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Alfabetocentryzm w naukach o j¦zyku i o kulturze

Alfabetocentryzm: system pisma oparty na alfabecie jest

najdoskonalsz¡ form¡ komunikacji pi±miennej
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David Diringer i inni alfabetocentrycy
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David Diringer

mit alfabetycznego demokratyzmu

�Sytuacja polityczna panuj¡ca na Bliskim Wschodzie
sprzyjaªa wówczas [1730-1750 p.n.e.] stworzeniu �rewo-
lucyjnego� pisma, które mo»emy chyba nazwa¢ �demokra-
tycznym� (czy raczej �ludowym�), w przeciwstawieniu do
�teokratycznych� pism Egiptu, Mezopotamii lub Chin.�1

1David Diringer, Alfabet, s. 217
5 / 28



David Diringer

ocena pisma chi«skiego

�Poniewa» pismo chi«skie jest zbyt skomplikowane, nie-
wiele ludów przyj¦ªo je lub przystosowaªo do swoich j¦zy-
ków. Zapo»yczyli je Japo«czycy, Wietnamczycy i niektóre
niechi«skie ludy Chin, wywarªo te» wpªyw na form¦ ze-
wn¦trzn¡ wielu innych pism, szczególnie pism mongolskich
i alfabetu korea«skiego�2

2David Diringer, Alfabet, s. 116
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David Diringer

trudno±ci alfabetyczne

�Wprowadzenie alfabetu ªaci«skiego dla notacji j¦zyka
chi«skiego wi¡»e si¦ z bardzo wielkimi trudno±ciami�3

3David Diringer, Alfabet, 1968, s. 118
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David Diringer

tymczasem angielszczyzna nie nadaje si¦ do alfabetu

�Alfabet angielski, to jest pisownia angielska, tak bar-
dzo ró»ni si¦ od wymowy, »e wiele wyrazów jest prawie
dowolnymi symbolami.�4

4David Diringer, Alfabet, 1968, s. 529
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David Diringer

konserwatyzm w kwestii angielszczyzny

�W rezultacie wszystkich opisanych wy»ej procesów j¦-
zyk angielski jest bodaj najbogatszym i najbarwniejszym
z j¦zyków nowo»ytnych. Przyczyny handlowe i polityczne
sprawiªy, »e rozprzestrzeniª si¦ po caªej kuli ziemskiej. (...)
J¦zyk angielski i jego pismo staªy si¦ tedy ±wiatow¡ lingua
franca. Zreformowanie ich dzisiaj równaªoby si¦, »e

tak powiem, zlekcewa»eniu historii Anglii�5

5David Diringer, Alfabet, 1968, s. 529
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Eric A. Havelock

�Dopiero w spisanych pismem alfabetycznym dokumen-
tach medium j¦zykowe zyskaªo status obiektywny, przed-
miotowy. J¦zyk, doskonale i w peªni zreprodukowany w
tym pi±mie, przestaª by¢ cz¦±ci¡ mówi¡cego ja i uzyskaª
niezale»ne istnienie�6

6Eric A. Havelock, Muza uczy si¦ pisa¢, s. 128.
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Eric A. Havelock

zalety alfabetu fonetycznego:

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

2. oddalenie od ±wiata (jak idee Platona) (�Pismo semickie

pozostawaªo silnie zanurzone w pozatekstowym ±wiecie

czªowieka�)

3. pozwala zapisywa¢ obce j¦zyki7

7Eric A. Havelock, cyt. za: Walter Jackson Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢, s.

147.
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Derrick de Kerckhove

Derrick de Kerckhove dowodzi, »e

�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�8

8D. de Kerckhove, Powªoka kultury, 1995, s. 43
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Derrick de Kerckhove

• prawa póªkula � synteza, konkret

• lewa póªkula � analiza, abstrakcja

• alfabet uprzywilejowuje lew¡ póªkul¦9

9D. de Kerckhove, Powªoka kultury, 1995, s. 43
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Derrick de Kerckhove

�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�10

10D. de Kerckhove, Powªoka kultury, 1995, s. 43
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Walter Jacson Ong

Alfabety

• hebrajski, arabski nie posiadaj¡ samogªosek: sylabariusze

niezwokalizowane? (relikty kontekstu)

• grecki: w peªni zdekontekstualizowany11

11Walter Jackson Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢, 1982, s. 146.
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Walter Jacson Ong

�Alfabet (...) zatraciª zwi¡zek z rzeczami. Przedstawia
d¹wi¦k jako rzecz, przeksztaªcaj¡c ulotny ±wiat d¹wi¦ku w
bezd¹wi¦czny, quasi-staªy ±wiat przestrzeni�12

12Walter Jackson Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢, 1982, s. 148.
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Walter Jackson Ong

Ong: odej±cie od znaków chi«skich

�Zdobycie znacz¡cej znajomo±ci systemu pisma chi«-
skiego wymaga zwykle okoªo dwudziestu lat. Tego rodzaju
zapis jest przede wszystkim czasochªonny i elitarny. Nie
ulega w¡tpliwo±ci, »e to pismo zostanie zast¡pione alfa-
betem ªaci«skim, gdy tylko caªy naród Chi«skiej Republiki
Ludowej opanuje ten sam j¦zyk ('dialekt') chi«ski, man-
dary«ski, wsz¦dzie obecnie nauczany. Literatura poniesie
olbrzymie szkody, cho¢ nie tak olbrzymie jak chi«ska ma-
szyna do pisania z ponad 40 000 klawiszy�13

13Walter Jackson Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢, 1982, s. 143.
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Tymczasem w Ameryce Póªnocnej
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Pi±mienno±¢

Osoby

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

• funkcjonalnie niepi±mienne (functionally illiterate) �

umiej¦tno±ci czytania podstawowe lub gorsze
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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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Pi±mienno±¢ w Kanadzie ad 2021
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Wnioski?
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Alfabetocentryzm

• Alfabetocentryzm to odmiana etnocentryzmu, strategia

hegemonistyczna

• Je±li tak, powinien zosta¢ potraktowany jako bª¡d

metodologiczny i wyeliminowany.

• porzucenie perspektywy alfabetocentrycznej

• uwzgl¦dnia¢ wszelkie systemy pisma na równych prawach
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