
Scenariusz warsztatów „Czytanie a kultura obrazkowa” 

 

Metody: drama (pomniki, w płaszczu eksperta), praca w grupach, dyskusja 

Czas trwania warsztatów: 2 godziny 

 

Uczestnicy proszeni są o zajęcie miejsc na krzesłach ustawionych w krąg. 

 

 

1. Ćwiczenie. Prowadzący kładzie na podłodze otwartą książkę i prosi uczestników, żeby 

stanęli w takiej od niej odległości i przybrali taką postawę, która odzwierciedla ich 

stosunek do książki. 

 

2. Prowadzący wybiera 2 obserwatorów (mogą to być uczestnicy, którzy nie przybrali 

wyrazistej postawy), żeby spróbowali opisać stosunek wybranych kolegów do książki 

(wskazujemy kilka osób, które przyjęły odmienne postawy, stanęły bliżej lub dalej, 

pochyliły się nad książką lub odwróciły się tyłem, odeszły w kąt sali lub zaczęły 

kartkować książkę). Konfrontujemy spostrzeżenia obserwatorów z rzeczywistymi 

intencjami obserwowanych osób, prosząc, by powiedziały, dlaczego przybrały taką, a 

nie inną postawę. 

 

3. W miejsce książki kładziemy więc tablet lub smartfon. Powtarzamy ćwiczenie, 

pytając tym razem o stosunek do mediów wizualnych. Prosimy o wymienienie 

powodów, dla których uczestnicy wybrali te media jako bardziej lub mniej dla siebie 

atrakcyjne. Podczas rozmowy zapewne zostaną wymienione: komputer, smartfon, 

tablet, być może telewizja. Prosimy uczestników, by powiedzieli, do czego najczęściej 

używają tych urządzeń. Wśród odpowiedzi znajdą się np. takie: szukanie informacji, 

oglądanie filmów i filmików (np. na kanale YouTube; także ich zamieszczanie), 

klipów ulubionych zespołów, gifów (czyli kilkusekundowych, zapętlonych animacji), 

przesyłanie i odbieranie zdjęć, memów, aktywność na portalach społecznościowych, 

takich jak Facebook czy Twitter, gry komputerowe, komunikowanie się ze 

znajomymi, prowadzenie lub czytanie blogów. Konstatujemy, że podstawowym 

tworzywem większości odbieranych i wysyłanych za pomocą tych mediów 

komunikatów jest obraz. 

4. Nawiązując do tych wypowiedzi, zaznajamiamy uczestników z tematem warsztatów: 

„Czytanie a kultura obrazkowa”. Pytamy młodzież, jak rozumie określenie  „kultura 

obrazkowa” i jakie konotacje, jej zdaniem, ono niesie. Zauważamy, że określenie to 

jest nacechowane pejoratywnie i że odnosi się do zjawisk, które pojawiły się wskutek 

rozwoju nowoczesnych technologii. Proponujemy uczestnikom wspólne 

zastanowienie się, czy taka ocena jest słuszna.  

 

5. Dzielimy uczniów na 4 grupy. Każda z nich losuje tezę, której będzie bronić. Grupy 

zapisują argumenty za słusznością swej tezy na arkuszu papieru. 

 

Tezy: 1. Czytanie jest lepsze niż oglądanie (zalety czytania). 2. Oglądanie jest lepsze 

niż czytanie (zalety oglądania). 3. Czytanie jest gorsze niż oglądanie (wady czytania). 

4. Oglądanie jest gorsze niż czytanie (wady oglądania).  

Po 15 min grupy przedstawiają zgromadzone przez siebie argumenty. Wspólne 

wyłonienie zwycięskiej tezy.  

 

Przykładowe argumenty: 



 

Teza 1 
– rozwija wyobraźnię, bo nie pokazuje gotowego obrazu 

– pozwala przyjemnie spędzić czas, nawet gdy nie mamy dostępu do Internetu 

– dostarcza bardziej precyzyjnej i bardziej wyczerpującej informacji niż np. telewizja 

– zapewnia prawdziwy relaks, bo nie dostarcza nadmiernej ilości bodźców  

(a oglądając np. film, angażujemy też zmysł słuchu, w kinie oferowane są nawet filmy  

w wersji „pięć zmysłów”) 

