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Język służy do artykulacji.
Komunikacja do wielu innych rzeczy.

0. Problem
Zjawiskiem desemantyzacji języka zajmowałem się już kilkakrotnie
w kontekście opisu i rekonstrukcji samego zagadnienia1, konieczne wy
daje mi się jednak również zastanowienie się nad funkcjami i sposoba
mi generowania owej desemantyzacji oraz (a to ważniejsze) przyjrzenie
się w tym wymiarze relacji języka do komunikacji, czyli różnicy między
mówieniem a komunikowaniem. Powstaje bowiem pytanie, na ile dese
mantyzacja dotyczy (tylko) mówienia, a na ile (już) komunikowania.
Niżej podam sporo przykładów tego zjawiska i postaram się rozjaśnić
postawiony tu problem jego funkcjonalizacji. Punkt wyjścia prezento
wanej analizy stanowią cztery hipotezy:
––

––

––

1

Aktualnie mamy do czynienia z daleko idącą desemantyzacją nie
tylko języka, lecz także komunikacji w kierunku indeksalizacji tej
ostatniej na wielu poziomach i w wielu wymiarach.
Tylko znaki symboliczne (w terminologii semiotyki) wykazują
semantykę, mają znaczenia, a ich generatywną i funkcjonalną wła
ściwością jest ich systemowo konieczna rozmytość (fuzzy).
Tylko semantyka jest w stanie produkować to, co nowe; tylko przez
negocjowanie (rozmytych) znaczeń można odkryć, wymyśleć, zoba
czyć coś nowego.
Ostatnio szerzej w: Fleischer 2018b, 11–31, oraz 2018a i 2019a.
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––

Znaki indeksalne produkują tylko potwierdzenia, wskazując na coś,
co już wiemy, co – w przeciwieństwie do znaków symbolicznych,
służących właśnie negocjowaniu znaczeń – stanowi niemodyfiko
walną relację i dlatego widzimy owo wskazywanie, same zaś nie
mają znaczeń, aczkolwiek mogą być stosowane w komunikacjach
w procesach semantycznych: wspierają przebieganie tych proce
sów, ale nie generowanie samych znaczeń.

Nie będą nas tu interesować same przykłady desemantyzacji – tych jest
bez liku; co celniejsze przytoczę niżej w roli egzemplifikacji – lecz przede
wszystkim samo zjawisko oraz jego funkcje. A już teraz mogę zaryzyko
wać tezę, że desemantyzacja nie jest nigdy jedno- lecz wielofunkcyjna.
Generalnie wyróżnić można dwa rodzaje funkcji.
Po pierwsze, funkcje komunikacyjnego zasięgu, to znaczy dotyczące obsza
ru, w jakim zabiegi desemantyzacji są stosowane; czy zatem chodzi o in
dywidualny (kognitywny), dyskursowy czy interdyskursowy zabieg, mają
cy konsolidować daną grupę społeczną w wymiarze komunikacyjnym, jak
również czy chodzi o desemantyzację rzeczywistości, w wypadkach kiedy
ta ostatnia przechodzi (na danym areale) od komunikacji lub poprzez nie
w obszar działań. W tym sensie dana desemantyzacja może dobrze (czyli
skutecznie) funkcjonować w jakimś określonym dyskursie, ale w innych
dyskursach lub w interdyskursie nie jest akceptowana i etykietowana jest
jako bełkot, bzdura, obcy, wrogi element komunikacji itp.
Po drugie, komunikacyjne funkcje strategiczne, wpływające na konstruk
cję konkretnej wypowiedzi w ramach jej komunikacyjnego zasięgu, kie
dy wyróżnić da się na przykład stosowanie: strategicznej lub taktycznej
manipulacji2, regulacji normalności czy ekonomizacji funkcjonowania
Słowa 'manipulacja’ używam tu w znaczeniu neutralnym, opisowym: każda wypo
wiedź, która »czegoś chce«, stosuje manipulację mającą spowodować osiągnięcie tego,

