
Marta Więckiewicz

Emotikony - pismo obrazkowe XXI
wieku
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2, 224-237

2006



Marta Więckiewicz

EMOTIKONY -  PISMO OBRAZKOWE 
XXI WIEKU

W 1962 roku M arshall M cLuhan obwoła! wiek dw udziesty  końcem  G alaktyki G u
tenberga1. N a przełom ie XX i X X I w ieku naw iązał do tej teorii M anuel Castells. W 
książce Galaktyka Internetu postaw ił i udow odnił tezę, że dzisiejsze społeczeństw o to 
społeczeństw o sieciowe2. Faktem jest, że choć In ternet nie je s t ju ż  now ością, jego zna
czenie byw a w yolbrzym iane. D użo przesady jest rów nież w głosach o zagrożeniach 
zw iązanych z Siecią3. W iesław G odzić stw ierdził, że w obec In ternetu  przyjm uje się 
postawę gorliwego uw ielbienia albo zdecydow anego sprzeciw u4. Postaw y te nie sprzy
ja ją  badaniu ku ltu ry  Sieci, dlatego należy odnosić się do nich z dystansem .

Dla wielu ludzi In ternet stał się podstaw ow ym  narzędziem  kom unikow ania się ze 
św iatem i zdobyw ania w iedzy - porozum iew ają się przez e-m aile i kom unikatory  in 
ternetow e5, czy ta ją  elektroniczne wersje gazet i książek (tzw. e-booki), w ym ieniają 
uwagi na grupach dyskusyjnych, tw orzą strony w ww. W łodzim ierz  K ierus zauw ażył 
jednak , że przeciętni użytkow nicy Sieci nie są  św iadom i istoty kom unikacji za je j po 
średnictw em , a je st to komunikacja obrazami. In ternet je s t m edium  po części teksto 
w ym , a po części w izualnym  - pod tym  w zględem  je s t podobny do kom iksu, k tóry  je s t 
jednym  z symboli ku ltu ry  obrazkowej. Internet m a dem okratyczny charak ter -  każdy 
może tu publikować inform acje, każdy m oże z nich korzystać. K om unikow anie się 
przy pomocy nowych m ediów 'jest specyficzne, poniew aż zm usza ludzi do radzenia

1 M. McLuhan. Galaktyka Gutenberga W: tegoż, Wybór tekstów, red. E. M cLuhan, F. Zingrone, Poznań
2001, s 1 3 6 -2 0 9

2 M, Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003,
’ Na temat zagrożeń związanych z Siecią wypowiadają się niekiedy osoby nieposiadające odpowiedniej 

wiedzy na ten temat. Trafnie ujął to Bartek Felczak: Gadająca głowa powiedziała, że Internet to 
złodziej czasu, dobrego smaku i moralności, gorszy niż telewizja, amerykańskie filmy i kolorowe pisma 
razem wzięte. Inna, nie mniej wygadana, głowa powiedziała, że korzystają z mego frustraci i eskapiści. 
Gadające głowy mają jeden szkopuł - z ich znajomością tematu jest zwykle jak z babcią i modnymi 
ciuchami - zero kompatybilności. Wszyscy ci, którzy w rozwoju Internetu dopatrują się upadku kultury, 
winni pamiętać. Ze to nie tylko produkt współczesności, ale też i jej substrakt Taki sam, jak samochód 
i samolot dla futurystów. B. Felczak, LOGIN LOGOUT, „M eble” 2002, nr 4, http7/witryna.czasopism . 
pl/gazeta/artykul.php?id_artykulu=102, stan na dzień 17.11.2005.

< W. Godzić, Telewizja jako kultura, Kraków 1999, s. 202.
5 Najpopularniejsze kom unikatory internetowe to Gadu-Gadu, ICQ, Jabber, Tlen.
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sobie z szum em  inform acyjnym , a to z kolei powoduje docenianie lakoniczności w y
pow iedzi. W  ow ym  nadm iarze inform acji m ożna dopatryw ać się źródeł popularności 
kom unikow ania się za pom ocą piktogram ów  oraz skrótów 6. W ybiórcze czytanie in
form acji, porozum iew anie się przy pom ocy em otikonów, lapidarny j ę z y k - to  sposoby 
dostosow ania się do szybkości, z ja k ą  funkcjonuje Internet.

Potocznie uw aża się, że Sieć ułatw ia kom unikację. Tymczasem porozum iew anie 
się przez In ternet m oże spraw iać wiele trudności, zw łaszcza gdy rozmówcy nie w idzą 
się, a jedyn ie  korzystają z  kom unikatorów  (np. G adu-G adu) lub w ym ieniają uwagi 
na forach internetow ych czy grupach dyskusyjnych. Takie rozm ow y charak teryzują 
się w ielom a niedostatkam i w ynikającym i z braku bezpośredniego kontaktu m iędzy 
nadaw cą a odbiorcą. Aby ułatw ić w yrażanie emocji przez Internet w ym yślono znaki 
m ające odw zorow ać intencję, nastrój lub postawę autora tekstu wobec przekazyw a
nych treści. Em otikony są  pow szechnie stosow ane przez użytkow ników  Sieci -  poja
w iają  się głów nie w elektronicznej korespondencji, na IRC-u7, podczas rozm ów przez 
kom unikatory. N iektórzy nazy w ają je  naw et sym bolam i kultury  Internetu.

Czym są emotikony?
G eneza słowa em otikon (ang. emoticon) nie została jednoznacznie w yjaśniona. Z a

zw yczaj przyjm uje się, że pochodzi ono od ang. emotion (emocje) oraz icon (ikona, 
obrazek). Językoznaw ca M ichał Słaby uw aża, że to b łędna teoria. Jego zdaniem , w y
raz emotikon został utw orzony z połączenia emotion i icon, choć pochodzi nie od icon, 
lecz console, w skrócie eon. Słowo konsola (klaw iatura i ekran) je st zakorzenione w 
tradycji system u operacyjnego Unix. K om putery pracujące pod jego kontrolą um oż
liw iały użytkow nikom  dostęp do internetow ych grup dyskusyjnych (Usenet), gdzie 
praw dopodobnie narodził się zwyczaj stosow ania em otikonów 8.

Em otikony nazyw a się rów nież smileyami, uśm ieszkam i, buźkam i, choć są to 
określenia zdecydow anie rzadziej stosowane. Pew ną popularność zyskały także skró
ty: em oty, em otki. N a m arginesie rozw ażań w arto  zaznaczyć, że w yraz emotikon (m o
tyw ow any rodzajem  gram atycznym  słow a obrazek) został przysw ojony polszczyźnie 
jako  rzeczow nik rodzaju męskorzeczowego. M irosław  Bańko zapow iedział jednak , że 
dobiegają końca prace nad Wielkim słownikiem wyrazów bliskoznacznych i będzie w 
nim uw zględniona rów nież żeńska form a (em otikona)9 *.

6 W Kierus, Internet jako nowa przestrzeń wystawiennicza, http://witryna.czasopism .pl/gazeta/artykul.
php?id_artykulu=l02, stan na dzień 17.11.2005.

7 IRC to jedno z narzędzi do porozumiewania się w  Sieci Użytkownicy Internetu przy pomocy odpowied
niego oprogram owania (tzw. klientów IRC) podłączają się do serwerów tworzących sieć IRC. 