– nie narzuca nam cudzych wyobrażeń 

– wzbogaca słownictwo 

– wpływa na zwiększenie kompetencji językowych 

– utrwala ortografię 

– pozwala budować bardziej osobistą więź z bohaterami 

 

Teza 2 
– oglądanie w odróżnieniu od czytania nie wymaga wysiłku, można przy  nim 

naprawdę odpocząć 

– nie musimy sobie nic wyobrażać, widzimy, jak naprawdę wygląda rzeczywistość,  

a przecież nasze wyobrażenia powstałe podczas lektury mogą być błędne 

– dowiadujemy się o dawnych epokach więcej niż z książek, gdyż możemy na własne 

oczy zobaczyć nie tylko stroje, meble, budowle, ale także  obserwować zachowanie  

i obyczaje ludzi 

– obrazy łatwiej się zapamiętuje niż suchy tekst 

– wykład, lekcja ilustrowane zdjęciami są bardziej atrakcyjne, ciekawsze niż czytanie 

podręcznika czy słuchanie nauczyciela 

– mniej czasu zajmuje obejrzenie filmu niż przeczytanie książki 

– dobra gra aktorska może podnieść walory fabuły, ekranizacja bywa ciekawsza niż 

książka 

– oglądając przesyłane przez kogoś zdjęcia, można uczestniczyć w jego życiu bardziej 

namacalnie, niż gdy czytamy np. list od tej osoby, w którym opisuje ona swe 

przeżycia 

– obraz jest uniwersalnym medium, zrozumiałym dla ludzi mówiących różnymi 

językami 

 

Teza 3 
– czytanie jest bardziej męczące, szybciej bolą nas oczy, szybciej tracimy 

zainteresowanie 

– w książkach są nudne opisy 

– czytanie wymaga większej koncentracji, skupienia uwagi, trudno czytać, kiedy się 

jest zmęczonym 

– czasem trudno sobie wyobrazić to, co autor opisuje, bo brakuje nam określonej 

wiedzy 

– czytanie jest przestarzałą forma zdobywania informacji, trzeba korzystać  

z nowoczesnych technologii 

– czytanie wymaga dużo więcej czasu niż oglądanie, a przecież czasu nam często 

brakuje 

– przy lekturze nie możemy wykonywać innych czynności, a np. film możemy 

oglądać, gimnastykując się albo prasując pranie 

 

Teza 4 



– narzucane jest nam z góry czyjeś widzenie świata 

– możemy się gapić bezmyślnie w ekran, nie zdobywając się na refleksję, media 

wizualne skłaniają do bierności 

– oglądając adaptację filmową, poznajemy zaledwie cząstkę bogatego świata 

przedstawionego w powieści, na której oparto tę adaptację 

– udział nie lubianego przez nas aktora może nam popsuć całą przyjemność  

z oglądania, choć książka mogłaby nam się bardzo podobać 

– często rozczarowuje nas cudza wizja  

– obraz może fałszować rzeczywistość (za pomocą tricków, a także z powodu 

niedostatecznej wiedzy rzeczowej realizatorów filmu), dostarczać nierzetelnej 

informacji 

– chwilowe wyłączenie uwagi powoduje, że tracimy wątek, a nie zawsze mamy 

możliwość cofnąć film; w wypadku książki zawsze możemy przeczytać dany fragment 

jeszcze raz. 

 

6. Bez względu na to, która z tez zwyciężyła, prowadzący prosi kolejno uczestników  

o wymienienie najbardziej – ich zdaniem – przekonującego argumentu za tym, żeby 

czytać książki. 

 

7. Inicjujemy dyskusję na temat kierunku, w jakim zmierza współczesna kultura. 

Stawiamy pytania: Czy obraz jest w stanie zastąpić książkę? Czy media wizualne 

mogą wyprzeć słowo pisane? Czy taki scenariusz – odejście książki do lamusa – byłby 

dla ludzkości korzystny?  

 

8. Przekształcamy utworzone grupy w zespoły eksperckie. Prosimy, by uczestnicy 

wcielili się w role naukowców, którzy uczestniczą w konferencji naukowej pt. 

„Czytanie a kultura obrazkowa”.  

 

9. Każdy z zespołów otrzymuje zestaw tekstów popularnonaukowych, z którymi ma się 

zapoznać. Zespoły omawiają otrzymane teksty, szukając odpowiedzi na zadane 

pytania. Ich członkowie wspólnie ustalają, jaki instytut naukowy lub uczelnię 

reprezentują, a następnie wybierają spośród siebie eksperta, który zaprezentuje ich 

tezy na konferencji. 

