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Mowa pisana: jej struktura i znaczenie dla rozwoju dziecka 

Sławomir Jabłoński 

 

1. Wprowadzenie 

 

Ewolucja kultury w toku dziejów ludzkości doprowadziła do istotnych zmian w rela-

cjach pomiędzy tzw. naturalnym rozwojem zachowania, silnie związanym z procesami doj-

rzewania organizmu, a kulturowym rozwojem zachowania, związanym z oddziaływaniem 

kontekstu społeczno-kulturowego na rozwijającą się jednostkę. Rozłączne dla człowieka 

pierwotnego obie linie rozwoju dziś nakładają się na siebie, przynosząc konsekwencje w po-

staci rozwoju wyższych funkcji psychicznych. Te ostatnie są efektem wpływu, jaki wywierają 

na dziecko narzędzia kulturowe, przekazywane mu na długo przed zakończeniem okresu jego 

dojrzewania. Jednym z takich narzędzi jest mowa. Towarzyszy ona rozwijającemu się czło-

wiekowi od samego początku jego życia, stopniowo coraz bardziej przenikając rozwój jego 

psychiki i przekształcając go. 

 

2. Rozwój i struktura mowy ustnej 

 

Dziecko od pierwszych chwil swojego życia podlega wpływom mowy, będąc zanu-

rzonym w środowisku, w którym stanowi ona jeden z podstawowych elementów relacji mię-

dzyludzkich. Nic więc dziwnego, że także związki powstające między nim, a otoczeniem 

oparte będą na mowie, choć oczywiście, początkowo brak umiejętności posługiwania się nią, 

znacznie ograniczy aktywny udział dziecka w tym procesie. Zakres wpływu istnienia mowy 

na rozwój ujawnia ogólne prawo genetyczne rozwoju kulturowego, sformułowane 

przez Wygotskiego: 

„ (...) wszelka funkcja w rozwoju kulturowym dziecka pojawia się na scenie dwukrotnie, w dwóch płasz-
czyznach: najpierw społecznej, później psychologicznej – najpierw między ludźmi, jako kategoria in-
terpsychiczna, następnie w wewnętrznym przeżyciu dziecka, jako kategoria intrapsychiczna.” 

(Wygotski, 1971a, s. 133). 
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W innym miejscu pisze on: 

„ (...) stosunki między wyższymi funkcjami psychicznymi były niegdyś realnymi stosunkami między 
ludźmi” 

(op. cit., s. 129) 

Wynika z tego, że jeszcze zanim dziecko zacznie posługiwać się mową stanowi ona 

jedną z zasad organizujących jego życie psychiczne i np. odgrywa ogromną rolę w rozwoju 

spostrzegania od jedności afektywno-sensoryczno-motorycznej do spostrzegania uogólnione-

go (zob. Wygotski, 1995, s. 20-21, 39 i nast.). 

Poszczególne etapy rozwoju mowy wyznaczane są w znacznej mierze wewnętrznym 

programem dziecka, co oznacza, iż zależą od tego, co ono samo czerpie z najbliższego oto-

czenia (Wygotski, 1971c, s. 517-518). I tak, jako pierwsze możemy wyodrębnić stadium 

naturalne, w którym mowa ujawnia się w sposób, w jaki została bezpośrednio i prymitywnie 

ukształtowana (Wygotski, 1971b, s. 200). Dziecko na tym etapie wydaje podobne do siebie 

dźwięki w różnych sytuacjach (Wygotski, 1971c, s. 156). 

Następnie pojawia się stadium „naiwne”, w którym wykorzystywane są podstawo-

we naiwne doświadczenia związane z mową. Dziecko traktuje teraz słowa, jako cechy, wła-

ściwości przedmiotów, które te słowa oznaczają. Odkrywa ono jedynie zewnętrzną strukturę 

mowy i zauważa, że każdemu przedmiotowi odpowiada jakieś słowo. Obserwujemy to sta-

dium także w późniejszym czasie, gdy dziecko używa struktur i form gramatycznych, zanim 

jeszcze zrozumie istotę zawartych w nich relacji przyczynowych, czasowych, warunkowych 

itd. (Wygotski, 1971b, s. 200-201; 1971c, s. 156-157). 

