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Aldona Skudrzyk
„ANALFABETYZMY” WSPÓŁCZESNE
„Historia ludzko ci zacz ła si od obrazków (rysunki naskalne w
Australii, w Altamirze, w Lascaux, na Saharze) i ko czy si
obrazkami (telewizja, Internet). Wnet oka e si , e pismo literowe,
druk i ksi ka były krótkim epizodem w historii kultury.”
Ryszard Kapu ci ski
Wła ciwie szkoda, e ludzie nauczyli si czyta i pisa , bo martwe
litery
niewiele znacz . Tylko słowo wypowiedziane, jego ton,
ciepło i zabarwienie emocjonalne, piewno lub twardo , sposób
modulacji głosu, oddaj
intencj
autora. Nie wygl d, nie
zewn trzno okre laj człowieka, lecz jego głos. Wiem, co mówi ,
bo te troch napisałem i ludzie si teraz musz m czy .
ks. Józef Tischner
„Wa ne jest u wiadomienie sobie, e wszelkie zmiany w sposobach
mówienia i zachowania si ludzi na co dzie wi
si z przyj ciem
nowych narz dzi”.
Marshall McLuhan

Intensywnie dzi do wiadczany zwi zek mi dzy
yciem społecznym, rozwojem technologii, kultur i j zykiem,
komunikacj jest przedmiotem bada wielu dziedzin nauki.
Przewija si bowiem w refleksji filozoficznej, socjologicznej,
poprzez socjologizuj ce spojrzenie na j zyk i komunikacj
wszedł te do lingwistyki. Współczesn rzeczywisto
j zykow
postrzega si
jako niezwykle dynamiczn .
Dynamika ta widoczna jest w perspektywie czasowej,
przestrzennej i funkcjonalnej.
Przemiany
kulturowe
opisuje
si
jako
i
wielopoziomowe, i wieloaspektowe, i gł bokie – sprawiaj
one, e funkcjonowanie w rzeczywisto ci zmieniaj cej si w
niezwykłym tempie i z niezwykł intensywno ci jest dla
znacznej cz ci uczestników ycia społecznego przyczyn
zagubienia, nieumiej tno ci znalezienia si
w niej,
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nienad ania, rodz cych si frustracji, agresji lub apatii,
zniech cenia.
Poj cie analfabetyzmu znane i zakorzenione w j zyku
z okre lonym ci le znaczeniem, zwykle odnoszonym do
przeszło ci, pojawia si ostatnio niezwykle cz sto i w
dyskusjach naukowych, i publicystycznych debatach.
Ł czliwo leksemu analfabetyzm, tak współcze nie szeroka,
niew tpliwie mo e by odbierana jako j zykowe wiadectwo
kulturowych zmian. Przemiany za te cywilizacyjnotechnologiczne
maj
według
prognoz
naukowych
(socjologicznych) doprowadzi
rychło do całkowitego
przeorganizowania ycia społecznego, na co zaczyna
wskazywa bardzo szybko pogł biaj ca si we współczesnym
wiecie digital gap, czyli cyfrowa wyrwa cywilizacyjna. To
wła nie ta cywilizacyjna wyrwa jest przyczyn powstania
digianalfabetyzmu oraz cyfrowych analfabetów.
Analfabetyzm informatyczny – tym poj ciem
okre la si nieumiej tno korzystania z mo liwo ci, jakie
daje technika informatyczna. Ten typ nieumiej tno ci odró ni
trzeba od analfabetyzmu informacyjnego, czyli braku
umiej tno ci w posługiwaniu si informacj , gdy zbiór
oderwanych, niepowi zanych danych uznajemy za informacj .
Tymczasem przekształcanie danych w informacje to proces
logiczny ich zhierarchizowania i powi zania.
Po ród ró norakich niedostosowa
kulturowych,
wynikaj cych z nienad ania za post pem wiedzy, techniki,
kultury, wskazuje si tak e na analfabetyzm matematyczny.
Analfabetów matematycznych, według autora wydanej
niedawno, a po wi conej temu zjawisku ksi ki – Johna
Paulosa – cechuje przede wszystkim skłonno
do
przywi zywania
du ej
wagi
do
powierzchownych
podobie stw, ignorowania o wiele bardziej znacz cych danych
statystycznych, brak perspektywy liczbowej, przykładanie
nadmiernej wagi do nieistotnych zbiegów okoliczno ci,
naiwna wiara w pseudonauk . Pisze nadto: „Nie ma dla mnie

5

nic bardziej zniech caj cego ni
spotkanie kogo
sprawiaj cego wra enie inteligentnego i otwartego na wiat,
kto po chwili rozmowy pyta o mój znak zodiaku i natychmiast
zaczyna dostrzega we mnie cechy osobowo ci zgodne z tym
znakiem (niezale nie od tego, jaki mu podam)”. I dodaje
jeszcze – „Jedn z rzadko omawianych konsekwencji
analfabetyzmu matematycznego jest jego zwi zek z wiar w
pseudonauk . To szczególnie smutne, e w społecze stwie, w
którym in ynieria genetyczna, technologia laserowa i
mikroelektronika codziennie wzbogacaj nasze rozumienie
wiata, tak wielu dorosłych ludzi wci wierzy w karty Tarota,
moc kryształu i media zapewniaj ce ł czno
z tamtym
wiatem. (...). Moim celem było dotarcie do wykształconych
analfabetów matematycznych, przynajmniej do tych, których
strach przed matematyk nie jest a tak du y, by słowo
number czytali automatycznie: numb-er [ang. numb
‘dr twie ’]. (...) Od matematyki nie da si ostatecznie uwolni ,
nawet usprawiedliwiaj c si umysłem humanistycznym lub
niematematycznym. Matematyka nas otacza. Wnika w ka d
dziedzin naszego ycia. Samo prawdopodobie stwo zdarze
mo emy spotka pod tak wieloma postaciami, e a nie
wypada tego ignorowa . (...) cała mechanika kwantowa uczy
nas, e wi kszo
podstawowych zjawisk na poziomie
mikroskopowym ma charakter losowy. (...) Nie chodzi tu
jedynie o gry hazardowe (ruletka, karty, ko ci...), ale przede
wszystkim o sprawy dnia codziennego, jak urodziny, zgony,
choroby, wypadki, transakcje handlowe, "przekr ty giełdowe"
czy zachowania intymne. Wszystkie wymienione przykłady
daj si w łatwy sposób opisa w sposób statystyczny” (Paulos
1999).
Poj ciem analfabetyzmu kulturowego posłu ył si
Edward T. Hall, omawiaj c wielorakie zwi zki kultury i
natury człowieka: „W naszym kurcz cym si wiecie człowiek
nie mo e bowiem pozwoli
sobie na kulturowy
analfabetyzm.” (Hall 2001: 48)
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Poj ciem tym okre la si tak e w dyskusjach
publicystycznych brak szacunku dla własnych wytworów
kultury; nie wiadomo
ich warto ci, a wskazywan
przyczyn takiego stosunku do własnej kultury jest
amerykanizacja i jej niezwykle łatwa i powierzchowna
atrakcyjno .
Ujawnienie si tych kilku płaszczyzn, na których
mo na wykaza si brakiem umiej tno ci, sprawiło, e
tradycyjnie nazywana analfabetyzmem nieumiej tno pisania
i czytania, dzi okre lana jest dodatkowo przydawk . Mówi
si zatem w tym przypadku o analfabetyzmie realnym.
Dotyczy on braku umiej tno ci czytania i pisania u osób
dorosłych (według kryterium przyj tego przez UNESCO,
powy ej 15. roku ycia). Rozró nia si kilka stopni
analfabetyzmu: zupełny, cz ciowy oraz analfabetyzm
wtórny, b d cy wynikiem utraty – nabytej uprzednio –
umiej tno ci pisania i czytania. W ostatnich latach tak e
w krajach wysoko rozwini tych, gdzie analfabetyzm od dawna
nie stanowił problemu, notuje si wzrost liczby analfabetów
wtórnych, co w rozmaitych analizach wprost wi e si m.in.
z rozwojem audiowizualnych rodków masowego przekazu.
Najnowsze badania przeprowadzone w Polsce
pokazuj , e kontakt ze słowem pisanym (drukowanym) ma
tylko nieco wi cej ni połowa Polaków.
Przeprowadzone w 2002 roku przez Instytut Kultury i
Czytelnictwa Biblioteki Narodowej badania potwierdzaj , e
44% Polaków nie wykazuje zainteresowania ksi k i jej
czytaniem. Do jakiejkolwiek lektury przyznaje si 56%
Polaków. W ród tych 56% tylko co 10 osoba czyta
miesi cznie trzy i wi cej ksi ek (ł cznie z broszurami i
skryptami); połowa zadawala si
czterema-pi cioma
pozycjami rocznie. Tylko 12% Polaków ma cho by niewielki
ksi gozbiór domowy.
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rok

