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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Wśród współczesnych zawirowań pomysłu na siebie szukają również bibliote
ki narodowe, kreując różne nowe bądź znowelizowane koncepcje, ewentualnie do 
szerszego wykorzystania. Dlatego zwracam uwagę na publikacje, dotyczące jednej 
z największych narodowych megabibliotek – mianowicie moskiewskiej. 

Równolegle zaś mnożą się pytania o rezultaty bibliotecznych przedsięwzięć 
w ogóle i o finalne skutki procesów komunikacji, jakkolwiek do racjonalnych od
powiedzi wcale nam nie bliżej. Ale myśleć o tym trzeba. Dlatego sygnalizuję tu 
również teksty – także spoza ścisłej bibliologii – mniej lub bardziej z tym zespo
łem problemów powiązane.

PAŃSTWOWA BIBLIOTEKA W MOSKWIE: 
DZISIAJ [***] 

Biblioteka w obszczestwie. Razmyszlenija o missji ros-
sijskoj gosudarstwiennoj biblioteki w XXI wiekie. Red. 
I. Osipowa. Moskwa: Paszkow dom, 2015, 143 s., 
ISBN 9785751006365. 

Wszystkie biblioteki próbują adaptować się do no
wych okoliczności komunikacyjnych i społecznych, ale 
najtrudniej mają biblioteki narodowe, bo dawnych po
winności nikt nie odwołał, a nowe trzeba szybko roz
pracować. Robią to więc, częściowo na własną rękę, po 

części zaś – dzieląc się wzajemnie pomysłami, lub przynajmniej obserwując, co kto 
u siebie zmienia. Nie inaczej jest w przypadku Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Mo
skwie, jednej z trzech tamtejszych bibliotek narodowych, absolutnie gigantycznej, bo 
jej zasoby liczą ponad 46 mln. jednostek, w tym ponad 1 mln. digitalnych. Pod wzglę
dem wielkości zbiorów to jest piąta megabiblioteka na świecie, po: Bibliotece Kongre
su, British Library, New York Public Library, oraz Bibliotece Narodowej w Ottawie.

W ZSRR była centralną biblioteką dla całego kraju, a leningradzka (wtedy tylko jed
na tam) – dla samej Rosji. Teraz zadania zostały przeprofilowane przedmiotowo, a bie
żące szczegóły ustala sukcesywnie wspólna rada wszystkich trzech bibliotek razem. 
Moskiewska ma specjalizację historyczną oraz kulturalną, z wyraźnym ukierunkowa
niem retrospektywnym na archiwizację dorobku ważnego dla Rosji – ale nie brzmi to 
jednak w pełni klarownie.

W tej chwili trwa w tej bibliotece intensywna cyfryzacja zasobów i deklaruje się 
zwiększone nastawienie na usługi digitalne o charakterze otwartym (na razie 55% 
usług ma charakter okołonaukowy), obok bezpośrednich – uważanych za główne, 
oraz specjalistycznych, a także ukierunkowanych na zasoby chronione. Trend poza
naukowy intensyfikuje się zwłaszcza przez sieć i w trybie międzybibliotecznym, ale 
jest kłopot: wśród 130 tys. bibliotek (w tym 46 tys. publicznych) w całej Rosji, dostęp 
do sieci ma tylko 20%. A i samej bibliotece moskiewskiej też łatwo nie jest, co widać 
choćby z redukcji zatrudnienia. Mianowicie pracuje tam 1800 osób i nastąpiło zmniej
szenie personelu aż o 25%.
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W kooperacji uchodzi za trudną i mocno konserwatywną. A jest z kim 
współpracować, bo nawet w samej Moskwie istnieje 10 centralnych bibliotek 
dziedzinowych oraz 9 federalnych, zaś w całym kraju potencjalny obszar mię
dzybibliotecznych relacji jest wyjątkowo rozległy. Jednak akurat tym bibliote
ka się nie chwali.

Konserwatyzm i swoistą ociężałość widać w sygnalizowanej tu książce, a to 
wszak zbiorowy produkt tej biblioteki. Teksty są nudne, kostyczne i siłą sowiec
kiej tradycji skupione na nazewnictwie. Nazwać coś lub zdefiniować – to czę
sto uchodziło tam za model postępowania naukowego, bez troski co miałoby 
z tego wynikać i ten zwyczaj najwyraźniej częściowo przetrwał, bo zresztą ze
spół autorów tej książki jest wiekowo zaawansowany. A już inna sprawa, że te 
autorstwa starannie ukryto i nazwiska dało się rozszyfrować dopiero po skom
plikowanych zabiegach. Co zaś do nazw, to tym razem za szczególnie odkrywcze, 
zwłaszcza w dwóch pierwszych tekstach, uznano pojęcia misji oraz instytu
cji społecznej (socjalnyj institut) w odniesieniu do bibliotekarstwa i żonglerka 
tymi określeniami mocno zamazała inne, bardziej rzeczowe i użyteczne treści.