2
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wypowiedzi. Funkcje strategiczne omówię niżej; funkcje zasięgu odczy
tać będzie można z podanych przykładów, w zależności od dyskurso
wego pochodzenia danej wypowiedzi lub jej ukierunkowania recepcyj
nego. Tutaj otwiera się oczywiście bardzo szerokie pole badań na temat
rozprzestrzenienia i zasięgu desemantyzacji w poszczególnych dyskur
sach, mediach, grupach społecznych, gatunkach i klasach wypowiedzi
itp., w relacji do stosowanych tam funkcji strategicznych tego zabiegu.
Pytać można by o to, czy w określonych miejscach i areałach komunika
cyjnych stosuje się desemantyzacje częściej niż w innych, w jakich jakie
i dlaczego te, a dlaczego w niektórych miejscach tego typu zabiegów
się nie stosuje. Kwestie zasięgu tutaj pominę, gdyż to temat na osobne
badanie.
Ponieważ desemantyzacja stanowi zjawisko wielofunkcyjne i w kon
kretnej wypowiedzi pojawić może się kilka funkcjonalnych ukierunko
wań, same funkcje omówię zbiorczo na końcu, natomiast przykłady
podam wcześniej, bez przyporządkowania ich do jakiejś jednej określo
nej funkcji, zwracając jedynie uwagę na to, która w danej egzemplifi
kacji występuje w roli dominującej. Wszystkie te aspekty postaram się
niżej zanalizować3.

czego się chce. W tym sensie każdy z nas manipuluje, zarówno w komunikacjach, jak
i w działaniach.
3
W ramach lingwistyki problem desemantyzacji analizowany jest w szerszym kontekście
tak zwanej gramatykalizacji (patrz na przykład: Diewald 1997; Marten, Sperfeld 2008;
Heine, Kuteva 2002; Hopper, Traugott 2003) i dotyczy aspektów czysto językowych oraz
historii języka. Dla mnie ważne są wymiary komunikacyjny i semiotyczny. W tym sensie
mamy tutaj dwa różne podejścia i pola zainteresowań.

"Stopniowe powstawanie myśli
w trakcie mówienia”.
Heinrich von Kleist4

1. Tło teoretyczne – semiotyka Charlesa S. Peirce'a
Zacznijmy jednak od przypomnienia budowy i funkcji znaków oraz ich
typologii. Jako punkt wyjścia wybieram – moim zdaniem jedyną sensow
ną, to jest naukowo operacjonalizowalną – koncepcję semiotyki Charlesa
S. Peirce’a, a w tym kontekście jego typologię znaków. I tak Peirce wy
różnia w tym wymiarze – czy jak sam to określa: modusie – trzy (jedynie
możliwe) rodzaje znaków: znaki ikoniczne, indeksalne i symboliczne, zde
finiowane jako elementy odnoszące się do obiektu znaku. Typologię tych
znaków omówię szczegółowo niżej; rodzaje znaków w odniesieniu do
środka znaku i do interpretanta tylko krótko naszkicuję. Motywowane są
one (jak i wszystkie pozostałe rodzaje znaków) w charakterze przesłanki
ich odniesieniem do myślenia – czy, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, do ko
gnicji – jako operacji. Peirce wychodzi bowiem od koniecznej znakowości
samego myślenia, z czego potem dopiero wynikają relacje semiotyczne,
i twierdzi, że myśleć możemy wyłącznie w znakach, tym samym bazująca
na myśleniu komunikacja (w tym język) jest procesem znakowym. Komu
nikacja nie jest oczywiście sprowadzalna do myślenia, jako mechanizm
nie bazuje na myśleniu, ale z myślenia wynika jej mechanika, czyli wypo
wiedzi, za pomocą których negocjuje się semantyki. Wyróżnienie znaków
Tytuł artykułu von Kleista z roku 1805 (H. von Kleist, 1999, Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden. Frankfurt am Main).