Nieczytaj cy

czytaj cy sporadycznie

czytaj cy co najmniej 7 ksi ek

1992

29%

29%

42%

1994

44%

34%

22%

1996

42%

34%

24%

2000

46%

32%

22%

2002

44%

33%

23%

ródło:
Instytut
Narodowej

Kultury

i

Czytelnictwa

Biblioteki

Analiza danych z raportu wyra nie wskazuje, e
współcze nie w Polsce pogł bia si analfabetyzm realny,
zwi zany z zaprzestaniem czytania czegokolwiek. Dla
proponowanej perspektywy opisu istotne jest tak e i to, do
jakiego typu tekstów si gaj ci, którzy jeszcze czytaj .
(Najpopularniejszym czasopismem w ród Polaków jest "Tele
Tydzie " – 28% Polaków deklaruje, e czyta go regularnie.)
Obecnie ci, którzy "czytaj ", si gaj głównie poza lekturami
obowi zkowymi
po
poradniki,
wydawnictwa
encyklopedyczne, informacyjne i wszelkiego rodzaju
opracowania, streszczenia i skrypty1. Podkre lmy, e lektura
1

Udział w ród wszystkich czytanych ksi ek poszczególnych rodzajów
lektury (2002r. - ródło: Instytut Kultury i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej)
1. podr czniki szkolne - 27%
2. literatura dzieci co - młodzie owa - 15%
3. powie ci sensacyjne i kryminalne - 14%
4. science fiction, fantasy, horrory - 11%
5. literatura fachowa - 10%
6. wydawnictwa encyklopedyczne , poradniki - 9%
7. ksi ki religijne - 7%
Udział w ród wszystkich kupowanych ksi ek poszczególnych rodzajów
lektur
(2002r. - ródło: Instytut Kultury i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej)
1. podr czniki szkolne - 36%
2. encyklopedie - 26%
3. literatura fachowa - 13%
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tak ukształtowanych tekstów ma specyficzny charakter –
kontakt z tym typem tekstów polega raczej na „przegl daniu”
ni
rzeczywistym czytaniu, czyli
ledzeniu tekstów
skonstruowanych wedle zasad budowy wypowiedzi pisanej.
Dominuje postawa pragmatyczna – poszukiwanie potrzebnych
informacji w tekstach podaj cych wiedz w gotowej i
przetworzonej ju formie. Czytanie takie cz sto nie wymaga
zastanawiania si nad sensem i sednem tego, co si czyta,
czytaj cy w znacznym stopniu czuj si zwolnieni od
my lenia i rozumowania, bo aktywno t wykonano ju za
nich2. W dyskursie popularnonaukowym, za pomoc którego
staramy si
wł cza
w społeczno
u ytkowników
polszczyzny pisanej, m.in. uczniów szkół ró nego poziomu,
wyra nie widoczne jest przestrzeganie tzw. dekalogu
popularyzatora: nie nudzi odbiorcy, mówi /pisa krótkimi
zdaniami, nie u ywa słów niezrozumiałych dla odbiorcy,
ł czy informacj naukow z zastosowaniami (Gajda 1999:
16). Jest to forma niew tpliwie „przyjazna” dla czytelnika –
łatwo jednak sta
si
mo e przyczyn
wtórnego
analfabetyzmu naukowego.
Znacz co, bo O trudnym łatwo, zatytułowano prac
zbieraj c artykuły dotycz ce popularyzacji nauki. Ta
„łatwo ” zdecydowanie oznacza, e w zamy le kierujemy si
do innego typu odbiorcy, którego mo liwo ci intelektualne
4. literatura dzieci co - młodzie owa - 11%
5. poradniki - 10%
6. literatura obyczajowa - 7%
7. literatura sensacyjna i kryminalna 7%
8. ksi ki religijne - 6%
2

