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1. Wprowadzenie 

Odkrycie specyficznych zmian w budowie organicznej struktury mózgu u muzyków 

orkiestry symfonicznej, powstałych na skutek „treningu muzycznego” (zob. Roberts, 

Sluming, 2003) czy też powiększonej w wyniku konieczności zapamiętania szczegółowej 

mapy miasta części hipokampa u taksówkarzy londyńskich nie powinno dziwić, ani tym 

bardziej zaskakiwać, chociaż informacje o nich znaleźć możemy wśród najnowszych 

osiągnięć naukowych (zob. Mikołuszko, 2003). Wszak w 1948 roku polski uczony Jerzy 

Konorski opisał jako pierwszy zjawisko plastyczności mózgu czyli zdolności neuronów do 

ulegania trwałym zmianom w procesie uczenia się (za: Żernicki, 1994, s. 9), a już w roku 

1931 wybitny rosyjski psycholog Lew S. Wygotski (1971a, s. 52, 55) twierdził, że wpływ 

środowiska kulturowego modyfikuje rozwój organizmu człowieka. Rozwój technik 

neuroobrazowania pozwala dziś niemal każdemu prawie dosłownie „zobaczyć” to, co już 

dawno temu „widzieli” wielcy uczeni. „Nowe” odkrycia dotyczące związków stymulacji 

środowiskowej z rozwojem człowieka skłaniają jednak do refleksji nad rolą nauczania w 

procesie rozwoju i do wyciągania wniosków, nie nowych przecież, ale ciągle słabo obecnych 

w świadomości społecznej. W niniejszym rozdziale refleksje te będą dotyczyły nauki czytania 

i pisania. 

2. Cele wychowania 

Na gruncie współczesnej psychologii rozwoju człowieka trudno zaprzeczyć, że rozwój 

ów jest efektem interakcji: zadatków biologicznych, wpływów środowiska materialnego i 

społecznego oraz wychowania. Znajduje ona swój wyraz w aktywności własnej podmiotu 

(por. Brzezińska, 2000, s. 109 oraz Jabłoński, 2001, s. 46), która, z kolei, sama zwrotnie 

modyfikuje wspomnianą wyżej interakcję i bywa traktowana jako kolejny – czwarty – 

czynnik rozwoju ludzkiego (zob. ibidem). 

Wychowanie jako działanie podejmowane z myślą o wywołaniu określonej zmiany w 

jednostce (por. Brzezińska, op. cit., s. 113) stanowi zatem jedną z najważniejszych 

determinant procesu kształtowania się osoby. Przypomnę, że jeśli utożsamić jego podstawową 
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rolę z transmisją kulturową, polega ono na modelowaniu zachowań dzieci zgodnie ze 

wzorcami danej kultury oraz na zapoznawaniu ich z treściami obecnymi w owej kulturze 

(zob. Jabłoński, op. cit., s. 45). Gdyby jednak za podstawę definiowania celów wychowania 

przyjąć, jak chcą Kohlberg i Mayer (1993, s. 51 i nast.), „logikę rozwojową”, dążeniem 

wychowawców powinno stać się stymulowanie pełnego rozwoju osobowego. Poznawczo-

rozwojowe podejście do wychowania1 zwraca uwagę, że w zadaniu kształtowania osoby 

chodzi o coś więcej niż tylko o uzyskanie spontanicznego pojawiania się u dziecka zachowań 

zgodnych ze wzorem czy opanowanie przez nie pewnego zakresu wiedzy, chodzi o 

osiągnięcie najwyższego poziomu rozwoju.  

Przyjmuję tutaj (podobnie jak w: Jabłoński, 2001, s. 53), że z perspektywy działań 

wychowawczych do takiego poziomu dochodzi osoba, która potrafi wziąć odpowiedzialność 

za swój los i sama kierować własnym rozwojem. Według Obuchowskiego (1995, s. 326) jest 

to możliwe tylko wtedy, gdy człowiek posiada możliwość dystansowania się wobec samego 

siebie, wobec subiektywnego świata własnych przeżyć czyli kiedy dochodzi do 

uprzedmiotowienia jego własnej intencjonalności. „Potrzeba dystansu psychicznego jest to 

taka właściwość jednostki ludzkiej, która powoduje, że bez utrzymania dystansu wobec 

nabytych doświadczeń i wobec głównych problemów swojego życia nie może ona swobodnie 

rozwijać się, panując nad swoimi ograniczeniami, a więc być wolna psychicznie” 

(Obuchowski, op. cit., s. 328). Używając terminologii Obuchowskiego (op. cit., s. 326) można 

podsumować, że osiągnięcie przez człowieka najwyższego poziomu rozwoju oznacza 

powstanie tzw. Ja intencjonalnego, które potrafi zdystansować się wobec Ja przedmiotowego. 