4
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symbolicznych, indeksalnych i ikonicznych sensowne jest dla Peirce’a na
tle jego koncepcji kategorii (pierwszości, drugości, trzeciości)5, przy pod
stawie relacji (odpowiednio i w uproszczeniu): arbitralności, wskazywania
i podobieństwa.
"Ale widzieliśmy, że tylko przez zewnętrzne fakty myślenie w ogó
le może zostać poznane. Jedyne myślenie, które w sposób możli
wy jest poznawane, to myślenie w znakach. Ale myślenie, które nie
może być poznane, nie egzystuje. Każde myślenie musi zatem być
myśleniem w znakach. […] Z tezy, że każda myśl jest znakiem, wyni
ka, że każda myśl musi się odnieść do innej, musi ustalać inną, gdyż
to jest istotą znaku. Każda myśl musi być interpretowana przez inną,
[…] każde myślenie dzieje się w znakach" (Peirce § 5.251, § 5.253)6.
Koniecznie trzeba tu podkreślić, że Peirce, mówiąc "zewnętrzne fakty",
nie ma na myśli elementów realności (konkretnych przedmiotów czy
zjawisk zewnętrznych wobec procesów neuronalnych jednostki), lecz,
by tak rzec, produkty myślenia, czyli operacji kognitywnych, w których
przejawiają się czy manifestują rezultaty, cele, powody i przesłanki tego
myślenia, czyli chodzi o wypowiedzi biorące udział w komunikacji, sta
nowiącej mechanizm zewnętrzny właśnie wobec samego myślenia, ale
pozwalający przez pojawienie się wypowiedzi wnioskować o jego wcześ
niejszym zaistnieniu. W tym sensie każda wypowiedź jest dowodem na
istnienie wcześniejszych operacji kognitywnych i emocjonalnych. Sposób,
w jaki się to procesualnie odbywa, Peirce charakteryzuje tak:
"Znak albo reprezentamen to coś, co dla kogoś w określonym wzglę
dzie lub zdolności odnosi się do czegoś innego. Kieruje się on do
Dla przypomnienia zamieszczam w aneksie krótkie wyjaśnienie i definicje tych kategorii.
Cytując wypowiedzi Peirce’a z Collected Papers, posługuję się powszechnie przyję
tą konwencją podawania odpowiednich paragrafów, ponadto zachowuję styl tego logika
i matematyka. Uwaga: przekłady wszystkich cytatów w tej książce pochodzą ode mnie.
5

6
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kogoś, to jest wytwarza w świadomości tej osoby ekwiwalentny lub
może bardziej rozwinięty znak. Znak, który go generuje, nazywam in
terpretantem tego pierwszego znaku. Znak odnosi się do czegoś, do
swojego obiektu. Nie odnosi się on do obiektu w każdym względzie,
lecz w relacji do swego rodzaju idei, którą czasami nazywałem powo
dem reprezentamena" (Peirce § 2.228).
“Znakiem jest wszystko, co odnosi się do czegoś drugiego, jego obiek
tu, w takiej relacji, że jest zdolne wyznaczać coś trzeciego, jego inter
pretanta, w takim wymiarze, by sytuować się w tej samej triadycznej
relacji do relacji wobec obiektu, w której sam się sytuuje. To oznacza,
że interpretant sam jest znakiem, który wyznacza znak tego samego
obiektu” (Peirce 1983, 64).
“A zatem znak jako taki ma trzy odniesienia: po pierwsze, jest znakiem
w relacji do myśli, która go interpretuje; po drugie, jest znakiem dla
obiektu, dla którego sytuuje się on równoznacząco do owej myśli; po
trzecie, jest znakiem w jakimś względzie lub jakości, która łączy go ze
swoim obiektem” (Peirce § 5.283 i 1967a, 198).
"Nic nie jest znakiem, jeśli nie jest interpretowane jako znak” (Peirce
§ 2.308)
– tam, gdzie jest jakiś interpretator (osoba lub grupa społeczna). Wyra
żając to we współczesnej terminologii: kiedy nie występuje w komunika
cjach.