Kolejny etap rozwoju mowy można nazwać stadium zewnętrznym. Dziecko wy-

korzystuje mowę w jej formie zewnętrznej do „wewnętrznego” rozwiązywania zadań umy-

słowych. Stanowi ona dla nich swoistą „podpórkę”. Taki rodzaj mowy nazywa Wygotski 

mową egocentryczną (1971b, s. 201). Stanowi ona początek nowego jakościowo związku 

mowy z rozwojem wyższych funkcji psychicznych, a ściślej z rozwojem myślenia. Poszcze-

gólne stadia rozwoju mowy przedstawione zostały na rysunku – por. rys. 1. 

Zanim rozwiniemy ten wątek, przyjrzyjmy się przez chwilę mowie w jej dotychcza-

sowej postaci. 

1. Wymaga ona umiejętności posługiwania się znaczącym dźwiękiem (op. cit., s. 344). Jej 

droga rozwoju pozwala przypuszczać, iż aktualizacja odpowiedniej formy dźwiękowej bę-

dzie odbywała się „automatycznie”, bez udziału świadomości, w – niejako – naturalny 
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sposób (op. cit., s. 346). Dotyczy to także stosowania odpowiednich reguł syntaktycznych, 

do używania których nie jest konieczne, na tym etapie, ich rozumienie – stąd możliwość 

występowania charakterystycznych błędów. 

2. Rozwój mowy rozpoczyna się od spostrzegania zdań, fonetycznie nierozdzielnych dla 

dziecka sensownych całości – oczywiście bez świadomości ich struktury gramatycznej i 

fonetycznej. Są one wydzielane z „potoku mowy” mimowolnie, tzn. w sposób, który nie 

stanowi dla dziecka specjalnego, uświadamianego zadania. Pomaga mu tutaj dziecku into-

nacja i schematy mowy przejmowane od dorosłych (Elkonin, 1998, s. 6, 16). 

3. Obok komunikatu słownego mowa zawiera przekaz niewerbalny w postaci intonacji, ak-

centów, gestów, które także biorą udział w przekazywaniu treści i sensu wypowiedzi (por. 

op. cit., s. 7).  

4. Przebiega ona w obecności rozmówcy, co sprawia, iż możemy ją uznać za motywowaną 

bezpośrednio materialną obecnością przedmiotu (Wygotski, 1971b, s. 345-346; Elkonin, 

op. cit., s. 7) – jeśli oczywiście przyjmiemy za Leontiewem (1985, s. 11), że „przedmiot 

działalności jest jej rzeczywistym motywem”. Motywacja owa istnieje w dwóch planach: 

jako przyczyna wykonania czynności mówienia w ogóle, oraz jako przyczyna pojawienia 

się każdej kolejnej wypowiedzi. W tym drugim przypadku, obok samej obecności odbior-

cy, istotną rolę odgrywa treść sformułowanej przez niego wypowiedzi (ibidem). 

5. Narządami, które bezpośrednio wykorzystuje mowa są aparat słuchowy i artykulacyjny 

(Elkonin, 1998, s. 7). 

Ten najbardziej pierwotny rodzaj mowy nazwiemy za Wygotskim (1971b) i Elkoni-

nem (1998) mową ustną. 

 

3. Rozwój i struktura mowy wewnętrznej 

 

Pojawienie się mowy egocentrycznej oznacza początek powstawania nowej funkcji, a 

z nią i struktury mowy zwanej mową wewnętrzną. Mowa egocentryczna, choć zewnętrznie 

podobna do mowy ustnej, odgrywa jednak inną rolę. Zaczyna towarzyszyć działaniu, stano-

wiąc pewien rodzaj samoinstruowania się. Wyraźnie powtarza w ten sposób, opisywaną przez 

Wygotskiego, drogę rozwoju każdej funkcji psychicznej– dziecko od bycia instruowanym 

przez dorosłych przechodzi do kierowania się instrukcją wypowiadaną w mowie egocen-
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trycznej, która pozwala mu planować przebieg operacji koniecznych do realizacji zadania 

(por. Wygotski, 1971b, s. 199). 

Funkcjonalnie rzecz biorąc, mowa egocentryczna to mowa wewnętrzna, dla siebie, mało zrozumiała dla 
otoczenia, mowa, która już głęboko wrosła w zachowanie się dziecka, ale pod względem fizjologicznym 
pozostaje jeszcze mową zewnętrzną (...) 

(ibidem). 

