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Pismo jako technologia
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Pismo jako wynalazek

Walter Jackson Ong (1912-2003)

• 'Pismo (...) byªo i jest najbardziej doniosªym ze wszystkich
technicznych wynalazków czªowieka'

• 'Pismo przeksztaªciªo ludzk¡ ±wiadomo±¢ znacznie bardziej ni»
jakikolwiek inny wynalazek'
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Pismo jako technologia

Walter Jackson Ong (1912-2003): pismo przeksztaªca ±wiadomo±¢

• pismo: uwolnienie od kontekstu, dyskurs autonomiczny

• pismo: sªowo przestaje by¢ zdarzeniem, staje si¦ rzecz¡, staje
si¦ rozci¡gªe przestrzennie

• Dyskurs autonomiczny w kulturach oralnych: formy rytualne,
wypowiedzi prorockie, wyrocznia del�cka (mówi¡cy jedynie
przekazuje)

• St¡d 'Ksi¦gi mówi¡'='To prawda'

• st¡d palenie ksi¡g: 'Tekst jest z natury krn¡brny'
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Krytyka pisma

Platon, Fajdros, List siódmy

1. pismo rujnuje pami¦¢

2. pismo osªabia umysª

3. tekst pisany nie reaguje

4. tekst pisany nie mo»e si¦ broni¢
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Abstrakcyjno±¢ i wizualno±¢ pisma

• Platon wyra»a swe stanowisko na pi±mie

• Platon odrzuca ±wiat oralny (poetów) oparty na sªuchu na
rzecz abstrakcyjnych idei opartych na widzeniu

• idea-video-widzie¢
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Pismo jako zb¦dny naddatek

• Hieronimo Squarcia�co, 1477: 'ob�to±¢ ksi¡»ek czyni ludzi
mniej ch¦tnymi do studiowania'

• pismo jest sztuczne, ale instrumenty muzyczne te» s¡ sztuczne
a wyra»aj¡ ludzkie uczucia
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Pismo jak ±mier¢

pismo = ±mier¢ (jak fotogra�a)

• Paweª: 'litera bowiem zabija, Duch za± o»ywia' (2 Kor 3,6)

• Horacy: 'Stawiªem sobie pomnik trwalszy ni» ze spi»y' (Ody III,
30:1)
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Historia pisma
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Mnemotechnika a pismo

• pismo � ±lad � fekalia

• stadia po±rednie mi¦dzy pismem a pomocami
mnemotechnicznymi (aide-mémoire)

• relikty mnemotechniczne w j¦zykach wspóªczesnych (read,
dania)
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Chronologia pisma

• 3500 pne. � mezopotamskie pismo klinowe

• 3000 pne. � hieroglify egipskie

• 3000-2400 pne. - dolina Indusu

• 1500 pne. � pismo chi«skie

• 1200 pne. � pismo linearne B, Kreta

• 50 ne. � pismo Majów

• 1400 ne. � pismo Azteków

• pierwotna funkcja pisma: handel, administracja
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Piktogramy

• relikty pisma obrazkowego: cyfry (0, 1, 2, itd.), rozumiane
przez wszystkich, cho¢ ró»nie odczytywane

• drzewo + drzewo = las

• kobieta + dziecko = dobrze
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Ideogramy

• jeden, dwa, trzy

• góra, dóª
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Rebusy

• zasada fono-semantyczna: 'woda', 'drzewo', 'my¢ si¦'

• pismo rebusowe (po»yczka fonetyczna): podeszwa stóp - sole -
ryba (sola) - dusza (soul); mªyn (mill) + spacer (walk) +
klucz (key) = Milwaukee
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Alfabetocentryzm?

Walter Jackson Ong:

'Zdobycie znacz¡cej znajomo±ci systemu pisma chi«-

skiego wymaga zwykle okoªo dwudziestu lat. Tego rodzaju

zapis jest przede wszystkim czasochªonny i elitarny.

• tradycyjne i uproszczone pismo chi«skie, lata 50.

• por. pi±mienno±¢ w Chinach i w Kanadzie
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Alfabetocentryzm?