I,ttp://www.irc.pl/pl.irc/, stan na dzień 23.11.2005.
* http://slowniki pwn pl/poradnia/lista php?szukaj=emotikon&kat=18. stan na dzień 17 11.2005.
'' Porady na tem at najnowszej polszczyzny pojawiają się w Internetowej Poradni Językowej W ydawnictwa 

Naukowego PWN. Poradnię prowadzi kierownik Redakcji Słowników Języka Polskiego, dr Mirosław 
Bańko.

http://witryna.czasopism.pl/gazeta/artykul
http://www.irc.pl/pl.irc/
http://slowniki
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Em otikony są  złożone ze znaków A SC II10. S kładają się na nie litery oraz znaki 
przestankow a (np. kropka, przecinek, dw ukropek, średnik, m yślnik). Ewoluowa
ły one od postaci tekstow ej do graficznej. Em otikony tekstowe stały się popularne 
dzięki uczestnikom  grup dy skusyjnych, a  graficzne - głównie dzięki kom unikatorom  
in ternetow ym ". O becnie program y pocztow e, kom unikatory i chat-roomy* 12 oferują 
m ożliw ość posługiw ania się grafiką, ale internauci nadal bardzo często posługują się 
em otikonam i tekstow ym i.

N ajczęściej em otikony przedstaw iają sym boliczny ludzki w yraz twarzy. Aby go 
rozszyfrow ać, w ystarczy przekręcić głowę w lewo. U żytkow nicy leworęczni często 
stosu ją em otikony „odw rócone”, a więc uśmiech w ygląda tak  (: a nie tak  :) Pew ną 
popu larnośc ią  cieszą się też em otikony japońskie , do których odczytan ia nie trzeba 
przekręcać głowy, np. A_ A (zadowolenie) czy 0_0 (zdumienie). W iele z nich pow stało 
w w yniku  inspiracji kom iksam i (manga)13.

Em otikony graficzne, w odróżnieniu od tekstow ych, są  kolorowe, anim ow ane, a 
coraz częściej również trójw ym iarow e. M ożna je  znaleźć na wielu stronach in terne
tow ych14. A utorzy em otikonów  tw orzą cale galerie anim owanych obrazków, w prow a
dza ją  podziały  tem atyczne, np. na em otikony zw iązane ze sportem , sam ochodam i, 
kom puteram i, bohateram i popkultury, znakam i zodiaku, miłością. N a jednej ze stron 
odnotow ano ponad 4 tysiące em otikonów, ale najczęściej używ a się około dw udziestu. 
N iektóre z nich są  przeznaczone do używ ania tylko na określonych forach in terneto
w ych czy grupach dyskusyjnych. M aria Sokół, autorka książki Emotikony. Wirtualne 
emocje, w prow adziła klasy fikację tych znaków. Podzieliła je  na: em otikony w yraża
ją ce  uczucia i emocje, opisujące w ygląd, cechy i czynności, w yrażające miłość i sym 
patię, reprezentujące postaci z filmów i bajek, reprezentujące znanych ludzi i postaci 
h istoryczne, przedstaw iające zw ierzęta, reprezentujące narodowości, reprezentujące 
znaki zodiaku, em otikony o treści religijnej i em otikony na Boże N arodzenie15.

l’ttp://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=emotikon&kat=18, stan nadzień  17.11.2005.
ASCII - skrót od ang American Standard Codę for Information Interchange). Jest to kod przyporządko
wujący liczby z zakresu 0-127 literom alfabetu angielskiego, cyfrom , znakom przestankowym  i innym 
symbolom oraz poleceniom sterującym.

I’ttp://www.pl.infoslurp.com /inform ation/ASCIl, stan na dzień 18.11.2005r.
" Kom unikatory internetowe są standardowo wyposażane w zestawy emotikonów graficznych.
12 Chat (bądź też czat) to jedna z usług internetowych -  rozmowa za pośrednictwem Sieci. Osoby korzy

stające z czatu m ogą rozmawiać ze sobą w tzw. pokojach (chat roomach).
11 W ięcej informacji na temat związków mangi z emotikonami można znaleźć na stronie: 
http://club.pep.ne.jp/--hiroette/en/faceniarks/body.html, stan na dzień 24.11.2005.
1,1 Są to m iędzy innymi strony:
http :;/\vww.emotikony.leja pl/ascii.php, stan nadzień  17.11.2005. 
l'ttp://www.emotikony.pl/, stan nadzień  17.11.2005. 
http://wpkw ebpark.pl/em oty.php, stan na dzień 17.11.2005. 
l'ttp://ww w.ircx.net.pl/,,show=irc_emo(ikony, stan nadzień 17.11.2005. 
http://forum .o2.pl'em otikony.php, stan na dzień 17.11 2005.
l'ttp://ww w.com puteruser.com/resources/dictionary/em oticons.htm l, stan na dzień 17 11.2005.
15 M. Sokół, Emotikony. Wirtualne emocje, Gliwice 2004, s. 8-21.

http://www.pl.infoslurp.com/information/ASCIl
http://club.pep.ne.jp/--hiroette/en/faceniarks/body.html
http://www.emotikony.pl/
http://wpkwebpark.pl/emoty.php
http://www.ircx.net.pl/,,show=irc_emo(ikony
http://forum.o2.pl'emotikony.php
http://www.computeruser.com/resources/dictionary/emoticons.html
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Geneza emotikonów
W edług M ike’a Jonesa z M icrosoftu, pierw szy em otikon został w ysłany 19 w rześ

nia 1982 roku. M. Jones, pracując w dziale Systems and Networking Research Group 
spędził sześć m iesięcy przeszukując archiw a internetow e. Jego zdaniem , po raz p ierw 
szy użyto  em otikonu w w iadom ości z Carnegie M ellon U niversity16. O sobą, k tó ra w 
1982 roku zaproponow ała posługiw anie się tym i znakam i, był Scott Fahiam . O pisał 
on historię pow stania em otikonów  na swojej stronie internetowej. W ym yślił je , aby 
um ożliw ić użytkow nikom  kom puterów w yrażanie em ocji i zapobiec n ieporozum ie
niom . do których dochodzi, gdy rozmówcy nie w idzą się, a jedyn ie  czy ta ją  napisane 
przez siebie teksty. S. Fahlm an zaproponował em otikon :-) d la w yrażen ia  żartu  oraz 
sekw encję : - ( dla oznaczenia kwestii, które należy traktow ać pow ażnie17.

N ależy odnotow ać, że S. Fahiam określił siebie jako  jednego z w ynalazców  em oti
konów. a nie za jedynego w ynalazcę18. Wiele osób przypisuje sobie ich autorstwo. N iektó
rzy tw ierdzą, że emotikony pojawiły się jeszcze zanim stworzono I nternet. Sieciowa ency
klopedia informatyki Helionica podaje, że pierwszy znany przykład użycia emotikonów w 
mediach pochodzi z 1953 roku, z ogłoszenia prasowego w „New York Herald Tribune’'19. 
Inni tw ierdzą nawet, że pierwsze emotikony były stosowane ju ż  w telegram ach20.