Mowa egocentryczna stanowić będzie zatem strukturę przejściową między zewnętrz-

nym stadium rozwoju mowy (patrz wyżej), a stadium wewnętrznym – por. rys. 1. Mowa ze-

wnętrzna „uchodząc w głąb” ulega w tym stadium (zwanym przez Wygotskiego stadium 

„wrastania”) głębokim zmianom, stając się najpierw mową egocentryczną, a następnie mową 

wewnętrzną (op. cit., s. 201). W ten sposób od głównego dotychczas nurtu rozwoju mowy 

oddziela się nowa linia, silnie spleciona z linią rozwoju myślenia. Proces ten oznacza powsta-

nie myślenia słownego jako efektu nałożenia nieintelektualnej mowy na myślenie 

niewerbalne1 (op. cit., s. 202-203). 

Pamiętając o pochodzeniu mowy wewnętrznej przyjrzyjmy się charakterystycznym 

cechom jej struktury. Na pewno będzie ona (podobnie jak instrukcje, które dziecko słyszało 

od dorosłych) maksymalnie skondensowana, wręcz stenograficzna ze względu na jej odnie-

sieniowy charakter (op. cit., s. 347). Z tych samych powodów mowa wewnętrzna zawiera 

wiele zwrotów eliptycznych, czyli takich, które charakteryzują się konstrukcją niekompletną 

składniowo, ale zamkniętą znaczeniowo (Słownik terminów literackich, 1989). Jej składnię 

tworzą prawie wyłącznie zdania predykatywne, gdyż zarówno podmiot, jak i sytuacja, której 

zdanie dotyczy, są zawsze znane osobie (Wygotski, 1971b, s. 347). Ponadto mowa wewnętrz-

na wykorzystuje zwroty idiomatyczne i określenia zrozumiałe wyłącznie dla podmiotu (ibi-

dem). 

W ten sposób zbliżamy się do kolejnego etapu rozwoju mowy dziecka, którego donio-

słość – podobnie zresztą jak i poprzednich – nie sposób przecenić. Jest on związany z nauką 

czytania i pisania. 

                                                 
1 Nie oznacza to, że mowa nieintelektualna i myślenie niewerbalne przestają odtąd istnieć. Obecne są nadal obok 

myślenia werbalnego w postaci 1) myślenia instrumentalnego, technicznego oraz intelektu praktycznego (my-
ślenie niewerbalne), i 2) mowy mechanicznej, emocjonalno-ekspresyjnej czy „lirycznie zabarwionej” (mowa 
nieintelektualna) (por. Wygotski, 1971b, 202-203). 
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„Specjalne badania wykazały, że w tym wypadku uczenie się daje początek nowym, niezwykle złożonym 
cyklom rozwojowym. Przy tym są to cykle w zakresie takich procesów psychicznych, których powstanie 
pociąga za sobą równie wielkie zmiany w umysłowości dziecka jak opanowanie mowy w okresie przej-
ścia od niemowlęctwa do wczesnego dzieciństwa.” 

(Wygotski, 1971d, s. 546) 

 

Rys. 1. Stadia rozwoju mowy. 

 

4. Rozwój i struktura mowy pisanej 

 

Czytanie i pisanie są zorganizowane kulturowo (Schieffelin, Ochs, 1995, s. 149). Ich 

przyswajanie będzie więc związane z przechodzeniem na kolejny, wyższy poziom rozwoju 

kulturowego i powstaniem nowej struktury wśród wyższych funkcji psychicznych – mowy 

pisanej. Co sprawia, że wraz z początkami posługiwania się przez dziecko pismem zaczyna 

działać nowa organizacja mowy? 

Po pierwsze, mowa pisana wymaga wysokiego stopnia abstrakcji, związanego z ko-

niecznością symbolizacji symboli dźwiękowych (symbolizacja II stopnia) (Wygotski, 1971b, 

345; Elkonin, 1998, s. 7). Mowa więc, która sama jest już uogólnieniem, musi zostać w mo-

wie pisanej uogólniona z samej siebie (Wygotski, 1971b, s. 344). Oznacza to, że jej rozwój 

rozpocznie się od analizy słowa i jego struktury dźwiękowo-literowej (Elkonin, op. cit., s. 6, 