Ale mimo licznych niedostatków książka jest warta uwagi za sprawą opisu 
zadań, które biblioteka moskiewska stara się obecnie realizować. Otóż prowadzi 
prace koncepcyjne nad modelem rozwojowym rosyjskiego bibliotekarstwa, sku
piając się głównie na aspektach prawnych, normalizacyjnych i ekonomicznych. 
Dokonuje również oceny tamtejszych zasobów bibliotecznych, z ewentualnie 
praktycznym nastawieniem, a także zajmuje się doprecyzowaniem technolo
gicznych reguł konserwacji różnego rodzaju zbiorów. Poza tym, też na szero
ki użytek międzybiblioteczny, oferuje doradztwo metodyczne oraz obszerny 
serwis bibliograficzny. Jakkolwiek uwaga o znaczącym wkładzie w światowy 
dorobek bibliograficzny jest bezzasadna – to megalomania.

Moskiewska biblioteka prowadzi rozmaite podyplomowe kursy bibliotekar
skie, oraz ma uprawienia kwalifikacyjne do stopnia kandydata nauk (u nas dr) 
i doktora (u nas dr hab.). Jest właścicielką wydawnictwa Paszkow dom, gdzie pu
blikuje się bibliologicznoinformatologiczne monografie, nierzadko dobre (które 
tu omawiałem i omawiam), chociaż bywają też kiepskie, wydaje naukowe cza
sopismo „Bibliotekowiedienije”, a także organizuje coroczne megakonferencje 
„Rumiancewskije cztienija”, z postkonferencyjnymi monografiami – które rów
nież tu sygnalizowałem, ale ostatnio już nie, bo są coraz słabsze. W bibliote
ce ma też siedzibę Biblioteczne Stowarzyszenie Eurazji (dla niektórych krajów 
postsowieckich), z własnym czasopismem „Wiestnik BAE”. Oraz jest jeszcze 
wyodrębniony specjalny segment edytorski, nastawiony na publikacje o samej 
Państwowej Bibliotece Rosyjskiej i o dziejach rosyjskich bibliotek. 

Plany są takie, żeby zintensyfikować cyfryzację zasobów własnych – nie mar
ginalizując obiegu druków – natomiast z radykalnym następnie poszerzeniem 
sieciowych usług dla wszystkich. Na użytek zaś ogólnobiblioteczny zakłada się 
wypracowanie optymalnych sposobów archiwizacji digitaliów. Przewiduje się 
ponadto rozmnożenie zróżnicowanych baz danych, oraz wzbogacenie bezpo
średniego repertuaru ponadusługowego, który zresztą już obecnie jest zróżnico
wany i ciekawy. Poza tym pojawiła się nadzieja, że w bezpośredniej przestrzeni 
naokoło biblioteki powstanie moskiewski klaster kulturalny – jak wyspa mu
zeów w Berlinie – i biblioteka będzie tam jednostką centralną.
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Bo też autorzy tekstów są zdania, że ich biblioteka mieści się w rejestrze naj
ważniejszych symboli Rosji, takich jak Kreml, Teatr Bolszoj, Galeria Tretiakow
ska oraz Ermitaż. Jeżeli naprawdę tak jest, to znakomicie.

W książce zamieszczono również szereg opinii na temat ogólnych koncep
cji bibliotekarstwa, lecz na ogół mało odkrywczych i drętwo sformułowanych. 
Zwichnięcie pronazewnicze jest ewidentne, a z ekwilibrystyki terminami nie
wiele wynika. Najbardziej znacząca wydaje się sugestia, że o ile w socjaliźmie 
bibliotekarstwo służyło celom ideologicznym oraz kulturalnowychowawczym, 
to teraz – głównie informacyjnym i kulturalnooświatowym. Jednak rozwinię
cie tej tezy (być może zasadnej) wypada mętnie.

Natomiast dramatyczny rezonans ma, przekazana mimochodem informacja, 
że w następstwie komercjalizacji rynku wydawniczego, większości tamtejszych 
bestsellerów książkowych w rosyjskich bibliotekach na ogół nie ma. Z niedo
statku środków. No więc trudno o doniesienie smutniejsze.

Z DZIEJÓW MOSKIEWSKIEJ BIBLIOTEKI [**] 

L[udmiła] M[ichajłowna] Kowal: Fragmenty istorii. 
Moskwa: Paszkow dom, 2015, 287 s., ISBN 9785
751006495.

A oto inna książka, dotycząca tej samej bibliote
ki i pod jej auspicjami wydana, ale odnosząca się 
do przeszłości. Autorką jest Ludmiła Kowal (imię, 
tamtejszym zwyczajem, ukryte), seniorka biblio
tecznego personelu, wieloletnia kierowniczka mu
zeum historii tej biblioteki (jest tam taki oddział), 
w przeszłości zajmująca się oprócz bibliologii, 
także kulturalnymi relacjami rosyjskowłoskimi, 
czego ślady w książce też są. Całość napisana jest 

niestety drętwo, z okropnym zadęciem i w bogoojczyźnianej stylistyce. A to 
głównie dlatego, że poszczególne teksty powybierano z różnych lat, nieraz od
ległych, bez uwspółcześnienia. Z tego samego powodu w relacjach dominuje 
chaos i jest sporo powtórzeń. Tym niemniej niektóre opinie wydają się intere
sujące i mimo niespójności oraz referencyjnego bałaganu, rzucają trochę świa
tła na dzieje tej biblioteki. 