1.1. Reprezentameny znaków
Tym samym znak jest triadyczną relacją między środkiem znaku, obiek
tem i interpretantem (przy czym każdy z nich to reprezentamen), w ten
13

sposób, że relacja środka znaku do jego obiektu semantyzowana jest
odpowiednio przez interpretanta stojącego w tej samej relacji do obiek
tu co środek znaku7. W tym sensie obiekt jest swego rodzaju szerokim
tłem, do którego środek znaku odnosi się na mocy powstałej relacji,
aktualizując poprzez interpretanta (za jego pomocą) jeden lub niewie
le aspektów zawartych w tym szerokim obiekcie, zawężając przez to
odniesienia środka znaku do obiektu. Wtedy w zależności od szeroko
ści aktualizowanych w znaku aspektów obiektu uzyskujemy mniej lub
bardziej rozmyty semantycznie znak. Chcąc zatem, dajmy na to, zawęzić
znaczenie jakiegoś znaku, należy wygenerować interpretanta, który ak
tualizuje, w najlepszym wypadku, jeden tylko aspekt obiektu (do takiej
relacji dążą na przykład teksty prawnicze); chcąc natomiast rozszerzyć
znaczenie, stosować trzeba interpretanta, który, by tak rzec, mieści
w sobie, czyli umożliwia, aktualizowanie wielu aspektów obiektu, w re
zultacie czego powstają asocjacje, konotacje, skojarzenia, nieostrości
itp., czyli bogate pole semantyczne (do takiej relacji z kolei dążą teksty
poetyckie lub reklamowe).
Przykład znaku na poziomie zdania: możemy powiedzieć 'wyszedłem na
łąkę’ lub "wpłynąłem na suchego przestwór oceanu”. Obiekt znaku jest
tu ten sam, a środek znaku (wbrew pozorom) – również (neuronalnie wy
tworzone wyobrażenie 'wyjścia na łąkę’), różny natomiast jest interpre
tant, aktualizujący (tu) dwa odmienne i możliwe aspekty tego samego
W tym miejscu koniecznie podkreślić trzeba – niedostrzegany często w recepcji Peirce’a,
więc mylnie potem przedstawiany – generatywny aspekt relacyjności. Peirce nie łączy ze
sobą trzech stron znaku (środek, obiekt, interpretant), lecz relację relacji między tymi trze
ma elementami. Tożsame zatem nie jest przypisanie środka znaku do obiektu oraz do
interpretanta, lecz tożsame są: relacja między środkiem a obiektem, relacja między inter
pretantem a obiektem oraz relacja między tymi dwiema relacjami, przy podstawie ich od
powiedniości (współgry); innymi słowy: dwie relacje relacjonowane są trzecią, współrzędną
wobec obydwu pozostałych. Kiedy wszystkie trzy relacje ze sobą współgrają, wtedy mamy
funkcjonujący znak. Kiedy nie współgrają, wtedy mamy na przykład: bełkot, niezrozumie
nie, niejasność, brak porozumienia, a generalnie – desemantyzację.

7

14

obiektu8. Dobór zaś różnych słów w obydwu zdaniach tego przykładu to
mechanika manifestująca dokonane operacje na zewnątrz, czyli przejaw
zastosowania danego interpretanta.
To samo ma oczywiście miejsce na poziomie słowa. Kiedy powiemy,
dajmy na to, 'odporność’, wtedy mamy znak (symboliczny) o stosunko
wo bogatym interpretancie, z wieloma odcieniami semantycznymi,
o wielu skojarzeniach i możliwych konotacjach. Kiedy natomiast powie
my 'rezyliencja’, wtedy – mimo że słowo to znaczy to samo co 'odpor
ność’ – mamy znak o silnie zawężonym interpretancie, znak z dyskursu
naukowego, stosowany do określania konkretnego zjawiska z obszaru
transformation design, ekologii i zrównoważonego rozwoju, niepodlega
jący już operacjom na osi ekwiwalencji i niewymienialny na żaden inny,
czyli niepodlegający synonimizacji.
Te trzy reprezentameny definiowane są przez Peirce'a następująco:
––