 

10. Prowadzący wchodzi w rolę moderatora konferencji. Przedstawia jej temat, a 

następnie prosi ekspertów o zabranie głosu. 

 

11. Przedstawiciele grup kolejno wcielają się w rolę ekspertów i na podstawie 

analizowanych tekstów prezentują pozostałym uczestnikom swoje stanowisko.  

 

12. Dyskusja na sformułowany powyżej temat. Uczestnicy proszeni są o wykorzystanie 

argumentów, jakich dostarczyli eksperci. 

 

13. Na zakończenie można zaproponować młodzieży napisanie – indywidualnie lub w 

parach – moskalików promujących czytanie. Na początku pytamy, czy ktoś się zetknął 

z tą nazwą, czy może słyszał, kto tego typu utwory pisał; naprowadzamy młodzież na 

trop autorki, pytając o uprawiany przez nią bardziej znany gatunek – limeryk, albo 

dajemy podpowiedź dotyczącą jej biografii i twórczości (np. polska noblistka, autorka 

wierszy Kot w pustym mieszkaniu i Nic dwa razy się nie zdarza).  

Wyjaśniamy, jak skonstruowany jest moskalik, podajemy dwa–trzy przykłady. 



Uczestnicy próbują swoich sił w tym „gatunku literackim”, następnie chętni odczytują 

swoje moskaliki. Można też zaproponować przeprowadzenie konkursu szkolnego (lub 

międzyszkolnego) na moskalik promujący czytanie.   

 

14. Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczestników, zachęcenie młodzieży do skorzystania 

z wiedzy zdobytej podczas warsztatów do kształtowania postaw wobec czytelnictwa –  

własnej oraz swego otoczenia. 

 

Informacja o moskalikach (na podstawie Rymowanek dla dużych dzieci Wisławy 

Szymborskiej, Wydawnictwo a5): Wzorem dla tej serii stała się zwrotka starej pieśni do słów 

Rajnolda Suchodolskiego: 

 

Kto powiedział, że Moskale 

Są to bracia dla Lechitów,  

Temu pierwszy w łeb wypalę 

Przed kościołem Karmelitów. 

 

Udział w powstaniu nazwy tego „gatunku” miał Michał Rusinek. 

Przykładowe moskaliki Wisławy Szymborskiej: 

 

Kto powiedział, że Anglicy 

uczęszczają do teatrów, 

tego rąbnę po przyłbicy 

pod kościołem Bonifratrów. 

 

Kto powiedział, że Japońce 

rozmawiają przy herbacie, 

temu utnę wszystkie końce 

w szczebrzeszyńskiej kolegiacie. 

 

Przykładowe moskaliki i inne rymowanki promujące czytanie, będące pokłosiem 

konkursu zorganizowanego w I LO w Zamościu w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa (cyt. na podstawie: „Biblioteka w Szkole” nr 4/2018): 

 

Kto twierdzi, że licealiści 

od lektury dzisiaj stronią, 

tego w kupę wrzucę liści, 

a potem postraszę bronią. 

 

Kto powiedział, że uczniowie 

nie czytają Żeromskiego, 

temu jutro dam po głowie 

przed pomnikiem Zamoyskiego. 

 

Złapiesz w komin trochę pary 

za sprawą Zbrodni i kary. 

 

Kiedy nie masz swojej pary, 

wypożycz Panią Bovary. 

 



Brak ci powodów do chwały, 

zacznij czytać kryminały. 

 

TEKSTY DLA GRUP 

Grupa I 

Tekst 1 
2012 rok przyniósł fascynujące wyniki badań pewnego zespołu z Uniwersytetu 

Stanforda (...). Zespół ten postanowił wykorzystać (za pomocą tzw. funkcjonalnego rezonansu 

magnetycznego, w skrócie fMRI) możliwość „podglądania” mózgów osób zajętych 

czytaniem Mansfield Park – znanej powieści Jane Austen, XVIII-wiecznej brytyjskiej pisarki. 

W ten sposób odkryto niezwykłą rzecz – otóż lektura powieści aktywizuje dokładnie te rejony 

w naszych mózgach, które byłyby aktywne w sytuacji, w której sami przeżywalibyśmy 

przygody będące udziałem opisywanego bohatera czy bohaterki. (...) 