16). Nabycie umiejętności takiej analizy przez dziecko stanowić będzie wstępny etap, ko-

nieczny warunek rozwoju mowy pisanej (op. cit., 104). 
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Abstrakcyjność mowy pisanej wiąże się także z koniecznością kierowania wypowiedzi 

do nieobecnego fizycznie odbiorcy, w nieistniejącej sytuacji (Wygotski, 1971b, s. 344; Elko-

nin, op. cit., s. 7). Aby podołać temu zadaniu dziecko musi być zdolne do wyobrażenia sobie 

sytuacji komunikacji oraz postawienia się na miejscu osoby odbierającej jego wypowiedź 

(por. Wygotski, op. cit., s. 344; Elkonin, op. cit., 7, 102). Wysiłek jaki je czeka unaocznia 

wyraźnie forma mowy pisanej, która, aby objąć całość wyobrażeniowego kontekstu przekazu, 

powinna charakteryzować się dużo większym rozwinięciem i złożonością niż mowa ustna, a 

tym bardziej wewnętrzna. Jej składnia musi być rozwinięta, wykończona, a wszelka treść, z 

braku możliwości przekazu niewerbalnego, ujęta w określoną strukturę gramatyczną i skła-

dniową (Wygotski, op. cit., s. 347). 

Systematyczne zwiększanie się stopnia abstrakcji w mowie pisanej możemy obser-

wować analizując wypowiedzi pisemne dzieci. Elkonin (1998, s. 32) zauważył, że uczniowie 

klas III i IV częściej używają w takich wypowiedziach zwrotów sytuacyjnych, nawiązujących 

do wcześniej wyrażonych myśli (np. tutaj, tam) niż uczniowie klas młodszych. Z kolei w in-

nym eksperymencie opisywanym przez niego, dzieci z klas I-IV poproszono o napisanie listu 

do wyobrażonego przyjaciela. Po analizie przygotowanych prac okazało się, że można w nich 

obserwować coraz większe oderwanie od konkretnych sytuacji odpowiednio do coraz starsze-

go wieku dzieci. Początkowo, wyobrażane sytuacje, w których znajdować miał się przyjaciel 

– adresat listu, były bezpośrednim odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji, wziętych z 

życia dziecka. W czwartej klasie natomiast uczniowie tworzyli już sytuacje całkowicie wy-

myślone (Elkonin, op. cit., s. 68). 

Po drugie, specyfika mowy pisanej wynika z faktu, iż motywy związane z uczeniem 

się jej są początkowo u dzieci bardzo słabe, w przeciwieństwie do motywów nauki mowy 

ustnej. 

„Dobrze wiemy z historii rozwoju mowy ustnej, że potrzeba komunikowania się rozwija się już w okresie 
niemowlęcym i jest jedną z najważniejszych przesłanek pojawienia się pierwszego sensownego słowa. 
(...) Na podstawie badań można stwierdzić, że uczeń rozpoczynający naukę pisania nie odczuwa jeszcze 
potrzeby tej nowej funkcji mowy i bardzo mgliście przedstawia sobie jej użyteczność.” 

(Wygotski, 1971b, s. 345-346). 

Pożyteczne może być tutaj wykorzystanie pewnej generalnej motywacji związanej z 

tym okresem rozwojowym, a wynikającej z faktu, że 

„ (...) dziecko uczy się teraz zyskiwać uznanie dzięki wykonywaniu pewnych rzeczy (...), gotowe jest 
przyłożyć się do zdobywania określonych sprawności oraz realizacji zadań, które znacznie wykraczają 
poza zwyczajną zabawę bądź przyjemność związaną z posługiwaniem się członkami ciała.” 

(Erikson, 1997, s. 269-270). 
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Odmiennie motywowana jest także w mowie pisanej każda pojedyncza wypowiedź. 

Nie istnieją dla niej takie bezpośrednie motywy jak w przypadku mowy ustnej. Dziecko musi 

samo ustanowić motywy dla wysiłku pisania (Wygotski, 1971b, s. 346). 