Odwołanie si do do wiadcze dydaktycznych mo e przynie
przekonuj ce obserwacje w tym zakresie. Przygotowanie referatu
przez studenta w zasadzie jest nierzadko sprowadzone do
wykorzystania kserokopii (technika!) tekstu referowanego dla
zaznaczenia markerem wa niejszych, istotniejszych zda . Nie
powstaje w wyniku takiej aktywno ci spójna wypowied , lecz suma
zda : istotnych, ale niepowi zanych w ci g logiczny.
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(przewidujemy) kształtuje ju zmieniaj cy si (nowy?) typ
kultury słowa, zmieniaj cy si
(nowy?) typ stosunku do
pi mienno ci, zmieniaj cy si (nowy?) typ my lenia.
Analfabetyzm funkcjonalny
Wnioski płyn ce z wspominanego raportu mog sta
si impulsem do rozwa a dla nas najciekawszych, do analizy
przyczyn zjawiska rozpoznawanego jako alfabetyzm
funkcjonalny. Poj ciem tym oznacza si nieumiej tno
radzenia sobie w sytuacjach wymagaj cych porozumiewania
si
za pomoc
słowa pisanego, mimo opanowania
umiej tno ci czytania i pisania. Znaczna grupa Polaków, tak e
tych czytaj cych, nie rozumie komunikatów, z którymi ma do
czynienia i nie potrafi wykorzysta ich w praktyce. Za równie
znacz ce uwa am zjawisko komunikacyjnie symetryczne:
znaczna jest grupa Polaków, którzy nie radz sobie z
budowaniem wypowiedzi pisanej. Takie rozszerzenie
rozumienia tego poj cia proponuj , widz c w jako ci odbioru
tekstu pisanego drug stron zjawiska budowy takiego tekstu.
W ten sposób zjawiska analfabetyzmu realnego i
funkcjonalnego odnie mo na do wspólnej płaszczyzny, jak
jest jako kontaktu z pismem, z pisan odmian j zyka
(pi mienno ci ). Wtórny analfabetyzm widzie trzeba na
pewno jako jedn z przyczyn rozpoznawanego zjawiska.
Badania, które wywołały niezwykle szerok dyskusj ,
dotyczyły stopnia alfabetyzacji Polaków. Pojawiaj cy si
przy okazji termin alfabetyzm funkcjonalny oznacza
umiej tno
rozumienia i wykorzystywania informacji
pisanych i to zarówno werbalnych, jak i towarzysz cych im
przedstawie
graficznych. Niezwykle niski poziom
alfabetyzacji sprawił, e w dyskusjach prasowych cz stszy jest
termin zawieraj cy w sobie ocen zjawiska. Jest to termin
analfabetyzm funkcjonalny. Termin ten wpisuje si logicznie
w grup zasygnalizowanych wcze niej „analfabetyzmów”
zwi zanych z ró nymi polami aktywno ci kulturowej. Mówi c
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o niskim poziomie alfabetyzacji, u ywam tak e terminu
jednoznacznie ten poziom oceniaj cego.
W ko cu 1994 roku w siedmiu krajach (Kanada, Stany
Zjednoczone, Holandia, Niemcy, Szwecja, Polska i
Szwajcaria) przeprowadzono badania3 na reprezentatywnych
próbach kobiet i m czyzn w wieku 16-65 lat. Polskie badania
obejmuj ce prób 3000 osób prowadził czteroosobowy zespół
kierowany przez prof. Ireneusza Białeckiego. Badano trzy
umiej tno ci:
– rozumienie zada tekstowych (nie w znaczeniu
matematycznym), czyli umiej tno
potrzebn do
rozumienia tekstów pisanych, z którymi najcz ciej
stykamy si w codziennym otoczeniu (artykuły z
gazet, ogłoszenia);
– rozumienie i wypełnianie dokumentów i formularzy,
czyli umiej tno
potrzebna do zrozumienia i
wypełnienia materiałów i dokumentów, takich jak:
kwestionariusze osobowe, rozkład jazdy, plan
dojazdu, tabele, proste wykresy;
– umiej tno wykonywania prostych oblicze , czyli np.
sprawdzenie rachunku czy obliczenie odsetek do
zapłacenia.
Do ka dego typu zada doł czone były polecenia
sprawdzaj ce sposób rozumienia tekstu: odnajdywanie,
przetwarzanie, porównywanie i ł czenie zawartych tam
wiadomo ci. Dla my lenia o interpretacji wyników testu
Polaków interesuj ce jest przybli enie poziomu trudno ci tych
3

Wyniki podobnych bada w USA zostały opublikowane w 1993
roku przez Departament Edukacji. Po czteroletnich studiach i
przebadaniu 26 tys. osób okazało si , ze w USA yje 27 mln
analfabetów i 45 mln tzw. analfabetów funkcjonalnych. Prawie 191
mln dorosłych Amerykanów nie jest w stanie wypełni przekazu
bankowego, a tylko 4% potrafi przy u yciu kalkulatora obliczy
koszt wykładziny, maj c podan cen metra kwadratowego i
wymiary pokoju (Zwoli ski 2003: 443).
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zada , przytaczam dosłowny ich opis, jaki przedstawił
Ireneusz Białecki:
„Na ogół w prostszych zadaniach trzeba było wyszuka
informacj łatw do odnalezienia w tek cie. Na przykład do
firmowej ulotki aspiryny doł czono pytanie, jak długo mo na
za ywa
aspiryn – odpowied znajdowała si pod
wytłuszczonym hasłem „dozowanie” („nie dłu ej ni 7 dni”).
W bardziej skomplikowanych przypadkach (poziom drugi i
wy sze) – zlokalizowanie informacji było trudniejsze: czasem
informacja była podzielona i rozmieszczona w dwu ró nych
miejscach tekstu, czasem pewne elementy tekstu utrudniały
zidentyfikowanie poszukiwanej w zadaniu informacji. W
jednym z zada zaliczonych do trzeciego poziomu trudno ci,
odwołuj c si do przytoczonego artykułu z pisma kobiecego
porównuj cego zalety (i wady) pieluszek jednorazowych i
bawełnianych, proszono, aby wypisa trzy powody, dla
których autor artykułu rekomendował pieluszki bawełniane. Z
kolei najłatwiejsze zadanie ilo ciowe wymagało od badanego,
aby do rachunku na 200 złotych dodał koszt usługi (5 zł) i
wpisał odpowiedni wielko (205 zł) do rubryki „ogółem”.
Tak wi c wszystkie trzy skale mierzyły wła ciwo w gruncie
rzeczy bardzo podobn , je li nie to sam – to jest umiej tno
rozumienia i wykorzystywania informacji” (podkr. A.S.)
(Białecki 1996: 69–70).
Omawiaj c wyniki bada , ich autor okre la je jako
alarmuj ce4. A analiza czynników maj cych wpływ na
4

Oto kilka konkretnych ilustruj cych przykładów: ponad 75%
badanych Polaków nie potrafiło na podstawie dwu prostych,
wzi tych z holenderskiego dziennika wykresów odpowiedzie na
pytanie o zwi zek mi dzy poziomem sprzeda y ogni sztucznych i
liczb wypadków z nimi zwi zanych (wznosz ce si krzywe z
zaznaczonymi latami wskazywały, e wraz ze wzrostem sprzeda y
ro nie liczba wypadków). Około 40% Polaków nie potrafiło te , na
podstawie mapki pogody z jednej z gazet (z podanymi
temperaturami w poszczególnych stolicach), powiedzie , o ile –
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alfabetyzm funkcjonalny dowodzi, e najistotniejszy jest
zwi zek z poziomem wykształcenia badanych, silnie ł czy si
te wiek, stosunek do czytelnictwa, styl ycia, zawód i płe .
Podobnym badaniom w 2000 r. poddano polsk
młodzie . Była ona obj ta Programem Mi dzynarodowej
Oceny Umiej tno ci Uczniów (OECD/PISA), gdzie bada si :
rozumienie tekstu; umiej tno ci my lenia matematycznego;
kompetencji w zakresie my lenia naukowego.
W ród pi tnastolatków prawie co dziesi ty nie
rozumie najprostszych informacji, a jedynie 6% badanych
zostało zaliczonych do tej grupy, która z informacj i jej
przetwarzaniem radzi sobie najlepiej.
Wyniki Programu Mi dzynarodowej Oceny Umiej tno ci Uczniów
Rozumienie tekstu (wynik punktowy; rednia w krajach OECD – 499)
Finlandia – 546
Korea – 525
USA – 504
Hiszpania – 493
Niemcy – 484
W gry – 480
Polska – 479
Grecja – 474
Portugalia – 470
My lenie naukowe (wynik punktowy; rednia w krajach OECD – 502)
Korea – 552
Finlandia – 538
USA – 499
W gry – 496
Hiszpania – 491
Niemcy – 487
Polska – 483
Grecja – 461
Portugalia – 459

