metaforycznym sensie). Skrótowość i proceduralność działań, skupienie 
na wygodzie i efektywności, automatyzacja służyć mogą odciążeniu jednostki. Możemy dzięki 
temu zyskać czas niezbędny do namysłu i twórczości, równie dobrze możemy jednak bezpow-
rotnie stracić samodzielność, jeśli „aplikacyjne” podejście zastosujemy do najważniejszych 
aspektów naszego życia. 

Autorzy bronią się jednak przed kreśleniem czarnych scenariuszy. Owszem, prawdopodobna 
staje sytuacja, w której ludzie będą coraz bardziej skoncentrowani na zewnętrznym wizerunku, 
ubożsi duchowo, nawiązujący płytkie i mało znaczące relacje, mało twórczy. Jednak każda 
jednostka ma zdaniem Gardnera i Davies wybór – może (częściowo przynajmniej) wyłączyć 
pewne aspekty swojego życia spod dyktatu „aplikacji uzależniających”, a rozsądnie wykorzy-
stywać „aplikacje umożliwiające”. Niestety, recepta ta jest w jednakowym stopniu elegancka co 
utopijna, a od autorów oczekiwać by można szerszego omówienia środków zaradczych. 

Na zakończenie warto pokrótce omówić stosowaną przez autorów  metodologię, szczegółowo 
opisaną w aneksie. Autorzy przeprowadzili badania o charakterze jakościowym, w tym indy-
widualne wywiady z nauczycielami z ponaddwudziestoletnim stażem pracy (40 osób), zogni-
skowane wywiady grupowe z osobami pracującymi od co najmniej 20 lat z młodzieżą (58 osób 
w 7 grupach), a także wywiady indywidualne z ponad setką młodych ludzi w wieku 10–25 lat 
oraz z 20 dziewczętami w wieku 17–21 lat, prowadzącymi stale blogi. Przeprowadzono również 
badania ilościowe na próbie 2000 uczniów. Badacze zdecydowali się też na analizę dokumen-
tów w postaci 354 dzieł plastycznych stworzonych przez nastolatków, publikowanych regularnie 
przez 20 lat w czasopiśmie „Teen Ink”, oraz 94 opowiadań ukazujących się w czasopismach kilku 
szkół (również na przestrzeni 20 lat). Opisywane metody zbierania danych i procedury anali-
tyczne pozwalają sądzić, że wnioski wyciągane przez autorów są uprawnione, choć można mieć 
pewne zastrzeżenia odnośnie ich uniwersalności. Badanie dotyczyło młodzieży mieszkającej  
w Stanach Zjednoczonych (co już samo w sobie rodzi pytania o możliwość odniesienia wniosków 
do młodzieży zamieszkujących inne rejony świata). Punktem odniesienia w porównaniach 
była młodzież z lat 50., w większości reprezentowana przez białych mężczyzn z klasy średniej. 
Przeprowadzenie serii podobnych badań w innych krajach, na innych kontynentach być może 
pozwoliłoby na sformułowanie wniosków o bardziej uniwersalnym charakterze.
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