Is tn ie je  ró w n ież  te o ria , że po raz  p ierw szy  uży ł em o tikonu  K evin  M acK en z ie , 
k tó ry  12 k w ie tn ia  1979 roku  w e-m ailu  w ysłanym  na lis tę  d y sk u sy jn ą , p rzek aza ł 
su g estię , aby w y ra ża ć  em ocje za p o m o cą  określonych  znaków . O b ja śn ił z n a c z e 
nie em o tik o n u  i zap roponow ał jego  u ży w an ie  do w y ra ż a n ia  em ocji w k o re sp o n 
dencji e -m a ilo w ej21. Sam  M ohun w  a rty k u le  opub likow anym  w „T he G u a rd ia n ’' 
w y m ie n ia  n azw isko  K. M acK enziego , sugeru je  je d n a k , że w y n a la z c ą  e m o tik o 
nów  je s t  S. F ah lm an . k tó ry  nie zdaw ał sobie sp raw y  z p o p u la rn o śc i ję z y k a  ja k i

R Janus. Urodziny „Smileya", http://www.pcworld.pl/news/news.asp?id=44916. stan na dzień 
19.11.2005

17 W iadomość w ysłana przez Scotta Fahlmana:
"ere is the original message posted by on 19 September, 1982:
'9-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman
yrom: Scott E Fahlman Fahlman at Cmu-20c
1 propose that the following character sequence for joke markers::-)
Head it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current 

trends. For this, use :-(
http://www.cs.cm u.edu/-sef/O rig-Sm iley.htm , stan na dzień 19.11,2005.
’* http://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm, stan nadzień  19.11.2005.
15 Była to inform acja promująca film Liii z gwiazdą kina Leslie Caron: 
roday
'ou'll laugh :)
1ou’ll c ry:(
'ou'll love (Heart-shapedface]
Lili_

http://helionica.pl/index.php/Em otikon, stan na dzień 20.11.2005.
211 http://mvw.emotikony.leja.pl/emotikony.php, stan nadzień 20.11.2005.
21 Jacek W achowicz. Historia i rozwój Internetu i Electronic Commerce, http://www.e-marketing.pl/ar- 

tyk/artyk23.php, stan na dzień 21.11.2005.

http://www.pcworld.pl/news/news.asp?id=44916
http://www.cs.cmu.edu/-sef/Orig-Smiley.htm
http://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm
http://helionica.pl/index.php/Emotikon
http://mvw.emotikony.leja.pl/emotikony.php
http://www.e-marketing.pl/ar-tyk/artyk23.php
http://www.e-marketing.pl/ar-tyk/artyk23.php
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w y n ala z ł, d la teg o  też  nie zad b ał o o p aten tow an ie  w y n a la z k u 22.
Em otikony są  popularnym  sposobem kom unikow ania się. Dlatego też firm a M icro

soft postanow iła opatentow ać em otikony w formie graficznej. W styczniu 2004 roku 
przedstaw iciele firm y złożyli do United States Patent and Tradem ark Office w niosek 
patentow y23. D ziałania M icrosoftu zostały odczytane jako próba przejęcia kontroli 
nad podstawowymi elementami komunikacji internetowej. Celem firm y było uzyska
nie patentu na sekwencje znaków przesyłane natychm iastow o, np. przez kom unikatory  
internetow e. To działanie spotkało się z k ry ty k ą  użytkow ników  Sieci, k tórzy zapow ie
dzieli bojkot postanow ienia urzędu patentowego, gdyby ten uznał słuszność w niosku 
M icrosoftu. Em otikony s ą ju ż  pow szechnie w 'ykorzystywane przez internautów , a na
wet przez nich tw orzone. Dlatego też postępow anie firmy należącej do Billa G atesa 
w zbudziło tak  wiele kontrowersji. N a tem at w niosku patentowego w ypow iedzieli się 
w łaściciele i pracow nicy firm  zw iązanych z Internetem . M ark Taylor z  O pen Source 
C onsortium  stw ierdził, że przyznanie patentu może być znaczącym  problem em , po
niew aż dotyczy on podstaw  kom unikow ania się w Sieci. Potraktow ał w niosek M icro
softu jako  próbę opatentow ania ważnego elem entu języka In ternetu24.

O sobom , które posługująsięem otikonam i na co dzień, w ydaje się często, że istnie- 
ją o n e  „od zaw sze”. N iewiele osób pam ięta o tw órcach emotikonów. poniew aż obecnie 
każdy może je  tw orzyć. Stało się to nawet form ą rozrywki dla osób. które interesują 
się grafiką. Nowe em otikony m ająw zbogacić w ypow iedzi zam ieszczone w Internecie; 
czasem  funkcjonu jąjako  ilustracje do tekstu, a także jako elem enty zastępujące tekst. 
Internauci m ogą niekiedy obserw ow ać proces pow stawania em otikonów. N a jednym  z 
forów internetow ych w ym yślono em otikon ;€ i próbowano nadać mu znaczenie - pro
ponowano, żeby był to symbol oznaczający eurosceptyka, H annibala z filmu Milcze
nie owiec, człow ieka z w ąsam i. w am pira25. Konsensusu nie osiągnięto.

22 Sam Mohun, Emoticons , http://www.guardian co.uk/netnotes/article/O,6729,795227,00.html, stan na 
dzień 21.11 2005.

n Aplikacja o przyznanie patentu obejmuje tworzenie emotikony za pomocą pikseli, zamianę tego obrazka 
na ciąg znaków i rekonstrukcję emotikony (czyli ponowną zamianę w obrazek) po transmisji W niosek 
został złożony w styczniu 2004 roku Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych jeszcze nie zdecydował, 
czy zostanie zaakceptowana

'plikacja patentowa nr 20050156873 :
l'ttp ://appftl.u sp to .gov /netacg i/nph-Parser', Sectl=PT O l& Sect2=H ITO FF& d=PG 01& p=l& u=% 2Fnet 

ahtm l% 2FPTO % 2Fsrchnum  htm l& r= l& f=G & l=50& sl=% 2220050l56873% 22.PG N R  & OS=D N/ 
20050156873&RS=DN/20050156873, stan na dzień 21.11.2005.

24 M. Maj, Microsoft opatentuje emotikony?. www.di.com.pl, cyt. za: http://www.komunikatory.org/news 
,974,microsoft,opatentuje,emotikony,rss.html, stan na dzień 21.11.2005.

25 Twórcy emotikonów prezentują je często na własnych stronach internetowych: http: 7www.killtoy.net/ 
portfolio php,’id=45&c=3&more=l, stan na dzień 18.11 2005.

"iektóre galerie em otikonów związane są ściśle z  zainteresowaniami ich twórców i użytkow ników Emoti
kony stworzone przez kibiców W idzewa Łódź prezentowane są na stronie: http //w w w w idzew  infocen- 
trum  com /index.php,,page=emotikony, stan na dzień 19 11 2005.

http://www.guardian
http://www.di.com.pl
http://www.komunikatory.org/news
http://www.killtoy.net/
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Stosowanie emotikonów a specyfika komunikacji w Internecie
Pierw otnym  przeznaczeniem  em otikonów  było w yrażanie nastroju, uczuć i emocji. 