Fundatorem i twórcą obecnej Biblioteki Państwowej, pierwotnie połączonej 
z muzeum i zlokalizowanej w Sankt Petersburgu, był hrabia Mikołaj Rumiancew 
(17541826), rosyjski minister spraw zagranicznych i potem kanclerz, a przez 
całe życie kolekcjoner książek oraz dzieł sztuki. Muzeum i bibliotekę – która 
liczyła wtedy 28 tys. książek – rodzina przekazała władzom w 1931 r., a w 30 
lat później całość przeniesiono do Moskwy. Bibliotekę od muzeum oddzielono 
dopiero w 1921 r., zaś instytucją centralną stała się w 1925 r. Dla odróżnienia 
od burżuazyjnych bibliotek narodowych, w nazwie użyto słowa państwowa, a na
stępnie dodano jej imię W. I. Lenina. Dlatego potocznie mówiło się o niej leninka. 

Niemal od początku była traktowana również jako główny ośrodek tamtej
szej myśli bibliologicznej. Utworzono w niej bowiem Gabinet Bibliotekoznaw
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stwa, z czasem przekształcony w Instytut – z kwalifikacyjnymi uprawnieniami. 
Tuż przed wojną pracowało tam 2600 osób, z czego później 200 poszło na front 
i 42 osoby zginęły. Mało znany jest fakt, że mimo bliskości frontu biblioteki nie 
ewakuowano; funkcjonowała nieprzerwanie, chociaż inne instytucje (również 
biblioteki) wycofano na odległe zaplecze. Dlaczego zdecydowano tak właśnie, 
autorka nie tłumaczy.

Natomiast przypomina zdarzenie szczególnie tragiczne. Otóż w newralgicz
nych latach 19251935 biblioteką kierował wybitny historyk i bibliotekoznawca 
W. Newski, doprowadzając ją do wysokich standardów ówczesnej nowocze
sności. W tym celu zatrudniał najlepszych rosyjskich fachowców, wykształco
nych jeszcze przed rewolucją więc burżuazyjnych, bo innych zresztą nie było. 
No i z tego powodu – ktoś usilnie zabiegał? – został aresztowany, a następnie 
rozstrzelany. Smutne, że w tej bogato ilustrowanej książce zdjęcia Newskiego 
nie ma, chociaż jest mnóstwo innych fotografii, nawet M. Rubakina, który z tą 
biblioteką nie miał nic wspólnego.

W książce pozbierano również sporo autorskich tekstów banalnych. Ciekaw
szych trzeba specjalnie szukać. Należy do nich informacja o zgromadzonych 
w bibliotece puszkinianach: to bogata kolekcja rozmaitych materiałów, częścio
wo pochodząca z darów rodziny poety. Szczególnie ważna dla Rosjan i Rosji, 
ale ma też swój wymiar międzynarodowy.

Obok wątku Biblioteki, jest też kilka wypowiedzi L. Kowal na temat minio
nych relacji kulturalnych rosyjskowłoskich, bo tym właśnie zajmowała się daw
niej przez jakiś czas. Temat jest zupełnie inny, ale można te uwagi potraktować 
jako ciekawostkę, chociaż nie zawsze wyglądają na trafne.

Oto sygnalizując włoskie przekłady tekstów rosyjskich w okresie międzywo
jennym, autorka wymienia jednym tchem Lwa Tołstoja, Maksyma Gorkiego, 
oraz… Georgija Plechanowa, w dodatku zdecydowanie przeceniając ich ów
czesną tam recepcję. Mianowicie nakłady były niskie, żeby nie powiedzieć – 
niszowe.

Z kolei w ZSRR wydawano wówczas (co jednak nie znaczy, że intensywnie 
czytano) bez opamiętania książki faszyzującego prozaika Gabriele D’Annun
zio. Dosyć to dziwne i ewentualnie po latach dobrze byłoby poznać przyczyny 
takiej rewerencji, ale żadnego wyjaśnienia nie ma.

Naturalnie wspomniany jest też Carlo Collodi i jego Pinokio, z pierwszym ro
syjskim wydaniem w 1908 r. Jednak Kowal, bez mrugnięcia okiem, przechodzi 
do zachwytów nad plagiatem, którego w 1936 r. dopuścił się Aleksy Tołstoj, 
publikując opowieść o niejakim Buratinie (niby że to kuzyn Pinokia), pod tytu
łem Złoty kluczyk. Ten członek rodziny Tołstojów, pisarz zresztą utalentowany, 
lecz moralne zero, apologeta i pupil Stalina, cynicznie wykorzystywał nazwi
sko i popełnił jeszcze inne plagiaty. Być może więc wypadałoby nareszcie zdo
być się teraz przynajmniej na źdźbło prawdy. Zapewne nie można tego żądać 
od sędziwej autorki, ale tom redagowały przecież osoby znacznie młodsze. No 
i nic! Jednak z drugiej strony: trudno adresować pretensje tam, skoro polskie 
wydawnictwa obecnie nadal wydają Złoty kluczyk bez oporów i nikomu odium 
plagiatu nie przeszkadza. Wygląda więc na to, że życie, także wydawnicze oraz 
literackie, bez względu na geografię, niekoniecznie z etyką tańczy w jednej parze.
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KOMUNIKACJA PIŚMIENNICZA ORAZ 
DIGITALNA [*****]

Naomi S. Baron: Words Onscreen. The Fate of Reading in 
a Digital World. New York: Oxford University Press, 
2015, 304 s. ISBN 9780199315765.