Po trzecie, mowa pisana wymaga nowej cechy działania, która pojawia się w okresie 

szkolnym po raz pierwszy w indywidualnej historii wyższych funkcji psychicznych – do-

wolności (por. Wygotski, op. cit., s. 346; Elkonin, op. cit., s. 7, 100-101). Wsparcia dowol-

nością wymaga konieczność abstrahowania od struktury dźwiękowej mowy. Proces uświa-

domienia i rozczłonkowania mowy na poszczególne dźwięki, a następnie zapisanie odtwo-

rzonej ich sekwencji nie przebiega samorzutnie, lecz wymaga świadomego kierowania (Wy-

gotski, op. cit., s. 346; Elkonin, op. cit., s. 8). Dotyczy to także uświadomienia i odtworzenia 

struktury frazeologicznej, składniowej i semantycznej wypowiedzi (Wygotski, op. cit., s. 346-

347). 

Dowolne jest także wyobrażanie sobie przez dziecko odbiorcy wypowiedzi pisemnej i 

jego sytuacji. Mówiliśmy też o aktywności dziecka w stanowieniu oraz przywoływaniu mo-

tywów, zarówno czynności pisania w ogóle, jak i konkretnej wypowiedzi. Wreszcie dowol-

ność będzie ujawniać się w analizie własnych myśli, która wymaga oddzielenia jednej myśli 

od drugiej, a wcześniej wydzielenia ich z ogólnego „kłębowiska myśli”, nadania im formy 

wypowiedzi pisemnej i oddania w niej zależności między poszczególnymi myślami (Elkonin, 

op. cit., s. 8). 

I po czwarte, narządami bezpośrednio wykorzystywanymi w mowie pisanej są ręka i 

aparat wzrokowy (Elkonin, op. cit., s. 7). 

Widzimy więc, że mowa pisana nie jest prostym przełożeniem mowy ustnej na język 

pisany, a tym bardziej rozwój tej pierwszej nie powtarza historii rozwoju tej drugiej (Wygot-

ski, 1971b, s. 344). Sprawne posługiwanie się mową ustną jest za to warunkiem koniecz-

nym do zapoczątkowania rozwoju mowy pisanej, który – jak mówiliśmy wcześniej – rozpo-

czyna nabycie umiejętności analizy słowa i jego struktury dźwiękowo-literowej. Powstanie 

mowy wewnętrznej także musi nastąpić przed rozpoczęciem procesu nauki czytania i pisania, 

aby dziecko było zdolne do samokierowania dowolnymi operacjami, niezbędnymi do formu-

łowania wypowiedzi pisemnych i odczytywania ich znaczenia. Mowa wewnętrzna – twierdzi 

Wygotski – stanowi myślowy „brudnopis” zarówno dla mowy pisanej, jak i ustnej (op. cit., s. 

463). 
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5. Znaczenie mowy pisanej w rozwoju dziecka 

 

Najważniejszą rolę nabywania umiejętności czytania i pisania ukazuje stwierdzenie, iż 

mowa pisana „wychowuje” myślenie (Elkonin, 1998, s. 9). Dziecko może dzięki niej dys-

cyplinować własną myśl, dowolnie ją wykorzystywać i kontrolować jej bieg (ibidem). Jego 

myśl otrzymuje tutaj bardziej adekwatny związek ze znaczeniem słowa oraz jasne i wyraźne 

sformułowanie swojej treści (Elkonin, op. cit., s. 103). Prowadzi nas to do wniosku, że my-

ślenie jest dużo ściślej związane z mową pisaną niż z mową ustną (ibidem). 

Mowa pisana może być także nazwana narzędziem uświadomienia: po pierwsze, wła-

snej mowy i jej struktury; po drugie, własnego działania. 

„ (...) Dziecko uczy się w szkole – zwłaszcza dzięki mowie pisanej i gramatyce – uświadamiać sobie, co 
robi, a więc uczy się operować posiadanymi umiejętnościami w sposób dowolny. Operowanie tą umiejęt-
nością przenosi się z poziomu działania nieświadomego i automatycznego na poziom działania zamierzo-
nego i świadomego. „ 

(Wygotski, 1971b, s. 350-351). 

 

5.1. Zastosowania praktyczne 

 

Przedstawione wyżej fakty dotyczące mowy pisanej pozwalają spostrzec w nowym 

świetle niektóre oddziaływania pedagogiczne. 