Dopiero wtedy człowiek uzyskuje psychiczną wolność, pozwalającą mu kierować własnym 

życiem. Dodajmy, iż koniecznym warunkiem wyodrębnienia się Ja intencjonalnego w 

systemie psychicznym człowieka jest osiągnięcie ostatniego stadium rozwoju umysłu, w 

którym umysł zaczyna wykorzystywać kody abstrakcyjne. Jak ponownie, w kontekście 

prowadzonych tu rozważań, podkreśla Obuchowski, ta „drobna, wydawałoby się, zmiana 

semantyczna jest funkcjonalnie jakościową zmianą, bo w jej wyniku człowiek r z ą d z i  

s o b ą  (wyróżn. S.J.)” (ibidem; zob. także Jabłoński, op. cit., s. 53). 

Tak więc zwiększanie efektywności wychowania polegać może nie tylko na 

doskonaleniu metod modelowania zachowań poprzez np. manipulowanie atrakcyjnością 

modela i wykonywanej przez niego czynności lub budowanie więzi uczuciowej pomiędzy 

                                                 
1  Dla porządku dodam, że nie wspominam o tradycji romantycznej w ideologiach wychowania, ponieważ jej 

podstawowe założenie o braku konieczności ukierunkowywania rozwoju dziecka jest sprzeczne z 
przyjmowanymi w niniejszym rozdziale. 
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modelem a dzieckiem (zob. Bronfenbrenner, 1970a, 1970b). W procesie tym nie chodzi też 

jedynie o wprowadzanie coraz bardziej wydajnych metod przyswajania wiedzy przez 

uczniów. Jednym z kluczowych zadań wychowania okazuje się być optymalna stymulacja 

rozwoju umysłu. Czy oznacza to, że należy podjąć wysiłek poszukiwania najlepszych 

sposobów takiej stymulacji? Tak, ale przede wszystkim należałoby wykorzystać te narzędzia 

stymulacji rozwoju umysłu, które już istnieją, i których skuteczność została poddana 

wielowiekowej weryfikacji. Powstały one w toku rozwoju naszej kultury i przyczyniły się 

znacznie do jej rozkwitu. Należą do nich język, pismo, rachunek matematyczny, rysunek itp. 

– Wygotski (1971, s. 42) nazywa je narzędziami kulturowymi. Wychowanie może więc 

wspomagać rozwój dziecka dbając o skuteczne poddawanie go działaniu swoistych 

technologii kształtowania umysłu. Chociaż to ostatnie zdanie brzmi dosyć złowieszczo, 

nasuwając skojarzenia z „praniem mózgu” czy jakąś odmianą indoktrynacji, w gruncie rzeczy 

chodzi w nim o to, by dziecko miało okazję porządnie nauczyć się mówić, czytać, pisać, 

liczyć i rysować. 

3. Dlaczego uczymy dzieci czytać i pisać? 

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się dosyć prosta, choć można w niej 

uwzględnić różne poziomy „głębokości” uzasadnienia. Po pierwsze, uczymy dzieci 

posługiwać się pismem, ponieważ podstawą nauki w szkole jest czytanie i pisanie. Obie 

umiejętności w najprostszym ujęciu są zatem narzędziami uczenia się i teza taka w zasadzie 

nie powinna budzić zastrzeżeń. 