M iały one stanow ić substytut kom unikacji niewerbalnej, a w ięc zastępow ać m im ikę, 
intonację, gestykulację. Chciano za ich pom ocą w yrażać sm utek, radość, zdziw ienie 
czy ironię. O becnie em otikony nie ograniczają się jedynie do funkcji pierw otnej, a 
więc do przekazyw ania emocji w rozm ow ach za pośrednictw em  In ternetu . C oraz 
częściej w ykorzystuje się je , aby poinform ow ać o swoim lub czy im ś w yglądzie, ce
chach charakteru , w ydarzeniach. Em otikony m ogą rów nież oznaczać im iona postaci 
historycznych i bohaterów kreskówek. Z astępują pew ne słowa, a  naw et całe zdania. 
W iele z nich funkcjonuje tylko w określonych grupach użytkow ników  (np. pojaw iają 
się tylko na pewnych listach dyskusyjnych). Łatwość posługiw ania się em otikonam i 
w ynika z faktu, że w szędzie oznaczają one to samo, a ich opisy znajdu ją się na wielu 
stronach internetow ych. M. Sokół zauw ażyła jednak , że znaczenie em otikonów  byw a 
zm ienne i zależne od kontekstu. N iektóre em otikony m ogą być w ieloznaczne. N ie
dom ów ienia niesie ze sobą :-X który oznacza posyłanie pocałunku, ale także może 
oznaczać, że osoba pisząca zachow a m ilczenie. Także em otikon oznaczać może 
krzyk, a innym razem polecenie, aby nie krzyczeć26.

Tekst zam ieszczony w Internecie może być w ieloznaczny - odbiorca bardzo często 
nie zna nadawcy, a więc zazw yczaj nie wie, czy nadaw ca żartuje, czy pisze pow ażnie. 
N aw et jeśli osoby kom unikujące się ze sobą przez Internet zna ją się, m oże dochodzić 
m iędzy nimi do nieporozum ień, poniew aż pisane przez nich teksty, m ogą nie brzm ieć 
jednoznaczne. Emotikony m ają za zadanie sprawić, aby w ym ow a kom unikatu  nie 
budziła wątpliwości. Idea przekazyw ania em ocji pozostała, choć nie je s t ju ż  g łów ną 
funkcją emotikonów. Dziś ich celem jest również w zbogacenie, a w łaściw ie uprosz
czenie rozmów prowadzonych za pośrednictw em  Sieci.

Piotr Dębek, felietonista pism a „C hip”, w jednym  ze swoich felietonów  nazw ał 
em otikony semantycznymi protezami. Uznał, że dodając na końcu zdania em otikon. 
nadaw ca przyznaje się do niezdolności tak  precyzyjnego sform ułow ania zdania , aby 
odbiorca zrozum iał jego intencję. Stosow anie em otikonów  sugeruje rów nież, że od
biorca kom unikatu je st zbyt ograniczony, by pojąć sens słów. „S tosując popularne 
buźki, przyznaję się do ociężałości umysłowej, a jednocześnie sugeruję, że i mój roz
mówca do bystrych nie należy. Jeden m ały zabaw ny znaczek i w szyscy są  obrażeni" 
-  napisał Piotr Dębek. Felietonista uw aża, że stosowanie em otikonów  obraża zarów no 
inteligencję nadawcy, jak  i odbiorcy, a także jest źródłem  konfliktów. Tym czasem  to 
w łaśnie zaniechanie użycia em otikonów  może być powodem nieporozum ień pom ię
dzy nadaw cą i odbiorcą, którzy, nie w idząc w yrazu tw arzy rozmówcy, nie słysząc 
intonacji, nie są w stanie odpow iednio odczytać przekazu, który dociera do nich np. 
za pośrednictw em  e-m aila czy kom unikatora internetowego.

M Sokół, dz. cyt., s. 6
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Piotr D ębek przyznaje jednak , że posługiw anie się p iktogram am i stało się nieunik
nione, a  problem zw iązany z pism em obrazkow ym  w Internecie m a głębsze podłoże. 
„G rupy i fora dyskusyjne, IRC, czaty, a coraz częściej także e-m aile i kom unikatory 
internetow e to potop luźno pow iązanych uwag". K om entarze odbiegają od istoty dys
kusji, często pojaw iają się jednozdaniow e czy jednow yrazow e uwagi. W  tej sytuacji 
trudno  w łaściw ie odczytać intencję autora. Felietonista stw ierdził, że In ternet uczynił 
bardziej w idocznym  zjaw isko spłycenia dialogu i pozbaw ienia go kontekstu. Szybki 
p rzepływ  inform acji i chęć natychm iastow ej reakcji na tę inform ację spraw ia, że uży t
kow nicy Internetu  w olą, by ostrzegano, że dana w ypow iedź jest kp iną  lub żartem . 
Piotr D ębek uw aża, że internauci nie chcą tracić czasu na zastanaw ianie się nad inten
cją  rozmówcy, jego  stylem dyskutow ania czy kontekstem  w ypow iedzi. W tym  miejscu 
nasuw a się jednak  pytanie, czy osoby, które b iorą udział w dyskusji (np. na forum 
internetow ym ) m ają m ożliwość poznać intencję rozmówcy, jeżeli ten nie w yrazi jej za 
pom ocą odpow iednich em otikonów. To sam o zdanie może zabrzm ieć zupełnie inaczej 
z różnym i em otikonam i i bez nich. Popularne na grupach dyskusyjnych sform ułow a
nie „nie znasz się" będzie odebrane jako  żart. jeśli nadaw ca opatrzy je  uśmiechem. 
Taka sytuacja pojawia się zazw yczaj w mom encie, gdy dyskusja zm ierza ku końcowi, 
dyskutantom  kończą się argum enty, ale problem nadal nie został rozstrzygnięty. To 
samo zdanie bez em otikonów  oznaczających uśm iech czy zm rużenie oka (aby zasyg
nalizow ać żart) może być uznane za obraźliw e i spowodować konflikt.

Felietonista stw ierdził, że nawet jeśli nie lubim y em otikonów, stosujem y je  bardzo 
często, poniew aż bez nich je s t trudniej się porozum ieć. P rzyczyną tego zjaw iska jest 
praw dopodobnie fakt, że brakuje czasu, aby zastanaw iać się nad intencjam i rozm ów
ców 27. U żytkow nicy Internetu, ale nie tylko oni. oczekują od innych otw artości i w y
raźnego deklarow ania swoich sym patii lub antypatii. Zjawisko posługiw ania się em o
tikonam i może m ieć w obec tego przyczyny głębsze n iż tylko niedostatki techniczne 
rozm ów w Sieci. W iąże się praw dopodobnie z narasta jącąn ieufnośc ią  w obec innych, z 
brakiem  um iejętności porozum iew ania się o raz z zanikiem  em patii, k tóra pozwoliłaby 
trafniej odczytyw ać sygnały w ysyłane przez rozmówców.

