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Medium a charakter spoªeczny
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Medium a charakter spoªeczny

David Riesman (1909-2002)
sterowane tradycj¡ wewn¡trzsterowne zewn¡trzsterowne

medium - oralno±¢ - pi±mienno±¢ (druk) - media elektroniczne
demogra�a - wysoki potencjaª

wzrostu (du»o uro-
dzin, du»o zgonów)

- przej±ciowy wzrost
(du»o urodzin, maªo
zgonów)

- wst¦pny spadek
ludno±ci (maªo uro-
dzin, maªo zgonów)

geogra�a - Ameryka �aci«ska,
Afryka, Azja, poªu-
dnie Europy

- wsie i maªe mia-
steczka USA i Ka-
nady, ±rodkowa Eu-
ropa, Turcja, ZSSR

- wielkomiejskie ob-
szary USA i Europy
Zachodniej

praca - rolnictwo, ryboªów-
stwo, my±listwo

- przetwarzanie su-
rowców

- handel, transport,
usªugi1

1David Riesman, Samotny tªum, 1950
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Medium a charakter spoªeczny

sterowane tradycj¡ wewn¡trzsterowne zewn¡trzsterowne

postawa - przestrzeganie tra-
dycji

- uwewn¦trzniony ze-
spóª celów

- uczulenie na ocze-
kiwania innych

motywacja,
typ moral-
no±ci

- l¦k przed wstydem - l¦k przed poczu-
ciem winy

- l¦k przed odrzuce-
niem

organizacja
pracy

- jednoizbowe
domy-jednostki
produkcyjne

- podziaª pracy, prze-
mysª

- rozrost biurokracji
opartej na manipula-
cji

inicjacja
spoªeczna

- dziecko wcze±nie
gotowe do podj¦cia
roli »yciowej

- chªód w rodzi-
nie, przekazywanie
ideaªów, a nie ról,
pisanie dziennika

- wychowanie przez
massmedia; �nar-
cyzm drobnych
ró»nic� (Freud),
�zawistne porówny-
wanie� (Veblen)

typ moral-
nosci

»yroskop (superego) radar
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Popularyzacja pi±mienno±ci
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Pi±mienno±¢

• pi±mienno±¢ (literacy)

• niepi±mienno±¢ (illiteracy), analfabetyzm
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Pi±mienno±¢

Osoby

• niepi±mienne (illiterate) � nie s¡ w stanie przeczyta¢ ani sªowa

• funkcjonalnie niepi±mienne (functionally illiterate) �
podstawowe lub gorsze umiej¦tno±ci czytania
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Ewolucja pi±mienno±ci na ±wiecie

• wg OECD: 1890 - 20-40% osób > 15 r». poza Europ¡, 60-70%
w Europie

• International Literacy Association, 2020: 781 mln
niepi±miennych lub funkcjonalnie niepi±miennych (12%
populacji)
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Ewolucja pi±mienno±ci na ±wiecie
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Pi±mienno±¢ na ±wiecie

• Rosja, UNESCO 2010: 99.7%

• Polska, UNESCO 2008: 98.7%

• Chiny, UNESCO 2019: 98.2%

• Syria, 2004: 81%

• USA, 2020: 79%

• Indie, 2011: 74%

• Egipt, 2017: 71%

• Canada, 2021: 52% (!?)
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Pi±mienno±¢ na USA

National Center for Educational Statistics (NCES), 2020

• 21% dorosªych niepi±miennych lub funkcjonalnie
niepi±miennych (43 mln)

• w tym 35% biali, 34% latynosi, 23% afroamerykanie, 8%
pozostali

• w tym 34% urodzonych poza USA

• najwy»szy wska¹nik pi±mienno±ci: New Hampshire, Minnesota,
Póªnocna Dakota (94.2%, 94%, 93.7%)

• najni»szy wska¹nik pi±mienno±ci: Floryda, Nowy Jork,
Kalifornia (80.3%, 77.9%, 76.9%)
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Pi±mienno±¢ w USA ad 2020
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Narodziny pisma
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Mitologia

Enmerkar i pan Aratty, ok. 2700 pne.; Enmerkar, wªadca Uruk i
Kulaby, wysyªa posªa«ca do pana Aratty z pro±b¡ o drewno, zªoto,
srebro, lapis lazuli i drogocenne kamienie

Mowa Enmerkara byªa dªuga, jej tre±¢ zawiªa, posªaniec

nie byª do±¢ biegªy w mowie, nie mógª jej powtórzy¢. (...)

pan Kulaby ulepiª kawaª gliny, umie±ciª na niej sªowa jak

na tabliczce"

• Biblia: 'tablice kamienne, napisane palcem Bo»ym', Wj 31
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Teoria piktogra�czna

• XVIII w., William Warburton, Divine Legation of Moses, 1738
- teoria piktogra�czna

• Écriture, w: Encyklopedia Diderota

• I. J. Gelb, A Study of Writing, 1974: �Jasne jest, »e pismo
klinowe w Mezopotamii rozwin¦ªo si¦ z formy piktogra�cznej�
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Teoria tokenów

• wykopaliska w Uruk, 1930: najstarsze znaki w ksztaªcie klinów,
kóª, owali i trójk¡tów

• Leo Oppenheim, 1959: tabliczka z Nuzi, Irak
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Tabliczka z Nuzi, Irak
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Denise Schmandt-Besserat

Denise Schmandt-Besserat (ur. 1933)
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Teoria tokenów

Denise Schmandt-Besserat
'prekursorem pisma byªy nie jakie± wcze±niejsze jego

formy, ale drobne przedmioty sªu»¡ce do liczenia'
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Tokeny
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Teoria tokenów

Teoria tokenów i kopert, 8000-6000 pne. (neolit)

• dzban oliwy � owoid (jajo)

• maªa miarka zbo»a � sto»ek

• du»a miarka zbo»a � kula etc.
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Alfabetocentryzm
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Alfabetocentryzm

Derrick de Kerckhove
�Alfabet rozwijany i udoskonalany przez pi¦¢ tysi¡cleci

staª si¦ najwa»niejsz¡ koncepcj¡ zajmuj¡c¡ umysª, dusz¦ i

ciaªo czªowieka w ka»dej kulturze, co trwaªo a» do wynale-

zienia elektryczno±ci�
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Alfabetocentryzm

�Jednak ze wszystkich alfabetów wynalezionych do dzi±

dnia, »aden nie odzwierciedlaª mocniej i bardziej jedno-

znacznie lewej póªkuli mózgu ni» fonetyczny alfabet grecko-

rzymski. My wszyscy zostali±my oczywi±cie na nim wycho-

wani�
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