Po drugie, uczymy dzieci czytania i pisania, bo są to formy komunikacji 

międzyludzkiej (por. Brzezińska, 1992, s. 131-135). Uzasadnienie takie stopniowo traci 

jednak swą siłę, ponieważ we współczesnym świecie zakres korzystania z czytania i pisania w 

komunikowaniu zmniejsza się. Młodzież i ludzie dorośli, o ile nie pracują w określonych 

zawodach lub nie mają specyficznych zainteresowań, rzadko są zmuszeni posługiwać się 

rozbudowanymi tekstami pisanymi. Język reklam, esemesów, poczty elektronicznej, internetu 

jest prosty, by nie powiedzieć zdawkowy. Myślę, że opisaną wyżej tendencję dobrze oddaje 

hasło reklamowe jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej, które zauważyłem kiedyś 

na ulicy: „Ściągaj i wysyłaj obrazki to nie będziesz musiał pisać takich długich zdań jak to”. 

Po trzecie, dzieci nabywają umiejętność czytania i pisania, aby w przyszłości 

samodzielnie zdobywać niezbędne informacje, poszerzać własną wiedzę o świecie i rozwijać 

się (por. Brzezińska, op. cit., s. 141). Również w tym obszarze można dziś dostrzec wzrost 

popularności języka obrazkowego. Świadczyć o tym może chociażby forma nowych 

podręczników do języka polskiego dla uczniów liceum. Autor jednego z nich (zob. 
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Mrowcewicz, 2002) na zarzut polonisty jakoby zwięzłe ramki i omówienia były „pójściem na 

łatwiznę” odpowiada, że krótkie teksty zachęcają do lektury, gdyż „lepiej przeczytać jedną 

scenę prawdziwego Szekspira, niż streszczenie całości z bryku” (Przeszłość..., 2003, s. 9)2. Za 

pomocą ikon graficznych zapoznajemy się coraz częściej z zasadami funkcjonowania różnych 

urządzeń, czy orientujemy w układzie przestrzennym supermarketu, nie wspominając już o 

tym, że obsługa komputerowych programów edukacyjnych (a nawet skomplikowanych 

programów specjalistycznych) wymaga opanowania języka „przycisków” pojawiających się 

na ekranie monitora. Pismo jest więc coraz rzadziej głównym narzędziem zdobywania 

informacji. 

Przedstawiona wyżej wizja rzeczywistości, w której dokonuje się proces stopniowego 

ograniczania roli nauki czytania i pisania do działalności umożliwiającej dziecku sprawne 

funkcjonowanie w szkole, jest może nieco przesadzona, ale myślę, że trafnie określa kierunek 

zmian we współczesnym świecie. Przybierające na sile zjawisko analfabetyzmu 

funkcjonalnego wśród młodych ludzi, odkryte w słynnych już badaniach Kwiecińskiego 

(2002), przynajmniej częściowo potwierdza charakter owych zmian. Okazuje się bowiem, że 

czytanie i pisanie są często umiejętnościami „sztucznymi”, technikami opanowanymi przez 

piętnastolatków zgodnie ze szkolnymi standardami. Młodzież nie jest jednak gotowa do 

wykorzystania tych technik w sytuacjach zadaniowych (czyt. życiowych), wymagających 

posłużenia się nimi jako sprawnymi narzędziami. Pismo nierzadko więc przestaje być 

używane jako środek do realizowania celów nie związanych bezpośrednio z czynnością 

czytania i pisania. 

4. Posługiwanie się pismem jako czynnik rozwoju mózgu dziecka 

Stosunkowo łatwa do uzasadnienia wydaje się teza, że czytanie i pisanie stymulują 

rozwój struktur mózgowych. Specyficzny trening bowiem, jak podaje Kossut (1994, s. 77) 

nawet w przypadku w pełni ukształtowanego układu nerwowego dorosłego organizmu, 

wpływa na zmianę charakterystyki połączeń pomiędzy receptorami a obszarami kory 

mózgowej, należącymi do tzw. reprezentacji korowej danych receptorów. W przypadku dzieci 

obok opisanego wyżej zjawiska tzw. plastyczności pamięciowej występuje także plastyczność 

rozwojowa związana z ogólną podatnością przekształceń organicznej struktury mózgu we 

wczesnym okresie życia na zmiany w charakterystyce stymulacji sensorycznej (por. Żernicki, 

op. cit., s. 10 i nast.). Aby określić specyfikę treningu posługiwania się pismem, należy jednak 

najpierw odpowiedzieć na pytanie czym różni się on od szeregu innych, związanych z 

                                                 
2 Pracujący z tym podręcznikiem uczniowie jednego z poznańskich liceów potwierdzają przystępność treści 

zaprezentowanych w formie ramek i rysunków (przypis mgr Katarzyny Jabłońskiej – polonistki). 
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nabywaniem różnorodnych umiejętności przez dziecko uczęszczające do przedszkola, 

chodzące do szkoły czy po prostu zainteresowane poznawaniem otaczającego je świata. 