Istnieje dylemat, w jak i sposób w ytłum aczyć stosow anie protez semantycznych, a 
więc em otikonów. M ożna uznać, że je s t to w ym uszone przez ograniczenia technicz
ne zw iązane z kom unikacją w Sieci. Innym  powodem byw a praw dopodobnie ubogie 
słow nictw o rozmówców. Częstotliw ość w ystępow ania em otikonów  w iąże się także z 
rodzajem  kom unikacji. Znaki te odgryw ają m niejszą rolę w poczcie elektronicznej, na 
listach dyskusyjnych, a w iększą - w porozum iew aniu się za pom ocą kom unikatorów  
internetow ych, gdzie rozm ow a toczy się szybciej.

Em otikony stały się częśc ią języka  Internetu. Pojawiły się nawet reguły ich użycia.

21 Piotr Dębek, Poddają sią';), „Chip” 2003, nr 12, http://wvvw.chip.p1/arts/archiwum/n/articlear_75311. 
html, stan na dzień 23.11.2005.

http://wvvw.chip.p1/arts/archiwum/n/articlear_75311
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Językoznaw ca M irosław  B ańko s tw ie rd z ił, że nie pow inno  się s taw iać znaków  
in te rp u nkcy jnych  po em otikonach . Jeżeli „u śm ie szk i” kończą  zdan ie , z a s tę p u 
j ą  kropkę. Jeśli po jaw ia ją  się w m iejscu p rzec in k a , rów nież go zastępu ją . M ogą 
ta k że  zam ykać naw ias. E m otikony stosow ane są  ja k o  znak i in te rp u n k cy jn e , ale 
p rzec iw ień stw ie  do tradycyjnych  znaków  in te rpunkcy jnych , m ożna je  w łaściw ie 
s taw iać  w dow olnym  m iejscu  z d a n ia28.

Zasady używ ania em otikonów  (dziś jeszcze dość swobodne) pojaw iają się z woli 
samych internatów. Refleksje na tem at zasadności używ ania „uśm ieszków ” pojawia
j ą  się na stronach w w w  poświęconych Sieci. U żytkow nicy Internetu niejednokrotnie 
nadużyw ają  em otikonów. co zakłóca czytelność pisanych przez nich tekstów. Jednak 
coraz częściej pojaw iają się osoby, które nie posługują się em otikonam i, aby zw rócić 
uwagę na to, że są  one nieprzydatnym  w ynalazk iem 29. Z darza ją się rów nież opinie, 
że w ypow iedzi, w których ilość em otikonów  jest w iększa niż ilość słów, zazw yczaj 
nie w noszą niczego do rozm ow y30. Jeden z użytkow ników  forum pośw ięconego kom
puterom  i Internetow i PCLab napisał: „Em otki są  przydatne. N atom iast jeżeli widzę, 
że w „pow ażnej” dyskusji k toś stosuje co  d rug ie  zd an ie  kolorow a em otkę - m am  
w rażen ie , że je s t n iedo jrza ły  em ocjonaln ie . A lbo m a problem y z w y artk u ło w a- 
niem  tego co chce pow iedzieć  - stąd  pro teza w postaci em o tk i”31. U ży tkow nicy  
forum  PC L ab do strzeg a ją  n iedosta tk i kom unikacji w Sieci. Z d a ją  sobie spraw ę, 
że em otikony  rek o m p en su ją  brak m ożliw ości u s ły szen ia  in tonacji, do strzeżen ia  
m im ik i i g es tyku lac ji rozm ów cy32.

W śród użytkow ników  w spom nianego forum  dom inuje opinia, że em otikony są 
potrzebne, ale nie pow inny być nadużyw ane, poniew aż ich nadm iar źle św iadczy o 
nadaw cy tekstu i zakłóca odbiór w ypow iedzi. Takie glosy pojaw iają się w Internecie 
coraz częściej, choć m ożna je  jeszcze uznać za rzadkość. Form a kom unikacji przy 
użyciu em otikonów  zyskała popularność i je s t w ręcz nadużyw ana -  pojawia się nie

“  http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=emotikon&kat=18, stan na dzień 17.11.2005. 
w Użytkownicy forum PCLab piszą:
l‘ismo obrazkowe pismem obrazkowym, ale to staje się protezą, coraz częściej miernym zastępstwem sło

wa. Ifolę swoje nastroje wyrazić słowem ( Agnes); 
ymotki to dowód postępującego regresu emocjonalnego w społeczeństwie ( spieq); 
uasz rację, tylko ta indywidualność jednym pozwała pisać wiersze i Ci nie mają problemu z wyrażaniem 

uczuć słowami, a mm (umysły bardziej techniczne) choćby referat napisał, to nie napisze tego co do
kładnie by chciał i dla tekich emotki są bardzo przydatne. Dlatego nie do końca rozumiem ten spór, 
który się tu toczy. Kto chce niech używa, kto me chce niech me używa. (Press); 

l,ttp://pclab.pl/thread37700-a.html. stan na dzień 21.11.2005.
Takie wypowiedzi, z powodu dużej ilości animowanych emotikonów, nazywane są dyskoteką.

*' Zachowano pisownię oryginalną:
'toyak02), http://pclab.pl/thread37700-a.htm l, stan na dzień 22.11.2005.
”  Na tem at zasadności używania emotikonów wypow iedziała się jedna z użytkowniczek forum PCLab 

(pisownia oryginalna):
slowa są w akcie komunikacji marnym procentem przekazu, emotki rozwiewają (a przynajmniej powinny) 

wątpliwości co do intencji autora i o ile ktoś celowo me chce byc dwuznaczny 
•ShadoWoman), http://pclab.pl/thread37700-a.html, stan na dzień 22.11 2005

http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=emotikon&kat=18
http://pclab.pl/thread37700-a.html
http://pclab.pl/thread37700-a.html
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tylko w rozmowach internetow ych i SM S-ach, ale nawet w  ręcznie pisanych tekstach. 
Językoznaw ca Jan G rzenia uw aża, że należy przew idyw ać uform ow anie się języka 
elektronicznego, który będzie odm ienny od mów ionego i pisanego33.

Pismo obrazkowe -  historia lubi się powtarzać
Em otikony traktow ane są ja k o  nowość -  w ynalazek, k tóry  pojawi! się w  zw iązku 

z pow staniem  grup  dy skusyjnych i rozw ojem  Internetu. Jednakże stanow ią one jeden 
z elem entów odradzającej się cyw ilizacji obrazkowej. M ożna dostrzec podobieństw o 
em otikonów  chociażby do pism a Majów, w którym  postać kota oznaczała w łaśnie kota 
(piktogram ), a rysunek kota sym bolizow ał spry t (ideogram )34. Jest to ta sam a zasada, 
która dotyczy odczytyw ania znaczenia em otikonów.