Walter Jackson Ong

'Nie ulega w¡tpliwo±ci, »e to pismo zostanie zast¡pione

alfabetem ªaci«skim, gdy tylko caªy naród Chi«skiej Re-

publiki Ludowej opanuje ten sam j¦zyk ('dialekt') chi«ski,

mandary«ski, wsz¦dzie obecnie nauczany. Literatura ponie-

sie olbrzymie szkody, cho¢ nie tak olbrzymie jak chi«ska

maszyna do pisania z ponad 40 000 klawiszy'
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Alfabet a oralno±¢

• alfabet: pomost mi¦dzy mnemonik¡ oraln¡ i mnemonik¡
pi±mienn¡

• 'Alfabet (...) zatraciª zwi¡zek z rzeczami. Przedstawia d¹wi¦k
jako rzecz, przeksztaªcaj¡c ulotny ±wiat d¹wi¦ku w
bezd¹wi¦czny, quasi-staªy ±wiat przestrzeni'
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Ewolucja alfabetów

• hebrajski, arabski nie posiadaj¡ samogªosek: sylabariusze
niezwokalizowane? (relikty kontekstu)

• grecki: w peªni zdekontekstualizowany

• prawa póªkula � synteza, konkret, lewa póªkula � analiza,
abstrakcja: alfabet uprzywilejowuje lew¡ póªkul¦ (de
Kerckhove)

• alfabet korea«ski

• alfabety japo«skie
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Alfabet fonetyczny

zalety alfabetu fonetycznego (E. Havelock):

• mo»na nie zna¢ j¦zyka, w którym si¦ czyta

• oddalenie od ±wiata (jak idee Platona)

• pozwala zapisywa¢ obce j¦zyki
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Wczesna pi±mienno±¢
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Elitarno±¢

• pismo jest instrumentem tajemnej wiedzy

• pismo jest niebezpieczne dla nieprzygotowanego czytelnika

• niepi±mienni odnosz¡ korzy±¢ z �zycznego obcowania z pismem
±wi¦tym (mnisi tybeta«scy)

• specjalizacja pisma: 'jednostka nie odczuwa potrzeby
znajomo±ci czytania i pisania bardziej ani»eli zaznajomienia si¦
z ka»dym innym zawodem'

• wymagaj¡ca technologia: pªyty gliniane, skóry zwierz¡t, kora
drzew, papirus, wosk na tabliczce, drewno, kamie«

• papier: Chiny, II w. ne., Arabowie, VIII w., Europa XII w.

• w ±redniowieczu faªszerze dokumentów byli wynajmowanymi
ekspertami (Edward Wyznawca: 44/164 przywileje podrabiane;
donacja Konstantyna)

22 / 28



Residua oralne

• pisanie pocz¡tkowo zawsze byªo dyktowaniem (relikty oralno±ci
jeszcze u Tomasza z Akwinu)

• gªo±ne czytanie (Alberto Manguel, Moja historia czytania)

• w ±redniowieczu nie u»ywano dat rocznych, nie byªo kalendarzy
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Pismo a listy

Pismo wynaleziono w celu zapisywania list

• 'Henoch byª ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael
ojcem Metuszaela, Metuszael za± Lameka' (Rdz 4,18)

• 'Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. Wyruszyli z
Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber. Wyruszyli z Esjon-Geber i
rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz. 37 Wyruszyli z
Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.'
(Lb 33,34)
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Dynamika tekstowo±ci
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Braki tekstu

• Sªowa w tek±cie pisanym s¡ wyrwane z kontekstu
egzystencjalnej tera¹niejszo±ci, s¡ osamotnione

• Autor tekstu pisanego jest osamotniony, izoluje si¦ od
wszystkich, by pisa¢ dla wszystkich

• W tek±cie brak jako±ci fonetycznych, intonacji itd.

• Brak jest odbiorcy: 'Autor zawsze �kcjonalizuje odbiorc¦',
dlatego pisanie jest bardziej m¦cz¡ce ni» mówienie
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Dystans, re�eksja, grafolekt

• dystans, re�eksja: Czym jest sprawiedliwo±¢? (Platon,
Havelock)

• religie pisma, religie ksi¦gi

• dialekt vs. grafolekt (sªownik Webstera 450 tys. sªów)
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