Z badania wynikło wręcz, że lektura powieści pobudza nasz mózg do tego stopnia, 

jakbyśmy dosłownie wskoczyli w fabułę i zaczęli zupełnie fizycznie jej doświadczać. Jak się 

okazuje, tego typu zdolność aktywizowania naszych mózgów mają w zasadzie wszystkie 

historie (powieści, opowiadania), z zwłaszcza te charakteryzujące się wartką, wciągającą 

akcją. (...) 

Lektura w trakcie i po niej działa dla naszych mózgów jak symulator rzeczywistości,  

a nasz mózg reaguje na tę rzeczywistość jak na prawdziwą. Najwyraźniej rację miał Umberto 

Eco, mówiąc, że „kto czyta książki, żyje podwójnie”, a nawet i George R.R. Martin, który 

napisał w Tańcu ze smokami, że „czytelnik może żyć życiem tysiąca ludzi, zanim umrze. (...) 

Człowiek, który nie czyta, ma tylko jedno życie”. 

 

Tekst 2 
Ze względu na neuroplastyczność mózgu i fakt, że czytanie prowadzi do tworzenia się 

nowych połączeń neuronalnych, a także ćwiczy hipokamp (strukturę mózgu odpowiedzialną 

za zapamiętywanie przyswojonych treści), czytanie książek i innych tekstów pisanych 

usprawnia naszą pamięć. W mózgu zachodzi również mechanizm uczenia się polegający na 

tym, że nowo przyswojone treści są integrowane z tymi, które już wcześniej przyswoiliśmy,  

a które się z nimi w jakiś sposób wiążą. (…) Dodatkowo, ponieważ czytanie wymaga od nas 

dużego zaangażowania (i fizycznego, w związku z koniecznością trzymania książki  

i śledzenia wzrokiem tekstu, i psychicznego – poprzez angażowanie naszych emocji, 

wyobraźni i pamięci), zwiększa ono naszą zdolność do skupienia uwagi (a więc poprawia 

koncentrację), i to nie tylko podczas czytania, ale też podczas wykonywania wszelkich innych 

czynności. (...) 

Jednak korzystny wpływ czytania na pamięć na tym się nie kończy. Zespół badawczy pod 

kierownictwem dr. Roberta Freidlanda wykazał, że czytanie (jako czynność w wysokim 

stopniu aktywizująca pracę naszego mózgu) (...) może w znacznym stopniu chronić nas przed 

zapadaniem na chorobę Alzheimera (warto tu zaznaczyć, że badaczki i badacze są przekonani, 

że zapadalność na tę chorobę tylko w minimalnym stopniu wiąże się z czynnikami 

genetycznymi, a w bardzo dużym – z naszym stylem życia i wpływem środowiska, działania 

profilaktyczne mają więc ogromny sens). Ze wspomnianego badania wynikło, że ryzyko 

zachorowania na chorobę Alzheimera jest 2,5 razy mniejsze u tych osób, które regularnie 

czytają. 

  W momencie, kiedy po stresującym dniu przenosimy się do fikcyjnych światów 

choćby tylko na 6 minut, poziom stresu może się nam zmniejszyć nawet o 68% (dla 

porównania – słuchanie muzyki zmniejsza go o ok. 61%, a spacer o 42%). Udowodnił to  

w badaniu w 2009 roku zespół badawczy z Uniwersytetu Sussex pod kierunkiem dr. Davida 

Lewisa. Jego zdaniem to właśnie to, że czytając, „przenosimy się” do innych światów, 



pozwala nam dosłownie oderwać się od stresującej rzeczywistości i wyciszyć. To bardzo 

ważne, bo skuteczne przeciwdziałanie stresowi jest niezwykle korzystne nie tylko dla naszego 

samopoczucia, ale również dla zdrowia. 

Grupa 2 

Tekst 1 

Specjalistki i specjaliści są zgodni, że czytanie książek raczej wspomaga nasz rozwój 

społeczny, niż w nim przeszkadza. Dzięki książkom możemy poznawać zasady działania 

psychiki i umysłu innych (poprzez poznawanie uczuć, myśli i działań bohaterek i bohaterów) 

oraz rozwijać empatię, wczuwając się w sytuację postaci i starając się zrozumieć a nawet 

przewidzieć ich zachowania. W efekcie osoby czytające – zwłaszcza fikcję – mogą być nawet 

bardziej empatyczne i lepiej rozumieć ludzi, niż osoby, które nie czytają lub czytają bardzo 

mało. 