według przewidywanych maksymalnych temperatur – stopni cieplej
b dzie w Bangkoku ni w Seulu. Podobnie około 75% nie potrafiło
na podstawie rozkładu jazdy odpowiedzie prawidłowo, o której
odchodzi ostatni autobus w sobot wieczorem – zadanie z
dokumentem zakwalifikowane na trzeci poziom trudno ci (Białecki
1996: 70-71).
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Analizy interpretuj ce przyczyny słabych wyników
Polaków w badaniu alfabetyzmu w sposób naturalny
zaniepokoi mog tych, którzy zajmuj si edukacj , cho
sprowadzanie problemu jedynie do jako ci kształtu dyskursu
edukacyjnego byłoby nadmiernym uproszczeniem. Uwa am,
e sta si mog tak e te wyniki punktem wyj cia do
rozwa a j zykoznawczych. Szczególnie, je li uwzgl dni si
w nich perspektyw socjolingwistyczn i pragmatyczn . Z tej
perspektywy najistotniejsze wydaj mi si ustalenia co do
przyczyn zjawiska nieumiej tno ci odbioru, ale i budowy,
tworzenia tekstów pisanych. Rozziew mi dzy dominuj c w
kulturze komunikacj ustn (kultur oraln ) i komunikacj
pisan (kultur pi mienn ) jest ju wyra nie widoczny. Wobec
poszerzaj cego si stale oddziaływania komunikacji audialnej
i wizualnej interesuj cym i istotnym zaj ciem wydaje si
spojrzenie na stan pi mienno ci, wskazanie ewentualnych
daj cych si przewidzie kierunków jej ewolucji.
Pisanie jako mówienie
Opozycj mówienie –– pisanie ujmuj w kontek cie
perspektywy Ongowskiej (oralno
– pi mienno ) i
rozumiem jako opozycj dwu stylów poznawczych, dwu
sposobów kodowania i dekodowania wypowiedzi. Widoczna
zmiana w kierunku ponownego zbli enia wypowiedzi
pisanych z odmian ustn (por. wtórna przedpi mienno czy
wtórna oralno ), pozwala wr cz my le
o nowej
pi mienno ci.
W
zidentyfikowaniu
tego
zjawiska
konstytutywn rol ma według mnie poj cie synestezji, któr
uzna mo na za istotn zasad tekstotwórcz współczesnych
wypowiedzi pisanych.
Poni szy tekst, którego analiza mo e przybli y
omawiane zjawisko, ma cech typowo ci bardziej ni
kuriozalno ci. Prezentuje typ nadawcy o niskim poziomie
interioryzacji pi mienno ci.
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5.06.2000

w Katowicach

Spraw motywuj moim mieszkaniem w sprawie
robienia dachu, ludzie Kier. X trzy lata temu le zrobili dach bo
byli pijani widziałem jak nosili alkohol i teraz s skutki w moim
mieszkaniu zalało kuchni pokój i łazienk , w pokoju 24
grudnia wigili spadł sufit wielko ci wielkiej stopy przy lampie,
brakowało eby zabiła moj on , dobrze e pr dzej sko czył
si Film. Komisja jak odbierała dach z dołu. Chodziła w koło
domu, nawet nie wchodziła na dach i orzekła e wszystko w
porz dku. W tej komisji była Zast pczyni Kierownika Y pani Z i
A i podpisali Kier. X, e dobre wszystko było do wymiany
zostało tylko po nalepiane dziury rynny wymalowane rury
wszystko w porz dku teraz jest rezultat. A moje mieszkanie
jest do ogl dania jak muzeum co chwila kto przyjdzie i
ogl dnie. W Zabrzu nie ma do kogo i . Byłem wczoraj wtorek
u Prezesa B., on powiedział tylko e mam i do kierowniczki
działu technicznego. Bo mi kazali czeka dwa tygodnie na
pismo i min ło a tu nic z tego pisma.
Byłem te Prezydium u Inspektora Budowlanego wiedział o
tym dachu, i było mieszkanie wolne w mojej sieni na
pierwszym pi trze. Inspektor Budowl. ju kazał da te
mieszkanie, a wtr ciła si kier. C e nie dostan a jej krótko
powiedział, e pani przyjdzie mi robi kuchni łazienk i pokój.
A w pracy Brygadzista A mojej onie powiedział e mogło
on zabi a przedemn m em co przyjd to uciekaj bo si
boj , bo s winni co zrobili, min ł termin i przyjechałem do
Katowic załatwi moj spraw o mieszkanie i prosz eby
Inspektor Budowl. przyjechał z Katowic zobaczy dach i moje
mieszkanie.
Prosz uprzejmie
M.