Pismo obrazkowe charakteryzow ało  się kilkom a niedoskonalościam i, które dopro
w adziły  do jego  ewolucji (dziś nie m o żn aju ż  mówić o jego  zaniku). Przy pom ocy pik
togram u m ożna było przedstaw ić procesy zachodzące m iędzy przedm iotam i. W m ia
rę up ływ u czasu, zaczęła pojawiać się potrzeba zapisyw ania pojęć abstrakcyjnych. 
Z naki, dzięki którym  stało się to możliwe, noszą nazw ę ideogramów. Pojęcia były 
zapisyw ane na zasadzie skojarzeń, np. słowo kłótnia m ogło być zapisyw ane ideogra- 
mem przedstaw iających dyskutujących lub w alczących ze sobą ludzi. We wczesnych 
rodzajach pism a stosow ana była zasada: jeden  sym bol - jeden  w yraz. D oprow adzi
ło to do przesycenia system u piśm ienniczego. D alszy rozwój pism a zw iązany był z 
jego coraz w iększym  stopniem abstrakcji. W m iarę up ływ u czasu pism o zaczęło się 
przekształcać z w yrazow ego w sylabiczne, w którym  konkretny znak reprezentow ał 
określoną sylabę. Rozpoczął się proces integrow ania pism a z mową, nie zaś, jak  miało 
to m iejsce do tej pory, z przedm iotem . Ten etap ewolucji języka zw iązany byl ze w zro
stem w iedzy o języku . Powstało pismo alfabetyczne35.

M ateriały dostępne człowiekowi, narzędzia jak ie  w ytw arzał, w pływ ały  na to, w 
jak i sposób posługiw ał się on obrazam i i znakam i. D ecydujące znaczenie dla w ybo
ru odpow iedniego m ateriału m iała kw estia m ożliwości w ytw orzenia oraz kosztów. 
O brazy ryto na kościach i muszlach. U żyw ano kam ieni, drew na, p ły tek  glinianych i

”  http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista php?szuką|=emotikon&kat=18, stan na dzień 17.11.2005.
M K atarzyna W ilk, Pismo i książka w okresie prekolumbijskim, http://www.wsp.krakow.pl/whk/vvilk 

html, stan nadzień  23.11.2005.
■'* Istniejące obecnie oraz historyczne rodzaje można podzielić na cztery podstawowe rodziny: pikto- 

graficzno - ideograficzną, ideograficzno-wyrazową, sylabową i alfabetyczną Zaliczyć możemy do 
nich następujące rodzaje pisma: ljrodzina piktograficzno-ideograficzna: hieroglify egipskie, pismo 
sumeryjskie. pismo Majów, pismo Azteków; 2)rodzina ideograficzno-wyrazowa: współczesne pismo 
chińskie, współczesne pismo japońskie; 3) rodzina sylabowa: pismo klinowe, stosowane na terenie 
M ezopotamii, pismo linearne B, stosowane na Krecie; 4)rodzina alfabetyczna: protosemickie, fenickie, 
greckie, łacińskie, hebrajskie, arabskie, cyrylica.

L. Sobczak, Od obrazka do telefonu komórkowego, czyli jak ludzie porozumiewali się między sobą w 
czasie i przestrzeni, http://www.promem oria.pl/arch/2003_9/kom orka/komorka.htm l, stan na dzień 
17.11.2005.

http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista
http://www.wsp.krakow.pl/whk/vvilk
http://www.promemoria.pl/arch/2003_9/komorka/komorka.html
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m etalowych. Potrzeba kom unikow ania się, inform ow ania, w ym ieniania myśli spra
wiała, że ludzie szukali nowych sposobów  porozum iew ania się i u trw alania myśli. 
P rzetw arzanie łatw o dostępnych włókien roślinnych na m ateriał do pisania, doprowa
dziło do pow stania pierw szych poprzedników  papieru36. Pismo ewoluowało w m iarę 
rozwoju technologii, które pozw alały na jego utrw alanie.

D uży w pływ  na w spom inane tu zm ian) m iał w ynalazek druku. D ruk, a w łaściw ie 
je d n ą  z jego  form . ksylografię, zaczęli stosować Chińczycy ok. VI w. n.e. N atom iast 
pomysł Johanna G utenberga um ożliw ił m echanizację procesu zapisyw ania słów. D zię
ki temu zaczęła obniżać się cena słowa drukowanego. Po w prow adzeniu do uży tku  
m aszyny drukarskiej napędzanej parą w odną (w 1814 roku) rozpoczęła się rewolucja 
inform acyjna, polegająca na stosunkowo szybkim , tanim  i pow szechnym  dostępie do 
inform acji. D ruki pow stające pod koniec XIX w ieku zaw ierały ju ż  ilustracje.

Dopiero w drugiej połowie XX w ieku druk  zaczął być zastępow any przez nośniki 
m agnetyczne - m ożliwe do odczytu przy pomocy kom putera37. O becnie wiele gazet i 
książek ukazuje się nie tylko w postaci papierowej, ale także w form ie elektronicznej. 
Pow yższy w yw ód pokazuje, że rozwój pism a był zależny od rodzaju m ateriałów, które 
człow iek m iał do dyspozycji.

W  tym  m ie jscu  na leż )’ pow rócić do refleksji nad pop rzedn ik iem  em otikonów . 
P ism o obrazkow e sk łada  się ze skonw encjonalizow anych , uproszczonych ry su n 
ków. K om unikację  przy pom ocy ikonografii, n ieza leżn ie  od czasów, w ja k ich  je s t 
u żyw ana , cechu je isto tna w ada  - n ie jednoznaczność. D latego in te resu jąca je s t re 
fleksja nad w sp ó łczesn ą  k u ltu rą  obrazkow ą, k tó ra  posługu je  się p ik tog ram am i i 
id eogram am i, pom im o ich niedoskonałości. Em otikony nie m uszą być odczy tane 
tak  sam o p rzez różnych odbiorców . U ży tkow nicy  In ternetu  s ta ra ją  się tem u zapo 
biec i op isu ją  znaczen ie  tych znaków . Spis najczęściej używ anych  em otikonów  
w raz  z op isam i ich znaczen ia  m ożna znaleźć na w ielu stronach  in ternetow ych . 
P ism o obrazkow e m a je d n a k  jeszcze  je d n ą  w adę, k tó rą je s t  og rom na ilość znaków . 
Twórcy p ism a obrazkow ego XX I w ieku  nie zdołali tego b łędu  napraw ić. W ystar
czy p rzypom nieć , że n a jed n e j ze stron in ternetow ych  odnotow ano ponad 4 tysiące 
em otikonów . Ta ilość w y n ik a  praw dopodobnie z fak tu , że nie m a jed n eg o  tw órcy 
em otikonów  -  każdy  m oże tw orzyć nowe znaki lub p rzeksz ta łcać  te, k tó re ju ż  
istn ieją. Jednak  w iększość uży tkow ników  In terne tu  posługuje się zazw yczaj naj
w yżej d w u d zie sto m a em otikonam i.

Pismo obrazkow e uw aża się za nieskom plikowane, poniew aż każdy rysunek sym 
bolizuje tu ja k ąś  rzeczyw istość konkretną. Człowiek przez wiele wieków opracow y
w ał pismo alfabetyczne, które uznaje się za najbardziej precyzyjny sposób kom uni- *

*  Mata historia papieru. Od papirusu po papier XX wieku, oprać. D Freyer, tłum aczył R Plebański, 
http://roman.plebanski.w interia.pl/frueh.html. stan nadzień  17.11.2005.

17 L. Sobczak, dz. cyt

http://roman.plebanski.w


234 Marta Więckiewicz

kow ania się i trak tu je jako  najdoskonalszy w ynik  refleksji nad język iem 38. Powstanie 
Internetu stało się bodźcem  do refleksji nad istotą komunikacji. A nalizując ewolucję 
form komunikacji, m ożna dojść do w niosku, że nie zawsze najbardziej skomplikowane 
formy porozum iew ania się są  najskuteczniejsze z punktu w idzenia ich użytkowników.