Czytanie i pisanie należą do najbardziej złożonych działań, które wykonuje dziecko. 

W ich przebieg zaangażowane są różnorodne czynności: a) sensoryczne (wzrokowe, słuchowe 

i kinestetyczne), b) motoryczne (ruchowo-artykulacyjne przy głośnym czytaniu, manualne 

przy pisaniu), c) poznawczo-pamięciowe, d) myślowe (por. Brzezińska, 1992, s. 136). Obraz 

procesu czytania i pisania komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy zaczynamy analizować go w  

perspektywie rozwojowej. Wówczas musimy mówić o przynajmniej trzech różnych 

procesach czytania i pisania charakterystycznych dla odpowiednio trzech różnych etapów 

nauki czytania i pisania. 

Początkowo, tj. mniej więcej w wieku przedszkolnym, posługiwanie się pismem 

przebiega w ścisłej zależności od pamięci, ponieważ dzieci są przekonane, że wystarczy 

zapamiętać nazwy wszystkich wyrazów, aby dobrze czytać i pisać (zob. Jabłoński, 2003a, s. 

54). Czytanie polega wtedy na odgadywaniu znaczenia wyrazów na podstawie ich wyglądu 

(kształtu obwiedni, długości, kształtu pierwszej litery), a pisanie na rysowaniu wyrazów lub 

liter tak, jakby były to obrazki. Widać zatem wyraźnie, że w pierwszym okresie rozwoju 

umiejętności posługiwania się pismem, w trakcie czytania i pisania wykonywane są nieco 

inne czynności niż wtedy, gdy mamy już do czynienia z ukształtowaną formą opisywanej 

umiejętności. Najważniejszą rolę pełni w tym czasie spostrzeganie wzrokowe oraz pamięć. 

W okresie ukierunkowanej nauki czytania i pisania, tj. na przełomie wieku 

przedszkolnego i szkolnego dzieci posługują się pismem tylko za pośrednictwem dźwięków 

mowy (ibidem). Możliwość odtworzenia tych dźwięków na podstawie liter jest warunkiem 

rozumienia czytanego lub pisanego przez dziecko tekstu. Czynności czytania i pisania 

przebiegają tutaj w ścisłej zależności od współpracy spostrzegania wzrokowego i słuchowego 

oraz pamięci (wiedza dotycząca relacji głoska-litera) i uwagi, a więc odmiennie zarówno od 

posługiwania się pismem w wieku przedszkolnym jak i czytania i pisania w formie dojrzałej. 

Dopiero po zakończeniu opisanych wyżej etapów pojawia się trzeci, ostateczny kształt 

umiejętności czytania i pisania czyli czytanie i pisanie „po cichu”. Podstawę dla tych 

procesów stanowi wtedy spostrzeganie wzrokowe, myślenie i pamięć. 

Wydaje się zatem, że nauka czytania i pisania, mająca swój początek w wieku 

przedszkolnym, wymaga powstania systemu funkcjonalnego, dla którego próżno szukać 

analogii w dotychczasowym rozwoju dziecka. System ten bowiem musi zintegrować i 

określić zasady współdziałania praktycznie wszystkich najważniejszych funkcji 

psychicznych: spostrzegania, pamięci, uwagi i myślenia. Przed mózgiem ludzkim pojawia się 
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w ten sposób po raz pierwszy zadanie jednoczesnej i skoordynowanej aktywności wielu grup 

komórek nerwowych, odmiennych ze względu na pełnioną dotychczas funkcję. Można 

przypuszczać, że z fizjologicznego punktu widzenia oznacza to konieczność np. 