 Jest to ważne w kontekście naszego rozwoju od najmłodszych lat – powieści  

i opowiadania pomagają nam w nazywaniu i rozumieniu emocji a także uświadamiają samo 

ich istnienie oraz znaczenie w życiu człowieka. Lektura książek dostarcza też cennych 

inspiracji zwłaszcza dla dopiero rozwijających się dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 

przedstawianie wzorców osobowych czy też pokazywania, jak można rozwiązywać konflikty 

i trudności w swoim życiu. 

Tekst 2 

To, że czytana (i słuchana) literatura znacząco zwiększa nasze zasoby językowe  

i podnosi kompetencje lingwistyczne, wydaje się oczywiste, trudno to jednak pominąć. 

Zwłaszcza u najmłodszych czytanie rymowanek (wierszyków) ułatwia uczenie się języka 

(m.in. uchwycenie rytmu, melodii i akcentu oraz różnicowanie brzmienie sylab) oraz 

przeciwdziała dysleksji. Jeśli więc kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie „po co dzieciom 

wierszyki?” – to właśnie po to. Oczywiste jest też, że czytanie książek ułatwia nabywanie 

kompetencji związanych z prawidłową gramatyką i ortografią. 

To, co już jednak jest oczywiste mniej, to fakt, że nasze bogate zasoby lingwistyczne 

(w tym kwieciste słownictwo) nie stanowią tylko „sztuki dla sztuki”, ale też mają ogromne 

znaczenie praktyczne – umożliwiają nam bowiem lepsze zrozumienie rzeczywistości. Dzieje 

się tak, ponieważ uwewnętrznienie słów sprzyja tworzeniu się w naszych umysłach bardziej 

złożonych i trafnych reprezentacji i schematów rozmaitych czynności, obiektów czy też 

obrazów. Wraz z rozwojem systemu pojęć, nasze rozumienie świata wchodzi więc na coraz 

wyższy poziom. 

Dodatkowo bajki, baśnie i wszelkie inne historie, które pokazują związki 

przyczynowo-skutkowe między różnymi zdarzeniami czy czynnikami, ułatwiają nam  

(a zwłaszcza dzieciom) zrozumienie podobnych zależności obecnych w realnym życiu.  

Z kolei poznawanie klasyki (lektury szkolne!) umożliwia nam zrozumienie świata 

kulturowego i społecznego, który nas otacza, poznanie jego podstaw i ewolucji. 

Nie można wreszcie pominąć ogromnego znaczenia czytania tzw. literatury faktu, 

książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych (takich, jak choćby, nieskromnie 

pisząc, niniejszy), które pozwalają nam na uczenie się bez bezpośredniego doświadczenia, na 

czerpanie wiedzy z imponującego dorobku pracowitej i ciekawskiej ludzkości, na poznawanie 

faktów (z różnych dziedzin wiedzy) a także zależności między nimi. 

 

 



 

 

Grupa 3 

Tekst 1 

Badaczki i badacze zagadnienia są dziś zgodni, że czytanie książek pozwala trenować 

bardzo wiele różnych zdolności umysłowych, m.in. porównywanie, ocenianie, wnioskowanie, 

planowanie i przewidywanie czy wspomnianą już koncentrację uwagi, znacząco rozwija 

wyobraźnię i kreatywność. Wspomniane wcześniej badania (oraz wiele innych) prowadzone  

z użyciem technik neuroobrazowania (najczęściej przy zastosowaniu fMRI) dowodzą, że 

czytanie intensywnie ćwiczy i w efekcie rozwija jednocześnie bardzo wiele różnych obszarów 

mózgu, usprawniając tym samym jego ogólne funkcjonowanie. Dzieje się tak dlatego, że 

czytanie wymaga koordynacji wielu złożonych funkcji poznawczych, a każde ich 

uruchomienie jest „ćwiczeniem” dla mózgu. 