Struktura my lowa przedstawianego tekstu mo e zosta
odtworzona w nast puj cy sposób:
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1) 3 lata temu le naprawiono dach; 2) pija stwo
ówczesnej ekipy (= autor listu widział, e robotnicy nosili
alkohol); 3) teraz zalana kuchnia i łazienka; 4) w czasie
Wigilii odpadł sufit (= przy lampie nad stołem, przy
którym siedziała ona ); 5) ona unikn ła mierci, bo film
wcze niej si sko czył (= wstała, gdy sko czył si film,
gdyby był dłu szy, siedziałaby tam w chwili odpadni cia
sufitu); 6) odbiór dachu z dołu, tzn. bez obejrzenia efektu
pracy; 7) skład komisji; 8) wszystko dobre (= uznano
remont za dobrze przeprowadzony); 9) rezultat teraz (= zła
jako
pracy ujawnia si
w postaci dewastacji
mieszkania); 10) mieszkanie jak muzeum (= starania
lokatorów powoduj cz ste ogl dziny mieszkania przez
przedstawicieli administracji); 11) w Zabrzu nie ma do
kogo i (= na poziomie władz miejskich nie mo na
spodziewa si pomocy); 12) wizyta u prezesa,
kierowniczki działu technicznego, bo kazano czeka dwa
tygodnie (= kolejna interwencja w urz dzie, bo min ły
dwa tygodnie przeznaczone na rozpatrzenie sprawy); 13)
wizyta tak e u inspektora budowlanego (= sprawa była
tak e znana inspektorowi budowlanemu, w którego
kompetencjach było przydzielenie innego mieszkania);
14) jest wolne mieszkanie w tej samej klatce (= inspektor
wiedział o tym i zdecydował o przydzieleniu tego
mieszkania); 15) wtr cenie si urz dniczki (= urz dniczka
uniemo liwiła otrzymanie innego mieszkania i doszło do
wymiany zda mi dzy ni i inspektorem); 16) brygadzista
mówi onie, e mogło j zabi (= w miejscu pracy ony
mówi si
o niebezpiecze stwie przebywania w
mieszkaniu); 17) ale przed m em uciekaj , gdy przyjdzie
(= ale to opinia prywatna, oficjalnie nikt nie chce ponosi
odpowiedzialno ci); 18) przyjechał do Katowic (=
poniewa wyczerpane zostały mo liwo ci interwencji w
miejscu zamieszkania); 19) eby inspektor przyjechał
zobaczy
mieszkanie (= pro ba o bezpo redni
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interwencj
i wizj
lokaln
ze strony władz
wojewódzkich).
Konstrukcja tekstu oparta jest o konkretno , zmysłowo
do wiadczenia. Autor odtwarza zdarzenia w zgodzie z
porz dkiem emocjonalnym, porz dkiem pami ci owych
sytuacji. Zasad porz dkuj c jest proces przypominania sobie
szczegółów i subiektywnego uznawania ich istotno ci. To nie
tyle zdystansowane przypominanie, ile wchodzenie na nowo w
tamt rzeczywisto , która staje si ponownym „tu i teraz”.
Odbiorca nie tyle wprowadzony jest w intelektualne
ustosunkowanie si
do sprawy, ile w prze ycie i
zinterpretowanie po swojemu uobecnionego zdarzenia.
Powinien wej mentalnie w poszczególne elementy sytuacji
(zobaczy je, do wiadczy ich), dokona ich logicznego
uogólnienia, podda podstawowej operacji abstrahowania i
wyci gn pragmatyczne wnioski.
Tekst słowny staje si
tylko impulsem do
synestezyjnego (polisensorycznego) ogl du przywoływanej
rzeczywisto ci. Słowa s pomocne, ale wa na jest własna
(odbiorcy) sytuacyjna pami
(nawet „wirtualna” pami
przez analogi do znanych sytuacji). Tekst uwikłany jest w
specyficzne „tu i teraz” mówienia, w konkretno my lenia
cechuj c
si
nieumiej tno ci
uogólniania danych i
odrywania ich od kontekstu.
Powtórzmy,
e analiza struktury współcze nie
powstaj cych tekstów pisanych prowadzi do przekonania, e
przy ich badaniu u yteczne mo e by poj cie synestezji.
Szczególnie gdy idzie o poziom skuteczno ci komunikacji,
przekładalno indywidualnych perspektyw, poziomy wiedzy
wspólnej. Na teksty niespełniaj ce kryteriów pisano ci patrze
mo na jak na teksty odbijaj ce my lenie bli sze potocznemu,
polisensorycznemu do wiadczeniu zmysłowemu, a wi c
my lenie niezanurzone w pi mienno ci.
Takie uj cie współgra z ogólnym prezentowanym
przeze mnie przekonaniem, e odchodzenie od pi mienno ci
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lub niski stopie jej interioryzacji wyra nie sprzyja obecno ci
synestezji.
Jak pokazuje przykładowy tekst, istotnym składnikiem
sensotwórczym i porz dkuj cym struktur tekstu pisanego s
odwołania do zachowa mówionych, do ich zwi zku ze
zmysłow konkretno ci , z obrazem tej rzeczywisto ci.
Zasad logicznych nast pstw i przyczynowo ci
zdarze , do jakich przyzwyczaja pi mienne my lenie,
zast piło
narracyjne
opisywanie
sytuacji,
zawsze
sprowadzonej do „tu i teraz”, nawet je li jest to „tam i wtedy”,
poddane zasadom my lenia obrazowego. Teksty tego typu nie
s samodzielne znaczeniowo, koniecznym ich dopełnieniem ze
strony odbiorcy jest przywołanie wyobra e sytuacji w
pełnym
ich
polisensorycznym
wyposa eniu.
Owa
niesamodzielno semantyczna nie jest zwi zana zwykle z
poziomem spójno ci gramatycznej, jej wykładniki s łatwo
uchwytne. Takie teksty pisane cz sto zbli aj si do
potocznych dialogów mówionych, w których ład i
kompletno
informacji wyra nie wykracza poza poziom
werbalny, zd aj c wr cz w kierunku interznakowo ci o
charakterze mieszanym, w kierunku spójno ci pragmatycznej.
W uj ciach psychologicznych „Z synestezj mamy do
czynienia wówczas, gdy spostrze eniu towarzysz dodatkowe
wyobra enia, czyli zbiory wra e w ró nych modalno ciach
nie posiadaj ce równocze nie adekwatnych sygnałów w polu
percepcyjnym. (...) wra enia te reprezentuj
minione
spostrze enia. S one w kodzie obrazowym, a ich tre
stanowi znaki naturalne, tzn. powstałe bez modyfikacji
kulturowych”. Zauwa my, e zjawisko utrwalone jest w
metaforyce potocznej, dowodz c naturalno ci takiego odbioru
wiata, por. takie przykłady, jak: barwa d wi ku, linia
melodyczna, przestrzenie d wi ku, aksamitne spojrzenie.
Nieco dalej: „Trudno oceni rol zjawisk synestezji w
całokształcie ludzkich działa . (...) Niew tpliwie komplikuj ,
ale te wzbogacaj obraz rzeczywisto ci. (...). S to zjawiska
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mało poznane” (Młodkowski 1998: 93). Prezentuj c wiele
rozpoznanych przejawów synestezji, autor opisuje mi dzy
innymi i tak , gdy d wi ki zaczynaj towarzyszy barwom;
„by mo e stroboskopowe barwne o wietlenie dyskoteki
konsekwentnie zsynchronizowane z d wi kami o pewnych
parametrach jest współcze nie do powszechnym miejscem
trenowania dyspozycji do takich synestezji” (Młodkowski
1998: 94). Za szczególnie wa ny aspekt uznaj wspomnian
mo liwo „trenowania dyspozycji” do pewnych synestezji, a
za uprawniony wniosek, e dominuj ca dzi mówiono sta
si mo e miejscem „trenowania pewnych synestezji dla
pisano ci”.
„Naturalna aktywno
recepcyjna organizmu jest
aktywno ci
polisensoryczn .
Sygnały
przetwarzane
jednocze nie przez ró ne zmysły, których ródłem jest ten sam
obiekt, powoduj powstanie w tym samym czasie wielu
wra e . One wła nie zostaj zintegrowane i tworz obrazow
podstaw
spostrze enia. Integracja nast puje dzi ki
specyficznej aktywno ci kory mózgowej, a szczególnie płatów
czołowych. Oprócz podstawowego elementu spostrze enia,
jakim jest obraz, typowymi jego składnikami s uogólnione
lady tre ci pami ciowych kojarz ce si z obrazem, a przede
wszystkim nazwa odwzorowanego w spostrze eniu obiektu
oraz emocje, do których powstania przyczynia si tre tego
obrazu” (Młodkowski 1998: 81–82).
Mówi c
o
synestezyjno ci
jako
zasadzie
tekstotwórczej współczesnych tekstów pisanych, my l o
przywoływaniu synestezyjnego, globalnego, holistycznego
budowania
/
odbierania
komunikacji
mówionej.
Synestezyjno , któr
rozumiem tu jako zjawisko
współwyst powania odmian (mówiono jest przywoływana
w pisano ci), powoduje, e znak pisma nie pozostaje
transparentnym, abstrakcyjnym wyobra eniem o okre lonej
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referencji. Dla nadawcy jest on jakby etykiet zdarzenia5,
odbiorc najcz ciej odsyła do sytuacji mówienia, któr
nadawca, buduj c tekst, ma jako sytuacj polisensoryczn w
zapleczu mentalnym.
Synestezja
towarzyszy
naszym
wysiłkom
poznawczym
przez
całe
ycie
jako
pozostało
synkretycznego poznawania z okresu dzieci stwa.
W
omawianym typie tekstów mo na wr cz widzie synestezj
jako konieczny warunek pełnej komunikacji. W ten sposób
teksty takie rozmywaj wyj ciow dla typologii opozycj :
tekst autonomiczny –– tekst nieautonomiczny, podwa aj c
jeden z podstawowych wykładników pisanej tekstowo ci
(Wilko 2002, 37).
Transparentno słowa-znaku bywa w takich tekstach
„zawieszana”. Sens tekstu nie zostaje bowiem wyra ony
j zykowo, nie zostaje wyczerpany na drodze logicznych
dopełnie na zasadzie presupozycji czy konotacji, wymaga
odtworzenia sytuacji przez odbiorc . Jego powstanie za
zwi zane jest z aktywizowaniem pami ci sytuacyjnej własnej i
nadawcy. W tym procesie istotna jest
obecno polisensorycznego odbioru rzeczywisto ci, czyli jej
symultanicznej obrazowo ci.
Kod j zykowy i kod wizualny maj jako ciowo
odmienny słownik – zasób znaków konwencjonalnych i
arbitralnych (j zyk werbalny) i obrazy zakodowane w polu
gnostycznym mózgu (kod wizualny) oraz – specyficzne reguły
ł czenia: gramatyka, czyli arbitralne i obligatoryjne reguły
ł czenia znaków (j zyk werbalny) i mimetyczne reguły
ł czenia znaków: perspektywa zbie na i prawo addycji
działaj ce w jednej przestrzeni (dla kodu wizualnego).