Naomi Baron, profesor lingwistyki z American 
University w Waszyngtonie, kilka lat temu zwró
ciła na siebie uwagę (i pozbierała nagrody) ważną 
książką – którą w PB sygnalizowałem1 – na temat 
komunikacji digitalnej oraz piśmienniczej. Tym ra
zem kontynuuje podobne rozważania, również inte
resujące, a wzbogacone o doświadczenia i obserwacje 
z kolejnych lat.

Jakkolwiek odnoszę wrażenie, że formułowane obecnie opinie i wnioski są mniej 
klarowne, a i pewniki wydają się już nie tak kategoryczne jak przedtem – co wyni
ka zresztą ze skomplikowanej materii zjawisk, oraz z niedostatku wiarygodnych 
analiz empirycznych. Poza tym akurat nie do końca odpowiada mi nadmiernie (jak 
sądzę) lekki, gawędziarski ton oraz niejaki chaos wywodów, mam bowiem wra
żenie, że to rozwadnia argumentację. Ale mogę nie mieć racji.

Autorka śledzi koegzystencję komunikatów drukowanych oraz internetu i ebo
oków, skupiając się na ich wzajemnych relacjach obecnie oraz na ewentualnych 
zmianach w przyszłości. Zwraca przy tym uwagę, że już teraz ebooki zaczynają 
ustępować miejsca tabletom (moja opinia: to istoty problemu nie zmienia), oraz 
że publiczność w wielu różnych deklaracjach sygnalizuje wyraźne preferencje dla 
druku – co akurat wielu znawców i pseudoznawców usiłuje przemilczeć. W ar
gumentacji Baron przywołuje wyniki rozmaitych badań (ale wolałbym, żeby ich 
było więcej), w tym również takie, które sygnalizowałem w PB2, oraz wielokrot
nie powołuje się na bardzo głośną w świecie publikację Nicholasa Carra, też w PB 
zreferowaną3.

Podpierając się tymi oraz innym analizami, Baron wylicza niektóre zalety ksią
żek drukowanych. Mianowicie ich trwałość i materialny stan fizyczny, możliwość 
przejęcia w posiadanie, swoboda miejsca, sytuacji oraz ogólna elastyczność odbio
ru, linearny układ przekazu treści, zgodny z charakterem świadomego myślenia 
logicznego, optymalna oferta pogłębionej refleksji, oraz dostosowanie do transmisji 
treści rozbudowanych. Z kolei komunikaty w internecie są temporalne, wymuszają 
odbiorczy pośpiech, a nielinearny układ treści narzuca konieczność nawigowania 
i wyszukiwania segmentów treści; w sumie więc odbiór ma charakter okołotreścio-

1 N. S. Baron: Always on. Language in an online and mobile world.. Oxford: Oxford University Press, 
2008 – rec. w: Przegląd Biblioteczny 2008, nr 4, s. 709710.

2 J. Nielsen, Kara Pernice: Eyetracking Web usability. Berkeley: New Riders, 2010 – rec. w: Przegląd 
Biblioteczny 2011, nr 2, s. 264265; The future of the book in the digital age. Oxford: Chandos Publishing, 
2006 – rec. w: Przegląd Biblioteczny, 2007, nr 2, s. 294295.

3 N. Carr: The shallows. What the internet is doing to our brains. New York, W. Norton & Comp. 2010 – 
rec. w: Przegląd Biblioteczny 2011, nr 2, s. 262264.
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wej, powierzchownej galopady. Niektórzy badacze nazywają to skanowaniem, 
a nie przyswajaniem treści. 

W nauce (twierdzi autorka) książki drukowane nadal są ostoją. Natomiast stu
denci chętnie posługują się emateriałami – jakkolwiek przyznają, że z ekranu przej
muje się i zapamiętuje znacznie mniej treści – ponieważ z reguły są o wiele krótsze, 
a tendencja jest (podobno) taka, żeby czytać możliwie mało. Przykładowo: z ogól
noamerykańskiej analizy studenckich wypracowań wynika, że aż 77% poprzesta
je na cytowaniu… pierwszych trzech stron przywoływanych źródeł. 

Powierzchowność i pośpiech ma też miejsce w postępowaniu pracowników na
uki, którzy (badanie w USA) sygnalizują wprawdzie wzrost liczby czytanych lub 
przeglądanych publikacji ze 150 do 280 rocznie, ale na czytanie jednej przeznacza
ją teraz 30 minut zamiast jak dawniej 50 minut. Ponieważ zaś procesy myślenia 
nie przebiegają szybciej, konkludowanie musi podlegać redukcji i to jest negatyw
ny aspekt odbioru etreści. 