Tekst 2 

We współczesnym świecie pismo obrazkowe jest prawdopodobnie najbardziej 

rozpowszechnione w języku reklamy. Teksty marketingowe, które nie są opatrzone 

ilustracjami bądź infografikami, w mniejszym stopniu przykuwają naszą uwagę, przez co nie 

spełniają swojej roli. Dzięki skrótom myślowym, jakie możemy stosować, używając obrazów, 

sprawiamy, że komunikat jest krótszy, a tym samym łatwiejszy w odbiorze. Jako dzieci 

najpierw uczymy się rozpoznawania obrazów, a dopiero później języka pisanego. Być może 

właśnie dlatego pismo obrazkowe tak do nas przemawia. Jest rodzajem komunikatu, z jakim 

w naszym życiu spotykamy się, zanim nauczymy się rozróżniać litery, odczytywać wyrazy  

i samodzielnie tworzyć wypowiedzi. Jednak mimo że język obrazkowy stał się dość 

powszechny, to nawet reklamy wciąż opatrzone są komentarzem, hasłem i wyjaśnieniem 

przedstawianej oferty. Bez tego nie byłyby w całości zrozumiałe i tym samym nieczytelne. 

Tekst 3 

W dzisiejszym świecie coraz więcej informacji napływa do nas tylko za pomocą 

obrazu lub w połączeniu obrazu z dźwiękiem. W związku z tym psychologowie i dydaktycy 

zwracają uwagę na sposób rozumienia przekazu obrazowego. Wbrew pozorom sposób 

percepcji obrazu nie jest oczywisty i wrodzony, tylko zależy od wielu czynników. Wpływa na 

nią wiedza, wcześniejsze doświadczenia, system wartości, aktualna sytuacja życiowa, 

kontekst kulturowy odbiorcy lub to, na co zostanie nakierowana jego uwaga, a także to, czy  

i do czego jest nam dana informacja potrzebna. Okazuje się więc, że znaczenie mają podobne 

czynniki, jak w przypadku tekstu pisanego. Niesłusznie przez wielu obraz traktowany jest 

jednak jako łatwe medium, którego rozumienie nie wymaga specjalnego wysiłku 

intelektualnego. Mimo wszystko oglądanie obrazów i rozumienie ich przekazu wymaga tak 

samo nauki, jak rozumienie tekstu pisanego. 

Tekst 4 
Mówi się, że jeden obraz wart jest więcej niż tysiące słów. Zwolennicy takiego 

poglądu uważają, że to, czego nie wyrażą słowa, potrafi przekazać kolor, linia, kształt, 

przestrzeń, budowa, czyli elementy składające się na obraz. Według nich wywołuje on więcej 

skojarzeń niż słowa, dzięki czemu lepiej wykorzystuje potencjał pamięci. Prowadzono wiele 

badań w celu potwierdzenia tej tezy. Na przykład Haber, Standing  oraz Nickerson sprawdzali 

zapamiętywanie obrazów prezentowanych w formie slajdów. Badani rozpoznawali 85-99%  

z pokazanych wcześniej zdjęć. Na tej podstawie badacze wysnuwali wnioski, że pojemność 

odtwórczej pamięci obrazów jest prawie nieograniczona. Z kolei Shepard, porównując pamięć 



rozpoznawczą zdjęć z czasopism oraz zdań, ustalił, że badani przy rozpoznawaniu zdjęć 

popełniali mniej błędów. 
 

Grupa 4 

Tekst 1 

O ileż łatwiej – nie tylko pod względem technicznym – wysłać fotkę zegarka 

pokazującego godz. 20.15, niż skarżyć się, że czekasz już kwadrans („Schodzisz czy nie?”). 

Błękitem nieba opowiedzieć o pogodzie nad morzem. Zarysem Rysów tudzież zakorkowaną 

zakopianką odpowiedzieć na pytanie o to, jak spędzasz długi weekend. Jeden obraz jest wart 

być może nie tysiąca słów, ale na pewno kilku zdań. Fotografia przestaje nam służyć do 

rejestrowania i archiwizowania przeszłych wydarzeń, a staje się narzędziem codziennych 

konwersacji. 

Użytkownicy Snapchata codziennie wymieniają między sobą 700 mln wiadomości bez 

słów. Aplikację tę trzy lata temu uruchomili dwaj studenci Uniwersytetu Stanforda. Spośród 

licznych programów służących do dzielenia się zdjęciami Snapchat wyróżniał się 

ograniczeniem, które zrazu wydawało się absurdalnym. Osoba udostępniająca fotografię lub 

film może (musi!) określić, jak długo przekaz będzie widoczny dla odbiorcy: minimalnie 

przez jedną, maksymalnie przez dziesięć sekund. Następnie wiadomość znika na zawsze 

z telefonu adresata oraz serwerów firmy. Mamy więc do czynienia z fotografiami (...), które 

nie pełnią żadnej funkcji archiwizacyjnej. Są czystym komunikatem. 