5

Nasuwa si skojarzenie ze sposobem przypominania sobie wyrazu, który
dosłownie „mamy na ko cu j zyka”. Najpewniejszym sposobem jest
wyobra enie sobie rzeczy (przy leksyce konkretnej), któr nazywa lub
okoliczno ci jego najcz stszego u ywania (przy abstraktach).
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Odr bne
kody,
odr bne
zasady
percepcji
rzeczywisto ci oczywi cie przekładaj si na odr bno
efektów, wytworów obu sposobów my lenia. Przypomnijmy,
e logika, my lenie dyskursywne zostały niejako
„zaprogramowane” w zwi zku z wysoce abstrakcyjnym
pismem alfabetycznym. Inny typ my lenia stoi np. za pismem
chi skim6.
Ró nic t jako frapuj c zauwa a Hannah Arendt w
rozprawie dotycz cej my lenia. Przytoczmy fragment jej
wywodu.
„Innymi słowy, to, co dla nas jest „abstrakcyjne” i
niewidzialne, dla Chi czyków jest symbolicznie konkretne i
widoczne w ich pi mie, w sposób podobny do tego, jak obraz
dwóch splecionych dłoni jest poj ciem przyja ni. My l oni
obrazami, a nie słowami. To my lenie obrazami jest zawsze
„konkretne” i nie mo e by dyskursywne (podkr. A.S.),
podró uj ce przez uporz dkowany ła cuch my li, ani te nie
mo e zda sprawy z siebie samego. (Arendt 2002: 148–149).
U podło a ró nic mi dzy pisaniem (poddanym
regułom dyskursywnego my lenia, które wyrastaj z pisma
alfabetycznego) i mówieniem ka dorazowo ci le zwi zanym
z obrazem, le y zatem, jak s dzi wielu badaczy, inny sposób
my lenia.
Konstatacje odnosz ce do ró nych sposobów my lenia
wywodz cych si
z ró nych sposobów utrwalania
percypowanej
i
konceptualizowanej
rzeczywisto ci
6

Czytanie chi skich symboli wymaga innego rodzaju aktywno ci
umysłowej ni czytanie łaci skiego alfabetu. U ytkownicy pisma
alfabetycznego podczas czytania najpierw rozpoznaj litery, a
dopiero potem składaj je w grupy d wi ków, którym wreszcie
przypisuje okre lone znaczenia. Natomiast mózg Chi czyka
przeprowadza te wszystkie operacje jednocze nie. Chi skie dziecko
od razu „widzi” całe słowo i „słyszy” jego brzmienie.
(
– informacja z 3.09.2004).
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przekładaj si te na współczesn praktyk zwi zan
z tekstami pisanymi.
Przytaczam poni ej fragment wypracowania ucznia
liceum ogólnokształc cego, który ko czy ju edukacj
polonistyczn , przygotowuje si do matury. W naszym
systemie edukacyjnym rozprawk maturaln z j zyka
polskiego ko czy si systematycznie i wiadomie kształcony
stosunek do polszczyzny jako tworzywa tekstu. Wyposa enie,
jakie maturzysta wynosi ze szkoły, mo e ju tylko by
modyfikowane indywidualn prac , głównie za jednak
poddawane
technologicznemu
wpływowi
rodków
komunikacji, maj cej za tworzywo słowo pisane.

!
" #

" !

Powie
jest gatunkiem, który rozwin ł si w dobie
o wiecenia „Przypadki Robinsona Cruzoe”, „Mikołaja
Do wiadczy skiego przypadki”, powstało wiele rodzajów
powie ci: realistyczna („Ojciec Goriot”) historyczna („Potop”)
modernistyczna („Ludzie bezdomni”), ale w adnej nie mo na
było odnale
siebie, swoich cech, porówna z bohaterem.
Powie ci poprzednich epok nie ukazywały bohatera tak, jak
zrobiła to powie Franza Kafki „Proces”. Bohaterem powie ci
byli przewa nie indywidualne osobowo ci, dopiero literatura
20-lecia zagł bia si w psychik bohatera, bada go i poddaje
psychoanalizie Freuda.
Franz Kafka, który sam nie mógł si odnale
w
wiecie, był z pochodzenia ydem, mówił i tworzył po
niemiecku, a mieszkał w Czechach. Jego ojciec miał ogromny
wpływ, Franz stał si urz dnikiem, znienawidził swoj prac i
cały system, biurokracj jaka panowała. W „Procesie” ukazał
wszystko to, co go wypalało wewn trznie, stworzył
uniwersalnego bohatera, Józefa K., z którym ka dy mo e si
uto samia , znale przestrog , sens ycia, istnienia. (…)
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Zasada konstrukcji tekstu, który powstał jako efekt
namysłu, dwugodzinnej pracy – przywodzi na my l lu no
czynione notatki. Takie, w których staramy si nad y za
my l przywołuj c prawem asocjacji coraz to nowe fakty:
urwane, równoczesne, niepowi zane. Nie układamy ich
wówczas w ci g logiczny, ograniczamy si do notowania
owych faktów drog addycji.
My l autora przebiega od obrazu do obrazu: powie –
o wiecenie – jakie w ogóle znam typy powie ci – odrzucam
innych bohaterów – powie Franza Kafki „Proces” – znów o
innych bohaterach (zupełnie wbrew logice: „Bohaterem
powie ci byli przewa nie indywidualne osobowo ci, dopiero
literatura 20-lecia zagł bia si w psychik bohatera, bada go i
poddaje psychoanalizie Freuda”) – znów Kafka – jego
pochodzenie, j zyk, którym si
posługiwał, miejsce
zamieszkania itd.
Zasad konstrukcji nie jest tym razem odtwarzanie
sytuacji (np. streszczanie fabuły), co zauwa yli my w
poprzednim
tek cie,
ale
równoczesno
my li,
symultaniczno ogarniania podj tego do rozwa enia tematu.
Przypomnienia te tworz obrazy alogicznie umieszczone w
czasie. Linearno – wykładnik tekstowo ci – zostaje w nich
zupełnie zarzucona. Porównajmy szczególnie fragment:
Zalet powie ci jest to, i gdy zaczynamy czyta zdarzenia
przybieraj dziwny obrót, główny bohater jest winny, czytamy,
aby pozna jego win i dopiero na ko cu dowiadujemy si , e
całe jego ycie było win .