Taka konkluzja brzmi bardzo niepokojąco wobec intensywnego pędu do obudo
wania całej edukacji oraz nauki wspomaganiem wyłącznie (?) cyfrowym. Zresztą 
podobnych sygnałów i głosów niepokoju zauważam coraz więcej, a niedobre efek
ty widać już nawet gołym okiem – w marnym przygotowaniu kandydatów na stu
dia. Ale tu ograniczam się tylko do referowania refleksji Baron.

Wiedza, złożona z treści przyjętych oraz przetworzonych – żeby do takiego prze
tworzenia doszło – wymaga wzmożonej aktywności umysłu i zaangażowania pa
mięci trwałej, a to ma miejsce tylko przy odbiorze i konkretnie czytaniu uważnym 
oraz starannym. Temu zaś najlepiej służy przekaz drukowany. Z druku mianowi
cie więcej się wie, a nie tylko pamięta.

Wielosygnałowy i rozsypany przekaz digitalny (internetowy) nie tylko rozprasza 
uwagę, ale również ogranicza abstrahowanie. Odbiór bowiem, zamiast skoncentro
wanego przyswajania, wymaga szukania, więc to jest hiperczytanie, niepogłębione 
i słabo przez pamięć (głównie roboczą) rejestrowane. Według sondaży, 92% od
biorców koncentruje się na tekście drukowanym, a tylko 15% na ekranowym. To 
dlatego w Korei Południowej wycofano z edukacji epodręczniki szkolne.

W szerokim obiegu potocznym przeważa opinia, że ebooki to nie książki. Tak
że w ujęciu fiskalnym: VAT na ebooki jest przeważnie znacznie wyższy, niż na 
książki drukowane.

Co dalej? Naomi Baron, jak wielu innych znawców, prognozuje podaż hybrydo
wą obu form równolegle. Ewentualnie zaś z czasem ebooki (lub ich kolejne wersje) 
wyspecjalizują się w transmisji tekstów krótszych oraz treści lżejszych, a książki 
drukowane zwiększą swoją objętość i zajmą się transmisją treści, wymagających 
refleksji pogłębionej.

To oczywiście możliwe, jakkolwiek wątpię w rozgraniczenie całkowicie restryk
cyjne. Życie to nie jest zespół odrębnych segregatorów. Zobaczymy. Natomiast 
kompletnie nie rozumiem aplauzu autorki dla PoD (Print on Demand), czyli dla 
drukowania książek dopiero na specjalne życzenie. Nawet mimo ewentualnego 
entuzjazmu dla urządzenia Espresso Book Machine. Są bowiem bariery czasu, pro
cedur i kosztów. Z espresso to ja lubię tylko kawę. 

Poza tym Baron odnosi się też (niestety chaotycznie) do funkcjonowania litera
tury pięknej, dobrze rozumiejąc jej odmienność od komunikatów informacyjnych – 
co w nauce o informacji dostrzega się rzadko. Literatura mianowicie, posługując 



152 R E C E N Z J E  I  P R Z E G L ĄD Y  P I ŚM I E N N I C T WA

się fikcją, w inny sposób niż faktografia skłania do refleksji nad światem. I to re
fleksyjność oraz aspekty formalne, zdaniem autorki, rozstrzygną że druk będzie 
nadal podstawą obiegu literatury – ewentualnie z ebookowym wariantem dla opo
wieści rekreacyjnych. A na dowód, że nie jest to marginalny obszar komunikacji 
publicznej, przytacza wyniki sondażu, według którego 47% mieszkańców USA 
deklaruje czytanie literatury.

Jest też w tekście przypomnienie supozycji sprzed 10 lat, którą sformułował 
G. P. Landow4, że w końcu cała literatura piękna zostanie zdigitalizowana i prze
budowana na hipertekst. Nie chodziło mu zaś o remediację, czyli o prostą cyfry
zację tekstów drukowanych, lecz o nowy sposób literackiej kreacji. Otóż to się nie 
potwierdziło. Oryginalna cyberliteratura – u nas nazywana liternetem – pozostaje 
w obiegu absolutnie marginalnym.

O ŚWIADOMOŚCI [*****] 

Jesse J. Prinz: The Conscious Brain. How Attention En-
genders Experience. New York: Oxford University 
Press, 2015, 397, s. ISBN 9780190218959.

Nauki o bibliotece i o informacji, chociaż mają wła
sny obszar i profil poznawczy, nie byłyby produktyw
ne bez relacji do innych dyscyplin, a nawet dziedzin 
nauki. To bowiem, czym się zajmują, oraz czemu słu
żą, pozostaje też częściowo w polu widzenia nauki 
o komunikacji, psychologii, socjologii, oraz pedago
giki – żeby już nie mnożyć dalszych przywołań. 

Ze względu zaś na to, że funkcjonowanie bibliotek 
służy procesom komunikacji, a w szczególności ich 

finalnym, odbiorczym segmentom, psychologiczne mechanizmy odbioru, przy
swajanie i wykorzystanie treści, muszą pozostawać w obszarze specjalnego za
interesowania. Trzeba więc mieć na oku opracowania z zakresu neuronauki oraz 
psychologii myślenia. Dlatego sygnalizuję tu rozprawy na temat świadomości, 
myślenia, oraz uwagi, bo dla charakterystyki procesów odbioru są ważne. Auto
rem pierwszej z nich jest Jesse J. Prinz (distinguished), profesor psychologii z City 
University w Nowym Jorku.