Tekst 2 
„Urok ulotnych wiadomości przypomina nam o pięknie przyjaźni: nie potrzebujemy 

pretekstu, by pozostawać w kontakcie”. Hasło reklamowe Snapchata streszcza kolejną 

z przyczyn sukcesu mowy bez słów. U zarania ery komórkowej zakochani lubili puszczać 

sobie „sygnałki”. Oznaczały one tyle, co „myślę o tobie”. Obecnie o ciągłym pamiętaniu 

przypomina się raczej osławionymi selfie. Ale zręczniej też dzielić się z bliskimi tym, co 

akurat się robi, wysyłając im (bez powodu!) zdjęcie włoszczyzny czy planszy, zamiast 

obwieszczać: „robię zupę” albo „gramy w Osadników”. By powiadomić zainteresowanych 

o nowej fryzurze, najłatwiej stanąć przed lustrem i nacisnąć spust wirtualnej migawki. 

Tekst 3 

W ubiegłym roku [Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych] przyjęła ona do 

swojej kolekcji pierwszą w historii książkę emoji, zatytułowaną Emoji Dick – czyli Moby 

Dicka Hermana Melville’a opowiedzianego językiem japońskich emotikonek (...) które do 

niedawna kojarzyły się głównie z nastoletnimi konwersacjami na sieciowych czatach. (...) 

 Sukces ten sprawił, że emoji zainteresowali się także poważni wydawcy. Na razie 

ostrożnie, bo kilka amerykańskich oficyn tylko poleca na Twitterze swoje klasyczne tytuły za 

pomocą obrazków streszczających ich tytuł, a czasem fabułę. (...) Według serwisu 

Emojitracker, w każdej sekundzie użytkownicy Twittera wymieniają 250–350 wiadomości 

zawierających emoji (...). Kiedyś dominowały uśmieszki i serduszka, ale internauci coraz 

chętniej łączą znaki w kompletne zdania. Tym bardziej że standardowy alfabet emoji 

nieustannie puchnie i ostatnio zbliżył się do tysiąca znaków po dodaniu 250 nowych ikonek. 

Między innymi satelity, papryczki chili, zwiniętej gazety, czaszki pirackiej oraz – zapewne 

najbardziej oczekiwanego w tym zestawie – środkowego palca. 

Ludzie lubią poczucie przebywania z innymi we wspólnej przestrzeni. Emoji 

pomagają to uczucie podtrzymywać (...). Rosnącą popularność języka symboli tłumaczono 

zrazu tym, że komunikaty tekstowe niezbyt nadają się do przekazywania emocji. Stąd 

popularność obrazkowej mimiki na czele z leciwymi emotikonkami. Bliższe przyjrzenie się 

konwersacjom emoji pokazało jednak spore podobieństwa z owymi znikającymi fotografiami. 



Emoji pozwalają odezwać się do drugiej osoby, nawet jeśli nie mamy jej nic konkretnego do 

przekazania. Jak w motto Snapchata: odzywamy się do siebie dla samego odzywania się.  

 

Tekst 4 

Niektórzy uznają emoji za przyszły język zglobalizowanego świata, który będzie 

zrozumiały dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia. W końcu Moby Dicka 

przetłumaczonego na emoji więcej nie trzeba będzie już tłumaczyć. Krytycy z kolei wskazują 

na słabości obrazkowego alfabetu. Przede wszystkim brak precyzji prowadzący do licznych 

nieporozumień. I raczej nie zmieni tego mnożenie kolejnych wariantów serduszek czy książek 

(jednych i drugich jest już około tuzina). Na argument o „wirtualnej współobecności” 

odpowiadają, że konwersacje emoji to po prostu nowa odmiana gadki-szmatki. Niektórzy 

mówią wprost o powrocie do epoki paleolitycznych rysunków naskalnych, a przynajmniej 

egipskich hieroglifów. Inni zwyczajnie obawiają się wypierania słowa pisanego przez 

rysowane. 
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