przeorganizowania połączeń wewnątrzkorowych (zob. Kossut, 1994, s. 75). Z takiej 

perspektywy trening w zakresie czytania i pisania należałoby uznać za czynnik wzrostu 

poziomu integracji w funkcjonowaniu struktur mózgowych. Pytanie tylko czy w okresie 

wczesnoszkolnym występuje zjawisko takiego wzrostu. Pewnych argumentów na rzecz tej 

tezy dostarczają nam badania rozwoju poznawczego. Piaget twierdzi, że „(...) w wieku ok. 7 

lat tworzy się właśnie cały szereg (...) całościowych systemów, które przekształcają intuicje 

we wszelkiego rodzaju operacje. (...) Szczególnie uderza, że systemy te tworzą się przez 

swego rodzaju całościową, niekiedy bardzo szybką, organizację, przy czym żadna z operacji 

nie istnieje w stanie izolowanym, ale powstaje zawsze jako funkcja całości operacji tego 

samego rodzaju” (1966, s. 54-55). Tak więc we wczesnym wieku szkolnym obserwujemy 

wzrost zdolności do integrowania treści psychicznych skutkujący pojawieniem się myślenia 

operacyjnego i znajdujący swe odzwierciedlenie w zachowaniu np. w postaci wzrostu 

umiejętności organizowania grup przez dzieci (zob. Smykowski, 2003, s. 60). Trudno nie 

dostrzec analogii pomiędzy hipotetycznym zwiększeniem stopnia integracji funkcjonalnej 

struktur mózgowych a empirycznie potwierdzoną przez psychologów rozwojowych tezą o 

zwiększeniu stopnia integracji struktur poznawczych w okresie późnego dzieciństwa. 

Analogia ta pozwala z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć twierdząco na pytanie o 

występowanie w okresie wczesnoszkolnym wzrostu poziomu integracji w funkcjonowaniu 

struktur mózgowych, a w konsekwencji traktować naukę czytania i pisania jako czynniki tego 

wzrostu. 

5. Nauka czytania i pisania jako czynnik rozwoju psychicznego dziecka 

Znaczenie nauki czytania i pisania dla rozwoju psychicznego dziecka wynika przede 

wszystkim z jej roli w procesie kształtowania wyższych, tzn. charakterystycznych tylko dla 

człowieka, form zachowań. Nabywanie umiejętności posługiwania się pismem można 

bowiem uznać za powstawanie szczególnej formy upośredniania zachowań – upośredniania 

przez znak (por. Smykowski, 2000, s. 19). 

Według Wygotskiego (1978, s. 79-80) to właśnie „dzięki znakom kształtuje się 

zupełnie nowe psychiczne pole działania, prowadzące następnie do f o rm ow a n i a  s i ę  

z am i a r u  i  d z i a ł a l n o ś c i  u k i e r u n k ow a n e j  n a  c e l  i  p r z e d t em  

z a p l a n ow a n e j  (podkr. – L. S. W.)”. Umożliwiają one bowiem rozbicie bezpośredniego 

związku pola sensorycznego z systemem ruchowym, a w konsekwencji zastąpienie 
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bezpośrednich zewnętrznych reakcji ruchowych wstępną analizą, realizowaną za pomocą 

wyższych systemów psychicznych (np. mowy) (por. Wygotski, op. cit., s. 74). Tak więc owo 

nowe psychiczne pole działania nie jest ograniczone tylko do faktów występujących w 

teraźniejszości, ale formuje ono szkic sytuacyjny przyszłych działań i w ten sposób tworzy 

działanie swobodne, niezależne od danej bezpośrednio sytuacji (Wygotski, op. cit., s. 81). 

Można więc powiedzieć, że znaki pozwalają ludziom uzyskiwać kontrolę nad własnym 

zachowaniem, czyniąc je dowolnym czyli podlegającym woli osoby (por. Wygotski, op. cit., 

s. 82), dzięki możliwości symbolicznego odnoszenia się do rzeczywistości. Dobrym 

przykładem jest tutaj mowa, pozwalająca ludziom porządkować zamierzone działania czyli 

planować. Znaki nazwiemy zatem narzędziami dystansowania się wobec rzeczywistości. 

Jednak znaki mogą reprezentować nie tylko przedmioty świata zewnętrznego, ale 

także samo zachowanie człowieka (Wygotski, op. cit., s. 36). Na przykład „za pomocą mowy 

dziecko po raz pierwszy ma możność zwrócić się ku samemu sobie, rozpatrując siebie z boku, 

jak jakiś przedmiot. Mowa pomaga mu opanować ten przedmiot drogą uprzedniej organizacji 

i planowania swych własnych działań i swego zachowania” (ibidem). Znaki nazwiemy zatem 

również narzędziami dystansowania się człowieka wobec samego siebie. 