Publiczne wypowiedzi ucznia przed całą klasą i nauczycielem mogą być dobrą pomo-

cą w rozwoju mowy pisanej (Elkonin, 1998, s. 105). Dziecko uczy się mówić w sytuacji, gdy 

wie, że jest słuchane, a odbiorca wypowiedzi, czyli pozostali uczniowie i nauczyciel, reagują 

na przesyłany komunikat. Musi ono odpowiednio dopasować do takich warunków siłę swoje-

go głosu, jego intonację oraz składnię i słownictwo mowy. Sytuacja taka wymaga dużej świa-

domości, dowolności w budowaniu wypowiedzi, tym bardziej, że jej odbiorcą jest słuchacz 

kolektywny, a nie pojedyncza osoba. Jest to doskonały trening przed formułowaniem pisem-

nej wypowiedzi z przeznaczeniem dla nieobecnego, a jedynie wyobrażonego czytelnika. Obie 

sytuacje bowiem wymagają umiejętności jednoczesnego postawienia samego siebie w sytu-

acji mówiącego (piszącego) i słuchającego (czytającego) (ibidem). Także ćwiczenie różnych 

form opowiadania (np. kończenie opowiadania, zmiana jego formy, opowiadanie od począt-

ku, opowiadanie od końca itp.) okazuje się przydatne w rozwijaniu umiejętności uwzględnia-
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nia w wypowiedzi pisemnej punktu widzenia autora tekstu i jego odbiorcy (Elkonin, op. cit., 

s. 106). 

Ważnym sposobem wspomagania rozwoju mowy pisanej są zadania związane z bu-

dowaniem planu, zarówno przeczytanego opowiadania, jak i tego, które dziecko ma samo 

przygotować (ibidem). Wyniki eksperymentu opisywanego przez Elkonina sugerują, że dzieci 

w młodszych klasach (I-II) nie potrafią formułować wewnętrznego (psychologicznie) planu 

swoich wypracowań i wymagają pomocy w postaci opracowania planu zewnętrznego. Dopie-

ro kiedy posługiwanie się nim zostanie uwewnętrznione, pomoc taka nie jest już potrzebna, a 

nawet – jeśli się pojawia – może zaburzać wykonanie zadania (w klasach III-IV). Plan we-

wnętrzny przygotowany przez dziecko koliduje wtedy z narzuconym planem zewnętrznym 

(ibidem). 

Swobodna mowa ustna nie może wspomóc – jak stwierdziliśmy wyżej – umiejętności 

rozkładania mowy na prostsze elementy. Także ciche czytanie sprzyja raczej ogarnianiu ogól-

nego sensu czytanego tekstu i łączeniu zawartych w nim oddzielnych myśli w całość. Odpo-

wiednie wydaje się tutaj za to głośne, wyraźne czytanie (Elkonin, op. cit., s. 107). Dokładna 

artykulacja pomoże w dokonaniu analizy dźwiękowej struktury wypowiedzi. 

Ciche czytanie sprzyja ponadto rozwojowi mowy wewnętrznej. Dziecko zdobywa z 

jego pomocą nawyk myślenia w milczeniu oraz umiejętność utrzymywania w świadomości 

„drogowskazów” myśli, ich węzłowych treści. Sprzyja ono także oddzieleniu samej myśli od 

jej planu (ibidem). 

 

6. Podsumowanie 

 

Nauka czytania i pisania nie jest tylko – jak wynika z powyższych rozważań – przygo-

towaniem do odbioru i wysyłania pisemnych informacji. Stanowi przede wszystkim narzędzie 

kulturowego oddziaływania na rozwój człowieka i modyfikując go doprowadza do powstania 

nowej funkcji psychicznej zwanej mową pisaną. Ta ostatnia istotnie przyczynia się do opa-

nowania przez dziecko swoich myśli oraz rozwoju świadomego i dowolnego działania. 

Wszelkie zakłócenia w powstawaniu mowy pisanej mogą więc znacząco wpływać na jakość 

procesów rozwojowych w dalszych latach życia dziecka. 
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Świadomość zewnętrznego – w rozumieniu ogólnego prawa genetycznego rozwoju 

kulturowego, o którym już wspominaliśmy – pochodzenia tej funkcji zmusza do szczególnej 

uważności w konstruowaniu drogi nauczania posługiwania się pismem. Tylko znajomość 

struktury mowy pisanej oraz psychicznego kontekstu jej formowania pozwala zachować od-

powiednią ostrożność podczas jej nauki, oraz modyfikować ten proces ze względu na okre-

ślone cele, przy pełnej świadomości konsekwencji takich zabiegów. 
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