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Selon les paléoanthropologues, l'humain est le résultat de la conjonction
et de la coévolution de l'outil et de la parole. Mais qu'adviendrait-il si les techniques
prétendaient écarter la parole, au motif qu'elle est immaîtrisable ou inutile ?
La culture numérique, qui envahit tous les secteurs de la vie quotidienne,
affiche l'ambition de remédier aux supposées imperfections du langage,
grâce à la puissance du calcul et aux algorithmes. Quelles perspectives s'offrent
à l'humain si la fonction symbolique qui le distingue des animaux et des robots,
venait à lui être retirée par suite des exigences de ses machines ?
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Според палеоантрополозите човекът е рожба на съвместната еволюция
на оръдието на труда и на речта. Но какво би се случило,
ако техническите средства успеят да изместят речта с оправданието,
че не може да бъде овладяна или че е непотребна? Цифровата култура,
която нахлува във всички области на съвременния живот,
заявява амбицията си да отстрани предполагаемите несъвършенства на езика
благодарение на силата на изчислителните операции и алгоритмите.
Какви перспективи се очертават пред човека, ако символната функция,
която го различава от животните и роботите, му бъде отнета вследствие
на изискванията на машините, с които си служи?
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