Alogiczno konstrukcji polega na równoczesno ci, a
nie przyczynowo ci (co jest podstaw
my lenia
dyskursywnego, logicznego) i oddaje sposób my lenia
(symultaniczny, równoczesny, plamowy). Tak przecie
wygl da nasze mówienie potoczne – czasami równoczesne,
niezrozumiałe – obrazowe, ikoniczne.
Autor w druje po polu tematycznym, nie trzymaj c si linii
tematycznej (linia jest jakby nast pn faz obróbki my lanego
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tematu – jego ukształtowaniem przyczynowym, jego
ulogicznieniem). Autor nie wchodzi w faz obróbki my li
(tekstu) i przystosowania do linii tematycznej.
Analizowany tekst jest wa nym dowodem przemian
w sposobie my lenia mo liwych do zaobserwowania ju
dzisiaj. Jest przecie wynikiem „przemy lanej” obróbki, jest
wa nym wypracowaniem na wa nym etapie edukacji szkolnej,
dlatego z du ym prawdopodobie stwem przyj mo na, e
prezentuje jedyny dost pny autorowi poziom konceptualizacji.
Byłoby uproszczeniem s dzi , e łatwo ustali
przyczyn takiego stanu rzeczy, mo na jednak widzie j
zarówno w kulturowej dominacji oralno ci, jak i dominacji
audiowizualno ci,
których
sposoby
konceptualizacji
rzeczywisto ci nakładaj na tradycyjne reguły pi miennej
tekstowo ci nowe zasady, dopełniaj j o nowe reguły.
Kultura „migawkowa” jest w stanie zniszczy spójn
wizj wiata – pisał kiedy Erich Fromm; dzisiejsza rewolucja
techniczna
–
dostarczanie
informacji
w
sposób
zdecentralizowany i integruj cy zarazem – prowokuje
przej cie od specjalistycznej „jednej rzeczy na raz” b d te
linearnej, logicznej sekwencji kilku rzeczy, do „wszystkich
naraz”, wielu rzeczy jednoczesnych.
Jest to jedynie daj ca si zauwa y wyra nie
tendencja, a nie cecha wszystkich powstaj cych dzi tekstów
pisanych przez młodzie . Wiele wskazuje jednak na to, e
mo e by ona utrwalona, zwłaszcza gdy poza ekspansj
mówiono ci i ikoniczno ci uwzgl dnimy wpływ komunikacji
w Sieci.
Pismo jest dominuj cym rodkiem komunikacji w
Internecie. To jest ta przestrze komunikacyjna, w której
dzisiejszy młody człowiek najcz ciej u ywa pisma. To, jaki
stosunek do pisma kształtuje ten przeka nik, ma pewnie
najwa niejsze znaczenie. W Sieci nie mamy do czynienia z
konwersacj face-to-face, to oczywiste, ale z ró norodnymi
formami jej przypominania i symulowania.
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Pismo to przeniesienie komunikacji ze słuchu na
wzrok. Ale pismo alfabetyczne powstało jako przezroczyste,
konwencjonalne oddanie d wi ków mowy. Współczesna
tendencja do mówiono ci przebiega tak e przez medium
wizualno ci, mianowicie wprowadza nieprzezroczysto
znaku; semantyzuje znak pisma; wymusza współdziałanie,
wymusza uczestnictwo. Podobnie – co si ł czy z
mówiono ci – anga uje emocje. Na poziomie pisma takim
procesem emocjonalizacji odbioru jest gra j zykowa, jest
wszelka zabawa graficzn stron komunikacji: dekompozycja
wyrazów, dekonstrukcja graficzna lub nowe wykorzystanie
my lnika, jak w przykładach wyj tych z tekstów naukowych:
w aspekcie semantyczno-składniowo-pragmatycznym, ogl d
j zykowo-socjologiczno-kulturowy
lub
poj cie
tekstu
aktywizuje cał rodzin etymologiczno-słownikowych znacze
w ich zakresach biologiczno-medyczno-tkacko-drukarskofilologicznych).
Pismo nadto traci sw samodzielno ; intensywnie
wspierane przez now znakowo , która jest jakby imitacj
sytuacyjno ci, zwi zku z „tu i teraz”, przede wszystkim za
imitacj subkodów mówiono ci. I znów mamy do czynienia ze
spotkaniem dwu tendencji: do ikonizacji (na ekranie
komputera funkcjonuje obraz słowa) i do łatwo wyobra alnej
bezpo rednio ci (w czasie cho nie w przestrzeni –
„teleobecno ci”) przypominaj cej komunikacj mówion .
Symulowaniu bezpo rednio ci kontaktów internetowych słu
zestawy emotikonów, które zreszt wewn trznie ewoluuj –
od prymitywnych kombinacji znaków interpunkcyjnych,
martwych i odwołuj cych si tylko do zmysłu wzroku, po
ruchome, na laduj ce mimik , aktywne, „ yj ce”.
Wiele ju napisano o tych elementach wizualnych
wspomagaj cych komunikacj , słu cych interpretacji
emocjonalnej tekstu, o tzw. u mieszkach, bu kach,
emotikonach. Te jak dot d nie wychodz powszechnie poza
obszar komunikacji elektronicznej. Pojawiły si natomiast
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nowe znaki interpunkcyjne: @, podkre lnik, uko nik, *, które
znajduj
powoli,
sporadycznie
tak e
zastosowanie
„pozaelektroniczne”, przyjmowane przez pismo r czne.
Wizualnej, nietransparentnej warto ci nabrały np. wielkie
litery, staj c si jednym z powa niejszych ortograficznych
problemów współczesno ci. W komunikacji internetowej
nazywane s krzykiem i jako nios ce du y ładunek
emocjonalny nie powinny by według netykiety nadu ywane.
Wszyscy ch tnie i łatwo stosujemy w funkcji wa nego
interpretanta tekstu podkre lenia, rozstrzelenia, wytłuszczenia
druku, co jest oczywi cie wykorzystaniem wizualno ci kodu,
nie narusza jednak jego integralno ci.
Łatwo rozbiciu podlega tekst w ró nych
internetowych gatunkach interaktywnych (synchronicznych) –
np. wobec nadrz dnego celu podtrzymania rozmowy na
„gadu-gadu”i zapewnienia jej ci gło ci łatwo dezintegracji
podlega tekst: posyłane nie s całe repliki, ale ich
przypadkowe fragmenty, niekoniecznie całostki składniowe
czy frazeologiczne: tekst mo e si zupełnie rozsypa
(zwłaszcza wtedy, gdy prowadzi si równolegle kilka rozmów,
a jest to najcz stsza praktyka).
Pismo to ci gło , linearno – współczesne zabiegi
na grafii tak e i to przełamuj , przywołuj c sytuacyjno w
rozumieniu. Czynnik interpretacji ma charakter pochodz cy z