Pismo jest, po pierwsze, upośrednieniem mowy (zob. Rys. 1). Dystans, który 

uzyskujemy dzięki niemu wobec mowy pozwala uczynić ją samą przedmiotem naszego 

zainteresowania, analizy i działania. Dlatego sprawne posługiwanie się pismem otwiera 

dostęp do struktury mowy i języka, umożliwiając najpierw odkrywanie a następnie 

rozumienie zasad konstrukcji tej struktury. Pismo jako znak stwarza nowe psychiczne pole 

działania (zob. wyżej) pomiędzy dźwiękami mowy a niesionymi przez nie znaczeniami, a tym 

samym pozwala zdystansować się wobec mowy. Reprezentując mowę umożliwia odnoszenie 

się do niej bez konieczności mówienia i może stanowić narzędzie analizy jej struktury 

dźwiękowej, gramatycznej i składniowej. Uzyskiwany za pośrednictwem pisma dystans 

wobec języka pozwala nie tylko sprawniej manipulować jego formą (i na przykład tworzyć 

poezję lub używać celowo wieloznacznych sformułowań), ale także zauważyć, że istnieje 

kategoria zjawisk trudnych bądź niemożliwych do opisania słowami. 

znaki graficzne pisma 

dźwięki mowy znaczenie 

Rys. 1. Pismo jako upośrednienie mowy 
Źródło: opracowanie własne 

MOWA
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Po drugie, pismo upośrednia proces wyrażania myśli za pomocą mowy (zob. Rys. 2). 

Oprócz upośredniania mowy, o czym była mowa wyżej, jest więc także narzędziem 

dystansowania się ludzi wobec własnych myśli. Dzięki swemu znakowemu charakterowi 

stwarza więc psychiczną przestrzeń działania pomiędzy myślą a mową, pozwalającą 

człowiekowi opanować czyli poddać kontroli woli czynność przekładania myśli na słowa. 

Innymi słowy, pismo jako znak rozrywa bezpośredni związek pomiędzy myśleniem, a 

mówieniem, dzięki czemu człowiek uzyskuje dostęp do swoich myśli poza sytuacją 

wypowiadania własnych myśli (np. gdy notuje własne pomysły). Pismo daje szansę 

uczynienia procesu wyrażania myśli za pomocą języka przedmiotem analizy i staje się 

narzędziem, na przykład, wyodrębniania pojedynczych myśli z całego ich splotu (lub bardziej 

potocznie tzw. „nawału myśli”), lub też analizy relacji łączących poszczególne myśli czy 

wreszcie analizy różnych form wyrażania myśli i poszukiwania formy najbardziej adekwatnej 

(por. Elkonin, 1998, s. 8). 

Po trzecie, pismo jest środkiem pośredniczącym w procesie komunikowania się za 

pomocą mowy (zob. Rys. 3), a więc narzędziem uzyskiwania dystansu nie tylko wobec mowy 

i myślenia, ale także wobec odbiorcy i nadawcy komunikatów, sytuacji komunikacji w ogóle 

czy kontekstu tej sytuacji. Korzystając z pisma nadawca stwarza nową psychiczną przestrzeń 

działania pomiędzy sobą, procesem wyrażania własnych myśli a odbiorcą, i pozostaje dzięki 

temu poza sytuacją rzeczywistego kontaktu z rozmówcą. Może więc spokojnie i bez 

pośpiechu rozważać z jednej strony, w jakiej formie najlepiej wyrazić własne myśli, a z 

drugiej, jak to zrobić, aby odbiorca jego wypowiedzi zrozumiał je w sposób, o który chodzi 

nadawcy. W tym celu powinien 1) poddać analizie własną sytuację i przedstawić ją w taki 

sposób, aby była zrozumiała dla odbiorcy, 2) poddać analizie własne myśli i stworzyć 

najbardziej adekwatną formę ich wyrażenia, 3) wyobrazić sobie sytuację nadawcy i 

uwzględnić jej wpływ na sposób rozumienia przez odbiorcę komunikatów nadawcy. 