Rozważania o świadomości, dawniej zdominowane przez kartezjański podział 
dualistyczny (ciało i duch) weszły ostatnio w nową fazę, lecz do finalizacji jeszcze 
daleko. Rozdzielny układ dualistyczny tak jakby przetrwał w nowych rozważa
niach, ale poprzez rozróżnienie między istotą i cechami obiektów, a ich reprezen
tacją i wyobrażeniami. Same zaś analizy są obecnie głównie kognitywistyczne 
oraz oparte na doniesieniach neuronauki. Oto charakterystyka, którą proponu
je Jesse Prinz. 

Mianowicie niektóre (nie wszystkie) sygnały zmysłowe, także mające charakter 
ściśle komunikacyjny (czyli służące transmisji treści), podlegają przetworzeniu i są 

4 G. P. Landow: Hypertext 3.0. Critical theory and new media in an era of globalization. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 2006 – rec. w: Przegląd Biblioteczny 2007, z. 2, s. 291292. 
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kierowane do pamięci roboczej. Już więc na tym etapie ma miejsce zindywiduali
zowana transformacja oraz następuje dodanie własnych, osobistych składników 
treściowych. Taki jest mechanizm, finalizujący każdy proces komunikacji, miano
wicie ściśle osobista interpretacja transmitowanych treści. Dlatego zachowanie jed
noznaczności, nawet w procesach informacyjnych, wcale nie jest automatyczne ani 
takie łatwe, jak to się często bezrefleksyjnie zakłada i sugeruje.

Sygnały przetworzone są następnie uświadamiane, czyli – transportują znacze
nia. Za R. Jackendoffem (książkę tego autora sygnalizuję poniżej) Prinz uważa, że 
tak rozumiane systemy (językowe) kształtujące znaczenia, układają się w trzech 
hierarchicznych poziomach. Na poziomie najniższym, nieświadomym, następuje 
odwzorowanie sygnałów, natomiast dopiero na drugim ma miejsce uświadamiana 
kreacja znaczeniowa, w zasadzie konkretna, na trzecim zaś tworzą się pojęcia abs
trakcyjne. To jest, w gruncie rzeczy, potwierdzenie tego, co już o myślowych prze
tworzeniach treści, odbieranych w procesach komunikacji, dotychczas pisywano.

Natomiast dla bibliologii oraz dla nauki o informacji szczególnie ważna wyda
je się teza Prinza, że o procesach przyjęcia i przetworzenia sygnałów, jak również 
o dalszym ich przyswajaniu oraz o kodowaniu w pamięci roboczej, decyduje sku
pienie uwagi. To bowiem uwaga rozstrzyga o zachowaniu przejętych impulsów 
neuronalnych oraz o generowaniu znaczeń, a także o kształtowaniu się świadomo
ści. Z tego punktu widzenia zatem, fundamentalne znaczenie dla efektów komu
nikacji ma możliwość skoncentrowania się odbiorcy nie na samych komunikatach, 
lecz na zawartych tam i przejmowanych treściach. W czym przeszkadza zaś nad
mierna presja na szybkość odbioru, temporalność (przemijalność) serwowanych 
komunikatów, oraz rozproszenie i rozkojarzenie z przyczyn formalnych (poszu
kiwanie leksji), transmisyjnych i okołokomunikacyjnych.

W tym świetle, sygnalizowane przez Naomi Baron oraz przez innych autorów, 
charakterystyczne dla komunikacji digitalnej rozproszenie odbiorczej uwagi, z całą 
pewnością pogarsza odbiór i spłyca przetwarzanie przejmowanych treści. Wyglą
da to na poważny dylemat, którym na razie zajmuje się mało kto.

Uwaga jest również katalizatorem dalszych przetworzeń treści, które zostają 
(lub nie) przejęte w końcu do pamięci trwałej i tak przyswojone, już to w formie 
wyobrażeniowej (na ogół zwizualizowanej), bądź głównie pojęciowej (werbalno
symbolicznej). Na tym poziomie, już za sprawą świadomości, treści zostają zło
żone następczo, sekwencyjnie (linearny układ komunikatów pisemnych jest więc 
szczególnie poręczny), w spójne segmenty całościowe, niezależnie od semiotycz
nego pochodzenia, w swoistej korelacji – jednak, jak zauważa Prinz, na razie sła
bo rozpoznanej. 

Myślenie stanowi następstwo zarówno przejętych sygnałów sensorycznych, 
w tym ściśle komunikacyjnych (czyli nadanych), jak również uświadamianych 
przetworzeń w centralnym ośrodku umysłu. W grę wchodzą treści nowe, przeję
te oraz skojarzone z własnymi, a także przekonstruowane treści już przyswojone.