Internetowe hieroglify
Em otikony pod w ielom a w zględam i są  podobne do hieroglifów, a w ięc znaków 

pism a egipskiego39. W języku  egipskim  istnieje tylko jedno  określenie na oznacza
jące  pisanie i rysow anie - w skazuje to na ścisły zw iązek w yrazu i obrazu. Wśród 
em otikonów, podobnie jak  wśród hieroglifów, m ożna w yróżnić piktogram y, które 
graficznie przedstaw iają przedm ioty, istoty żywe, sytuacje oraz ideogram y - rysunki 
przedstaw iające przedm ioty w prost lub mające znaczenie przenośne. Np. stosowany 
przez starożytnych Egipcjan rysunek przedstaw iający berło faraona obok znaczenia 
dosłow nego mógł oznaczać panowanie.

Ideograficzny sposób zapisu był wystarczający, gdy tekst dotyczy! przedmiotów kon
kretnych. zawodził zaś przy pojęciach abstrakcyjnych. Przy odczytyw aniu pisma przyj
mowano zasadę rebusu: zapisane wyrazy mogły mieć znaczenie konkretne lub oderwane. 
Powodowało to pewne trudności, np. znak wyobrażający jeden przedmiot mógł wyrażać 
różne treści, odpowiadać wyrazom o różnym brzmieniu. W  przypadku em otikonów takie 
nieporozumienia starają się rozwiewać osoby tworzące strony internetowe poświęcone 
emotikonom, na których zamieszcza się spis)' znaków wraz z ich objaśnieniami.

W piśm ie egipskim , tam gdzie m ogła w ystąpić dw uznaczność, staw iano znaki 
znaczeniowe, tzw. determ inatyw y. Były to obrazki um ieszczane na końcu słowa, 
precyzyjnie określające znaczenie w ielofunkcyjnego znaku w  konkretnym  tekście. 
M ożna w skazać tu w yraźne podobieństw o do emotikonów, które m ają za zadanie 
określić jednoznacznie intencję nadawcy, aby uniknąć niepraw idłow ego odczytan ia 
znaczenia tekstu. D odatkow a rola determ inatyw ów  polegała na stanow ieniu przerw  
m iędzy w yrazam i, Egipcjanie bowiem nie stosowali znaków przestankow ych4" M oż
na tu dostrzec kolejną zbieżność, poniew aż em otikony pełn ią rów nież funkcję znaków 
przestankow ych, a w łaściw ie zastępująje.

’* B. Spieralska, A gdyby lak lo zapisać?, http://wvvw.wiw.pl/kulturaantyc7.na/eseje/agdybytak_01.asp, 
stan nadzień  1711.2005.

w Na tej podobnej zasadzie można porównać emotikony np z pismem chińskim , gdzie również wystę
powały piktogramy - stylizowane obrazy fizycznych obiektów. Piktogramy proste opisyw ały znakami 
pojęcia takie jak  słońce (wyrażone kółkiem z kropką w środku), księżyc (w walcu półksiężyc również 
z kropką w środku), a także zwierzęta, przedmioty codziennego użytku itd. Piktogram y nie mogły 
wyrazić pojęć abstrakcyjnych, dlatego zaczęto stosować ideogram)'. I tak na przykład znak, w którym 
z lewej strony występuje piktogram słońce, a z prawej księżyc, oznacza oświecony.

'CRI), Pochodzenie chińskiego pisma, http://pl chinabroadcast.en/189/2005/06/l4/2@ 30927.htm. stan na 
dzień 29.Ił 2005

4" A. Sokół, Pismo w starożytnym Egipcie, http://www.wsp.krakow.pl/whk/sokol.html, stan na dzień 
18.11.2005

http://wvvw.wiw.pl/kulturaantyc7.na/eseje/agdybytak_01.asp
http://pl
mailto:2@30927.htm
http://www.wsp.krakow.pl/whk/sokol.html


Emotikony -  pismo obrazkowe XXI wieku

Pismo obrazkow e ewoluowało, przeobraziło  się w pismo klinowe, a następnie w 
pism o fonetyczne. Emotikony są jednym  z ogniw' w tym  łańcuchu przem ian. Porów na
nie em otikonów  do hieroglifów  pozw ala dostrzec ewolucję kultury  od przedpiśm ien- 
nej do popiśm ienej41.

Emotikony a kultura obrazkowa
Z cyw ilizac ją  obrazkow ą w iąże się w iele kontrowersji. N iektórzy uważają, że kul

tu ra  w izua lna  je s t zagrożeniem  dla czyteln ictw a i należy chronić przed n ią m łodzież. 
„To groźne w kraju zacofanym  utożsam ienie nowoczesności i półanalfabetyzm u 
przen ika często do program ów  szkolnych i je st przez nie sankcjonow ane jako  norma. 
R ozróżnienie pom iędzy narzucaniem  norm y a rzeczyw istym  brakiem  potrzeb wydaje 
się kluczem  do zrozum ienia tej sy tuacji” -  tak  o cyw ilizacji obrazkowej napisali: Ja
nusz M aciejew ski (prezes PEN Club-u) i A ndrzej Nowakowski (prezes Polskiej Izby 
K siążki)42.

W spółczesna ku ltu ra masowa, rów nież ku ltura Internetu, je s t w coraz w iększym  
stopniu k u ltu rą  ikoniczną. Słowa zastępow ane są  przez obrazy. Poniew aż je s t to zja
w isko o szerokim  zasięgu, nie m ożna go ignorować, ale rów nież nie należy go dem o
nizować. Istotne je st badanie mechanizm ów, dzięki którym  rośnie znaczenie kultury  
w izualnej o raz  refleksja nad w pływ em  kultury  obrazkowej na postaw y i zachow ania 
społeczne. D ow iedziono już , że telew izja odgryw a tu znacząca rolę, jednak  wciąż 
niewiele je s t refleksji nad Siecią. Internet je st specyficznym  m edium , poniew aż jego 
ku ltu rę tw orzą  w szyscy internauci.