WYPOWIADANIE WŁASNYCH MYŚLI

pismo 

myśl mowa 

Rys. 2. Pismo jako upośrednienie procesu wyrażania myśli za pomocą mowy 
Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowując, jeśli potraktujemy pismo jako system znaków, a proces nabywania 

umiejętności posługiwania się pismem jako proces upośredniania opisanych wyżej form 

zachowań to nauka czytania i pisania musi prowadzić do 1) wtórnego rozwoju mowy, 

wynikającego z możliwości uświadomienia zasad jej konstrukcji, 2) wzrostu świadomości 

własnych procesów psychicznych oraz 3) decentracji czyli zdolności do postrzegania zjawisk 

i problemów z perspektywy innych osób. Z tej perspektywy nabywanie umiejętności czytania 

i pisania niewątpliwie stymuluje rozwój. Możemy jednak pójść dalej i uznać, że pismo, ze 

względu na zakres stymulacji rozwoju związany z jego opanowywaniem, jest narzędziem 

dystansowania się wobec rzeczywistości i samego siebie. W takim przypadku wypada 

stwierdzić, iż nauka czytania i pisania nie tylko stymuluje rozwój dziecka, ale jest w okresie 

dzieciństwa jednym z najważniejszych czynników rozwoju – zaryzykuję taką tezę – 

postulowanego przez Obuchowskiego (1995, s. 326) Ja intencjonalnego. Jest zatem 

bezpośrednio związana z osiąganiem najwyższego poziomu rozwoju osobowego i prowadzi 

do uzyskania wolności psychicznej. 

6. Zakończenie 

Wyciągnięcie wniosków z powyższych rozważań oraz sukces podjętych na ich 

podstawie działań praktycznych w obszarze edukacji czy w kształtowaniu świadomości 

społecznej nie musi wcale oznaczać podniesienia poziomu czytelnictwa wśród Polaków, czy 

powszechnego ograniczenia w korzystaniu ze zwięzłych form wyrażania myśli. Ważne jest, 

aby pismo miało okazję i czas wystarczający by odcisnąć na ludzkim umyśle swoje „piętno”. 

Przyczynia się bowiem, jak próbowałem dowieść, do poddawania działań człowieka kontroli 

jego woli, a więc daje mu (do)wolność. Tymczasem jak wynika z badań istnieje duża grupa 

dzieci, która słabo „poddaje się” nauce czytania i pisania (por. tekst Anny Brzezińskiej w tym 

tomie). Jednocześnie zarówno rodzice, jak i nauczyciele zachęcają dzieci do brania udziału w 

dodatkowych zajęciach poświęconych nauce języków obcych i treningom sportowym (np. 

pływanie, tenis), nie zastanawiając się nad tym, jak ich dziecko czyta i pisze. Często nie mają 

Rys. 3. Pismo jako upośrednienie procesu komunikowania się za pomocą mowy 
Źródło: opracowanie własne 

KOMUNIKOWANIE SIĘ ZA POMOCĄ MOWY

pismo 

NADAWCA wypowiadanie 
własnych myśli 

ODBIORCA 
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oni świadomości jak ważne dla pełnego rozwoju dziecka jest to, by potrafiło ono sprawnie 

czytać i pisać. Obserwując wskazywany na początku tego rozdziału charakter przemian 

cywilizacyjnych możemy przypuszczać, że w przyszłości nauka czytania i pisania przestanie 

służyć przygotowaniu do życia w społeczeństwie, a pismo nie będzie ważnym narzędziem 

uczestnictwa w kulturze. Ze względu jednak na wieloaspektowy zakres stymulacji rozwoju 

dzieci związany właśnie z nabywaniem umiejętności posługiwania się pismem, nauka 

czytania i pisania pozostanie na pewno przynajmniej jedną z najważniejszych metod 

kształcenia, technologią edukacyjną, służącą przygotowaniu kolejnych pokoleń 

cywilizowanych ludzi. Obecnie w dobie urządzeń o ogromnej mocy obliczeniowej taką 

funkcję pełni np. liczenie „słupków” arytmetycznych. Być może zatem w szkołach 

przyszłości popularne okaże się hasło wyrażone językiem dziś współczesnych reklam: 

„Naucz się czytać i pisać, bo żeby ściągać i wysyłać obrazki musisz najpierw umieć tworzyć 

tak długie zdania, jak to”. 
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