Wniosek z tego jest taki, że produktywność myślenia bezpośrednio wiąże się ze 
świadomością, pośrednio zaś: ze stopniem skoncentrowania uwagi w odbiorczych 
procesach komunikacyjnych. W rezultacie ten aspekt odbiorczych uwarunkowań 
oraz możliwości coraz wyraźniej staje się centralny dla analiz przebiegu i efektyw
ności komunikowania, a siłą rzeczy – również istotny dla objaśniania procesów 
informacyjnych i bibliotecznych. Przydałoby się wiedzieć o tym możliwie dużo.
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O MYŚLENIU [*****] 

Ray Jackendoff: A User’s Guide to Thought and Me-
aning. New York: Oxford University Press, 2015, 
274 s. ISBN 9780198736455. 

Co łatwo powiedzieć, tymczasem nie dość, że sto
sownych badań nie ma w nadmiarze, to jeszcze do 
problematyki komunikacyjnej (więc tym bardziej in
formacyjnej oraz bibliologicznej) odnoszą się tylko 
pośrednio i cząstkowo. Na ogół jest tak, że w pokaź
nej publikacji, w szczególności z zakresu psychologii, 
do naszego wykorzystania jest raptem kilka infor
macji, nierzadko drugoplanowych. Kiedyś, za czasów 
Mikołaja Rubakina – ewentualnie później od takiej 
specjalizacji nie stronił Józef Pieter – można było 

mówić o bibliopsychologii, ale przy obecnym rozwoju nauk psychologicznych, 
a zwłaszcza neuronauki, taki bliski mariaż nie wydaje się już możliwy. 

Dlatego, siłą rzeczy, trzeba korzystać z tego, co nam te dyscypliny podpowie
dzą niejako przy okazji – być może za pośrednictwem takich doniesień przeglądo
wych, jak to. I z taką intencją sygnalizuję tu książkę Raya Jackendoffa, profesora 
psychologii z Tufts University w Denver. Mimo, że jej związek z problematyką in
fobibliologiczną jest ograniczony. 

Ten autor także zajmuje się charakterystyką myślenia, zarówno nieświadomego 
jak też świadomego, lecz nieco inaczej niż Prinz układa sobie pole obserwacji. Mia
nowicie za myślenie świadome uważa przetworzenia, a więc kształtowanie zna
czeń w trybie referencji werbalnych i/lub wizualnych. Inaczej mówiąc, mechanizm 
uświadamiania znaczeń ma, jego zdaniem, charakter praktyczny i polega na wy
generowaniu sygnałów, które przed tym generowaniem nie były uświadamiane.

Inna sprawa, że objaśnienie tego procesu nie było i chyba nadal nie jest w pełni 
klarowne. W większości ujęć kognitywistycznych, znaczenie określa się jako coś 
w mózgu, co łączy się z wyrażaniem, czyli z ekspresją. Otóż Jackendoff uściśla, że – 
według niego – znaczenia istnieją w umyśle jako ukryte, czyli nieświadome, zaś 
uświadomienie dokonuje się w trakcie wyrażania, więc właśnie w akcie ekspresji 

No dobrze, ale co z tego miałoby dla nas wynikać? Otóż to, że te przetworze
nia kształtujące i uświadamiające znaczenia, mają charakter zindywidualizowa
ny. Każdy je realizuje na własną rękę, po swojemu, tylko częściowo kierując się 
regułami ogólnymi. To zaś może prowadzić – i nierzadko prowadzi – do subiek
tywizacji tych znaczeń.

O tym Jackendoff już nie wspomina, ale dla procesów komunikacyjnych, tak opi
sany mechanizm tworzenia się znaczeń, ma charakter kluczowy. Z jednej strony 
bowiem celem przesyłania informacji jest wszak literalne przejęcie nadanych tre
ści, tymczasem przy zindywidualizowanej interpretacji bywa to nierzadko trudne. 
Cały więc proces transmisji wymaga specjalnych zabiegów, sprzyjających jedno
znaczności nadania oraz odbioru – nie zawsze i nie do końca wiadomo jakich.

Z drugiej strony zaś, w odbiorze przekazów artystycznych, a szczególnie w czy
taniu tekstów literackich, jest akurat odwrotnie. Mianowicie względna swoboda 
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interpretacji, możliwość indywidualizacji kreowanych znaczeń, stanowi funda
ment tych form komunikacyjnych. A zatem muszą obowiązywać odmienne regu
ły transmisyjne oraz inne zasady odbioru. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.

Charakteryzując procesy myślenia i tworzenia znaczeń Jackendoff, tak jak Prinz, 
nawiązuje często do problemów świadomości, ale silniej podkreśla zróżnicowanie 
opinii znawców na ten temat oraz stosunkowo rozległy obszar niewiedzy. Długo 
mianowicie utrzymywała się supozycja Kartezjusza, że świadomość jest częścią 
duszy. Ten pogląd zmienił Freud, utożsamiając świadomość z pamięcią, a poza 
nimi sytuując podświadomość. Z kolei obecnie kognitywiści traktują umysł jak 
komputerowy procesor, w którym występują dane i ma miejsce przetwarzanie – 
co wprawdzie dobrze służy jako metafora umysłu, ale jednak samej świadomości 
nie objaśnia. A znów równie współczesna neuronauka skupia się na strukturze 
neuronalnej mózgu i na neurołączach oraz na procesach tam występujących, ale 
(na razie?) nie jest w stanie odpowiedzieć na prowokacyjne pytanie o neuronalne 
miejsce zlokalizowania świadomości. 