E lektroniczne m edia są  nierozerw alnie zw iązane z funkcjonow aniem  kultury  po
pularnej. P opkultura oferuje w spółczesnem u człowiekowi n iespotykaną wcześniej 
m ożliw ość w yboru. In ternet je st w zw iązku z tym  nazyw any najbardziej dem okratycz
nym m edium . Jednocześnie obarcza się go odpow iedzialnością za w iele negatyw nych 
zjaw isk społecznych* 4’. Jednym  z zarzutów  je s t doprow adzenie do macdonaldyzacji 
języka. Zjawisko to polega na nadm iernym  upraszczaniu w ypow iedzi, w prow adzaniu 
zapożyczonych term inów. U żytkow nicy Internetu są  piętnow ani za nadm ierną skró- 
towość, uleganie presji, która sprawia, że reakcja musi być natychm iastow a. K ulturę 
obrazkow ą w ini się za obniżenie jakości języka. K rzyszto f Przylucki zauw aża, że za
m iast pisać pozdrow ienia z w akacji, ludzie coraz częściej w ysyłają zdjęcia (M MS-y). 
„K om unikacja m iędzy ludźmi oraz m iędzy ludźmi a m aszynam i odbyw a się w  coraz 
m niejszym  stopniu na poziomie języka, a w coraz w iększym  - za pom ocą m ieszan
ki tekstu, obrazu i dźw ięku” -  dodaje. A utor artykułu  zatytułow anego Manipulator 
uchylnostycznozwrotny dodaje jednak , że język  zm ieniał się w miarę, ja k  ew oluow ały

41 M M cLuhan, dz. cyt., s. 198.
K Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 6 2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku. http://www.pik.org.

pl/archiwalny/html/komunikat_6_01.htm, stan na dzień 18.11.2005.
4’ W aldemar Kuligowski, Kultura popularna jako wolność, „Polonistyka” 2002 , nr 1 , s. 5-8

http://www.pik.org
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technologie. Jest to zjaw isko  n ieun ik n ione  -  gdyby nie te zm iany, cz łow iek  nie 
byłby w stan ie  op isać now ego św ia ta44. Co w ięcej -  gdyby nie rozw iną ł się now y 
ję zy k , ludzie n ie byliby w stan ie  w pełni ko rzystać  z technologii pozw alających  
na szybką  kom unikację.

N a początku XX I w ieku m ożna obserw ow ać nie tylko pojawienie się nowego ję 
zyka, ale rów nież jego przeobrażenia. System kom unikacji polegający na stosow aniu 
em otikonów  zm ienia s ię -w id o c z n e  je s t tu  odchodzenie od funkcji em otyw nej i zw ra
canie w iększej uwagi na funkcję in form acyjnąjęzyka . Emotikony, które w założeniu 
tw órców  m iały służyć ekspresji uczuć, dziś w coraz w iększym  stopniu m ają przeka
zyw ać inform acje. Współczesny człow iek dąży do syntezy faktów, w prow adza skróty, 
uproszczenia. Proces ten prow adzi do spłycania sensu inform acji, ale jednocześn ie 
pozw ala poradzić sobie z ich zalewem.

W spółczesna ku ltura popularna jest w coraz w iększym  stopniu k u ltu rą  obrazkow ą 
- słowa ustępują m iejsca kom unikacji w izualnej. Pojawiła się więc potrzeba in te rp re
tacji znaków  ikonicznych i badania nowych zjaw isk medialnych. Jadw iga G nybek w 
jednym  ze swych felietonów streściła historię pism a -  od rysunków  na glinianych 
tabliczkach po alfabet. Celem ewolucji je s t doskonalenie, a w ięc człow iek przez wieki 
doskonalił technikę przekazyw ania inform acji, k ilka tysięcy lat spędził na budow ie 
metod kom unikacji opartych o alfabet. Felietonistka traktuje pow rót do pism a obraz
kowego jako  dowód, że form y kom unikacji m iędzyludzkiej ulegają uw steczn ien iu45. 
U w aża to zjaw isko nie tylko za intrygujące, ale również za niepokojące, poniew aż 
pow rót do pism a obrazkowego oznacza zam ianę słowa pisanego na obrazek (szablon) 
opatrzony czasem tekstem . Pisze: „Cóż, a może to kolejny signum tem poris w ieku 
człow ieka jednokom órkow ego w yposażonego w cyfrow y aparat, polifoniczny dzw o
nek i sim lock. w ieku przekazu obrazkowego wy pierającego mozolny przekaz słowny. 
Felietonistka zadaje jednocześnie py tanie: Jeśli praw dąjest to, co tw ierdzą naukowcy, że 
umysł człowieka znacznie więcej informacji przyswaja sobie z przekazu obrazkowego, 
to czemu straciliśmy tyle czasu na formowanie komunikacji opartej na piśm ie?’’46.

Pismo obrazkowe jest jednym  z charakterystycznych elem entów  ku ltu ry  masowej, 
poniew aż je s t proste w odbiorze. W  zw iązku z tym , posługiw anie się em otikonam i po
strzegane je s t często jako  efekt myślowego lenistw a. Fakt, że pow stanie em otikonów  
było uw arunkow ane technicznym i cecham i Internetu, pozostaje niekiedy niezauw a
żony. W pewnych sytuacjach uży cie em otikonu je s t w ręcz w skazane -  np. w tedy, gdy 
in ternauta chce nadać swej w ypow iedzi jednoznaczny ton i uniknąć nieporozum ień.

44 K rzysztof Przylucki Manipulator uchylnostycznozwrolny, http://www.computerworld.pl/artyku- 
ly/49245_l html. stan nadzień  03.10.2005.

45 J. Gnybek opisuje tzw, pepety (*.ppt). Pepety są nową form ą komunikacji w przedsiębiorstwach Ten 
nowy sposób przekazywania informacji, będący na pograniczu literatury i plastyki, oparty jest na tech
nologii edytora Power Point. Jadwiga Gnybek, Pismo obrazkowe górą, a alfabet do lamusa. „CIO. 
M agazyn Dyrektorów IT” 2005, nr 4, http://cio.cxo.pl/artykuly/47657.html, stan na dzień 17.11.2005.

46 Tamże.

http://www.computerworld.pl/artyku-ly/49245_l
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http://cio.cxo.pl/artykuly/47657.html
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Em otikony są  przez użytkow ników  Internetu  n ie jednokrotnie nadużyw ane, co zakłóca 
czytelność pisanych przez nich tekstów. Idea J a k a  przyśw iecała autorom  emotikonów, 
została w ypaczona, co spotkało się z k ry tyką  samych internautów  -  tw órców  kultury 
Internetu. Z astępow anie słów „gram  na kom puterze" odpow iednim  znakiem , stanowi 
dowód lenistw a, a nadużyw anie em otikonów  św iadczy o niedojrzałości uży tkow nika 
Sieci. K rytycy cyw ilizacji obrazkowej nie zawsze potrafią odróżnić zasadne użycie 
em otikonu od użycia błędnego. Znaki odzw ierciedlające stan em ocjonalny osoby pi
szącej są  potrzebne.

K ultura Internetu  je st kontrow ersyjna. Byw a krytykow ana za schlebianie cyw ili
zacji obrazkowej, upraszczanie form  kom unikacji, doprow adzenie do posługiw ania 
się p ik togram am i zam iast alfabetem . Em otikony m ożna jed n ak  uznać za kolejny 
etap rozwoju form  kom unikow ania się. Rozm ow y za pośrednictw em  Internetu by
w ają trudniejsze od dyskusji „ tw arzą w tw arz”, poniew aż łatwo dochodzi w nich do 
nieporozum ień. Rozmówcy, k tórzy nie w idzą się, a często również nie znają, m ają 
trudność z odczytaniem  sarkazm u czy ironii w lapidarnym  tekście opublikow anym  
np. na forum  internetow ym . K om entarze pow ażne m ogą być odczytane jako  żarty 
-  i odw rotnie. M ożna krytykow ać posługiw anie się em otikonam i i przypisyw ać ich 
istnienie w pływ ow i ku ltu ry  niskiej, obrazkowej, jednak  trafniej byłoby stw ierdzić, że 
je s t to elem ent ułatw iający kom unikow anie się w społeczeństw ie sieciowym .