„mówiono ci”, bo kontekstualizuje semantyk , odwołuje si
do indywidualnych mo liwo ci odczytania, do indywidualnej
kompetencji komunikacyjnej, interakcyjnej.
Obraz perspektyw nowej pi mienno ci zale y w
znacznym stopniu od stosunku u ytkowników j zyka do
dokonuj cych si zmian. O kształcie komunikacji decyduj
przecie komunikuj cy si .
W artykule Polszczy nie potrzebna jest modernizacja
Jerzego Sławomira Maca z tygodnika Wprost znajdziemy i
tak opini : „A przecie rozumienie tekstu napisanego bez
tych znaczków [ogonków, kropek, kresek – A.S.] nie
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przysparza adnych trudno ci. Ka dy wie, e „tesc” to „te ”,
„ziec” to „zi ”, a „swiekra” to „ wiekra”, by poprzesta na
terminologii rodzinnej. Zaznaczanie znaków diakrytycznych
ma sens jedynie w fazie nauki j zyka polskiego. (...) Czy nie
poj liby my inwokacji do „Pana Tadeusza”, gdyby brzmiała
tak: Litwo, ojczyzno moja, ty jestes jak zdrowie, ile cie trzeba
cenic, ten tylko si dowie, kto cie stracil”?
Terror [! A.S.] znaków diakrytycznych utrudnia
polszczy nie kontakt z innymi j zykami, a cz sto bywa
ródłem nieporozumie . (...) Przy coraz powszechniejszym
korzystaniu z Internetu traci te sens u ywanie wielkich liter –
na pocz tku zda i przy nazwach własnych. Tym bardziej, e
zwykły miertelnik nie jest w stanie poj , dlaczego
dyktatorzy z Komitetu J zykoznawstwa PAN zadekretowali w
1995 r., e dotychczasowy „Park Ludowy” to teraz „park
Ludowy”, „Rondo Jagiellonów” to „rondo Jagiellonów”, a
„Szkoła Podstawowa Nr 6” to nadal „Szkoła Podstawowa”, ale
„nr 6”. Człowiek doby Internetu, który wiele razy dziennie
wysyła korespondencj na adresy typu „jan,kowalski” lub
„rzecznik prasowy.warszawa” i dostaje j jako „m.nowak”,
doznaje schizofrenii, gdy chwyta za długopis, by poprawnie
zaadresowa kopert z zeznaniem podatkowym do Urz du
Skarbowego Warszawa Bielany przy ulicy Skalbimierskiej.
Stosowanie du ych liter jest sztuk dla sztuki, tym bardziej, e
pocztowym czytnikom te jest łatwiej rozró nia małe
litery.”(Wprost z 10 czerwca 1999, s. 76).
Inny dziennikarz pisze: „Ciekawe te , e w sieci nie
odczuwamy braku polskich znaków diakrytycznych.
Dostawałem wiele e-maili z kraju, nie mówi c ju o
„Donosach”, które przez dziesi lat towarzyszyły mi przy
porannej kawie. Nigdy si nie zdarzyło, eby brak kreski w
„ł”, apostrofu nad „ ” czy ogonka przy „ ” spowodował
bł dn interpretacj , której nie korygowałby kontekst” (Marek
Hoły ski).
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Jedynie głosy j zykoznawców i nauczycieli brzmi w
innym tonie:
Mo na s dzi , e wyra ane tu pogl dy s w miar
reprezentatywne dla współczesnych u ytkowników j zyka:
nastawienie na łatwo komunikacji, niedostrzeganie w j zyku
warto ci godnej piel gnowania i troski, raczej traktowanie go
jak narz dzia wymagaj cego ci głej modernizacji i
usprawniania. Taka wiadomo nie rokuje odwracalno ci
zmian, które obserwujemy.
Mówiono i pisano to dwie mo liwe, substancjalnie
ró ne przestrzenie porozumiewania si . Ró na substancjalno
oznacza inn jako ciowo materi j zykow , odmienny sposób
korzystania z systemu j zykowego. Jednostk tekstow
pisano ci jest zdanie, jednostk mówiono ci dialogowa
wymiana. Cech komunikacji mówionej jest współobecno
nadawcy i odbiorcy, pismo oddala ich od siebie, mówienie
odbywa si zawsze w jakiej sytuacji i ona determinuje je w
wielu przejawach, pismo jest wolne od sytuacyjnych
uwarunkowa . Tymczasem pisane teksty zwłaszcza ludzi
młodych, bardziej wtopionych w now medialn przestrze
komunikacji pokazuj , e wymienione opozycje znane i
oczywiste trac sw trwało i oczywisto .
Gdyby pokusi si o uogólnienie dotycz ce sytuacji
odmiany pisanej w omawianych kontekstach zmian, to mo e
najpro ciej odda j za pomoc metafory. Wówczas o
komunikacji pisanej metaforycznie ujmowanej w kategoriach
LISTU – pisz do ciebie oddalonego w czasie, w przestrzeni,
bo mam ci co do zakomunikowania; wszystko ze słów mych
(ich znacze , presupozycji, konotacji) wyczytasz nale ałoby /
nale y mówi
w kategoriach metafory POTOCZNEJ
ROZMOWY – jeste (mentalnie) tu i teraz, w tej samej
przestrzeni, mówi tylko tyle, ile trzeba, by wywołał z
pami ci obraz zdarze , poczuł i odtworzył moje emocje,
usłyszał głos, zobaczył, a twoje do wiadczenie komunikacyjne
i pami
rozmaitych zdarze
pozwoli ci poł czy
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fragmentaryczne moje wypowiedzi w warunkuj c si cało ,
wskaza zale no ci mi dzy nimi.
W tym rozumieniu pi mienno podlega przeobra eniom
na poziomie struktury tekstu –– sensotwórcze i tekstotwórcze
znaczenie maj
odwołania synestezyjne; podlega te
przeobra eniom na poziomie tworzywa –– pisma, które
znajduje si pod wpływem ogólniejszej tendencji do ikonizacji
przestrzeni komunikacyjnej, trac c transparentno znaku i
staj c si cz sto sposobem synestezyjnych przywoła .
Wobec ekspansywnej mówionej potoczno ci utrwala si
pewnie b dzie daleki od pi mienno ci synestezyjny opis
rzeczywisto ci, rozszerza zasi g komunikacji w kodzie
ograniczonym, sytuacyjnym, na „demonta ” pi miennego
stylu my lenia na pewno nadal mie b d wpływ nowe
technologie komunikacyjne.
Ale jak pisze Kazimierz Krzysztofek: „Okazywało si
(…), e w historii mediów nie ma „kanibalizmu”: nowe
medium nie „po era” starego, stare szuka sobie niszy, dzi ki
której udaje mu si przetrwa w niezłej kondycji, czego
dowodzi przykład prasy, maj cej zosta skazan na zagład .”
(Krzysztofek 1999: 10).
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