Zmierzam do tego, że nadal brakuje stosownych narzędzi do możliwie pełnego 
rozpoznania procesów mentalnych (niektórzy są zdania, że to dobrze) i wpraw
dzie obszar niewiedzy ulega zmniejszeniu, jednak nadal pozostaje znaczny. A wo
bec tego wciąż trudno w pełni scharakteryzować procesy komunikowania, ustalić 
ich specyficzne cechy oraz odmienności, a tym samym wskazać sposoby optyma
lizacji oraz uzasadnić takie lub inne zastosowanie. Widać to zwłaszcza w wypo
wiedziach, porównujących komunikację przez druk z digitalną transmisją treści. 
Dlatego uznałem, że przemyślenia Jackendoffa warte są zasygnalizowania w PB, 
nawet jeżeli nie tłumaczą wszystkiego do końca.

Oczywiście, zakres autorskich opinii jest znacznie bogatszy. Oto więc przez całą 
książkę przewija się, w różnych ujęciach, psycholingwistyczna problematyka ję
zyka mowy, jednak odnoszona niemal wyłącznie do wersji oralnej, a nie pisemnej, 
toteż konkluzje są wobec obszaru inb stosunkowo odległe. Z pewnego dystan
su można natomiast obserwować dyskusję, czy język mowy jest abstrakcyjnym 
systemem poza umysłem, czy jednak lokalizuje się w umysłach. Jackendoff jest 
zdania, że istnieje w głowach, a przez mówienie (nie wyjaśnia, czy przez pisanie 
i czytanie też) czyli użytkowanie, następuje uświadomienie znaczeń, w tym wy
padku językowych.

Bliższa procesom komunikowania jest, zawarta w książce, quasisemiotyczna 
(więc jeszcze inna) charakterystyka myślenia. Jackendoff – i nie on jeden – uwa
ża mianowicie, że myślenie obrazami (bliskie percepcji wizualnej), oraz koncep
tualne (bliższe percepcji werbalnej), koduje się i przebiega rozdzielnie, natomiast 
wyniki mogą łączyć się we wspólny amalgamat. To potwierdza odmienność cech 
i produktywności komunikacji: wizualnej, oralnej oraz pisemnej. Ich rezultaty re
alizują się na różnych poziomach konkretności, uogólnień i abstrahowania. Dopie
ro następnie, później, ma miejsce wspólne agregowanie treści.

Czy wobec tego, z takiej przyczyny, zachodzi potrzeba zróżnicowania przezna
czeń oraz funkcjonalnych wykorzystań odmiennych form komunikacji? Wiele na 
to wskazuje, ale argumenty wciąż są dosyć płynne. Tym niemniej, to już na pew
no jest zakres refleksji bliski obszarom nauki o informacji oraz bibliologii.

Poza tym zaś znalazłem w tej książce jeszcze jeden krąg tematyczny, który war
to tutaj zasygnalizować. Otóż gdyby konsekwentnie trzymać się koncepcji oddzie



156 R E C E N Z J E  I  P R Z E G L ĄD Y  P I ŚM I E N N I C T WA

lenia świadomości od nieświadomości, to taki sam podział należałoby zastosować 
w opisie rozumowania. I tak też Jackendoff proponuje. Pisze mianowicie o pod
świadomym myśleniu (rozumowaniu) intuicyjnym, automatycznym, stanowiącym 
mentalny fundament – na którym generuje się i wspiera kontrolowane myślenie 
(konkludowanie) świadome, aktywizowane w wyniku werbalizacji. 

W ślad za tą opinią formułuje sugestię, że do tej świadomej warstwy myślenia 
(racjonalnego) odnosi się transmisja treści naukowych. Natomiast literatura i sztu
ka miałaby odwoływać się do nieświadomego myślenia intuicyjnego. Wygląda to 
jednak na hipotezę czysto konceptualną, za którą nie przemawiają żadne namacal-
ne dowody – co zresztą autor pośrednio przyznaje. 

Samo dostrzeżenie różnic pomiędzy tymi wariantami komunikacji (powtórzę: to 
wcale nie zdarza się często), jest oczywiście w pełni trafne. Natomiast mentalno
ściowe uzasadnienie różnic w taki sposób, zwłaszcza odcinający literaturę i sztu
kę w ogóle od świadomości oraz od reguł logiki, wydaje się pozbawione podstaw. 
Tak udałoby się ewentualnie, choćby częściowo, objaśnić wzajemne relacje w umy
słach odbiorców pomiędzy recepcją sztuk wizualnych oraz muzyki. Ale taki opis 
odbioru literatury już krytycznej weryfikacji nie wytrzymuje. Tym niemniej trze
ba chyba wiedzieć, że i takie supozycje istnieją.

Jacek Wojciechowski 

Tekst wpłynął do Redakcji 27 listopada 2015 r.