8

Środek znaku to oferowany wcześniej w jakiejś notacji, a następ
nie neuronalnie wygenerowany mentalny nośnik, który nie ma
(jeszcze) ani obiektu, ani interpretanta. Peirce wprowadza tu poję
cie “materialnej jakości znaku”, będącej jego elementem, ale nie
składnikiem jego reprezentacyjnej czy semiotycznej funkcji (Peirce
§ 5.287). W centrum tej koncepcji stoi zatem struktura procesowa
znaku, a nie kod, w jakim jest on (fizycznie) zapisany czy realizowa
ny; środek znaku to swego rodzaju wehikuł, reprezentujący (czyli
pozwalający postrzegać) dla kogoś coś innego niż to, czym samo
jest. W tym sensie błyskawica wtedy jest znakiem burzy lub gniewu
boga, jeśli jest ktoś, kto ją za taki uznaje, oraz dopiero wtedy, kiedy
są inne znaki, czyli interpretanty, które ten znak tak, a nie inaczej
interpretują, to znaczy sytuują jako jeden z elementów systemu
Stąd zresztą jesteśmy w stanie wiedzieć, że w obydwu zdaniach chodzi o to samo.

15

znaków. Tak samo cień jest znakiem światła, jeśli ktoś go za znak
uznaje. Natomiast sama (fizyczna) błyskawica czy cień, czy fale
akustyczne jakiejś wypowiedzi są elementami realności i nie mają
żadnego związku ze znakami i z semiozą.
––

Obiekt znaku z kolei jest tym, co jest reprezentowane przez znak;
czyli obiekt jest przez znak reprezentowany, a środek znaku prezen
tuje obiekt. "Rzecz, która powoduje środek znaku jako taki, nazywa
na jest obiektem […], który przez znak jest reprezentowany” (Peirce
1967a, 472). Również obiekt posiada oczywiście tylko mentalny
charakter. Peirce rozróżnia jednak 'realność’ i 'egzystencję’. Real
ność to również możliwe stany (realne możliwości), egzystencja zaś
jest tym, co jest (zrealizowane). Realne są zatem: realność, możli
wość oraz trzeci modus realności – to, co deterministyczne, czego
zajścia możemy oczekiwać z pewnością (Peirce 1971, 25–27).

––

Ponadto Peirce (§ 4.536) odróżnia jeszcze bezpośredni obiekt od
dynamicznego, przy czym tylko pierwszy zalicza do semiotyki:
"Musimy rozróżniać obiekt bezpośredni, jakim jest obiekt, jak znak sam
go reprezentuje, którego byt dlatego zależny jest od jego reprezenta
cji w znaku, oraz obiekt dynamiczny, jakim jest realność, która w ja
kiś sposób dokonuje determinowania znaku dla reprezentacji" (Peirce
1971, 16).

––
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W przekładzie na dzisiejszą terminologię definicję obiektu Peir
ce'a można interpretować w taki sposób, że bezpośredni obiekt to
określone coś, do czego przypisany jest jakiś środek znaku, tak że
każde pojawienie się danego środka znaku powoduje aktualizację
relacji do takiego samego (jako typu, a nie tego samego) obiek
tu (jako reprezentacji mentalnej oczywiście). Czyli słysząc 'mama',
dokonujemy przypisań do obiektu 'mama' jako typu, a nie do tej

jednej konkretnej mamy i każdej innej z osobna, kiedy słyszymy
to słowo. To samo oczywiście dotyczy pozostałych dwóch rodzajów
znaków (ikonów i indeksów). Dynamiczny obiekt natomiast to ze
staw elementów konstruktywnej rzeczywistości (a nie 'realności'
w dzisiejszym rozumieniu tego terminu), które – stanowiąc tło re
lacji przypisania – sytuują dany środek znaku w szerszym kontekś
cie, pozycjonującym ten środek znaku w relacji do innych znaków,
a tym samym obiektów, łącząc dany znak z podobnymi innymi,
zbieżnymi z nim. Nieco upraszczając, można powiedzieć, że dyna
miczny obiekt gwarantuje możliwość powstania konotacji i asocjacji
dla danego znaku, przez co rośnie łączliwość tego pierwszego. I tak
słysząc 'mama', dynamiczny obiekt manifestowany jest przez pole:
dziecko, rodzina, dom, tata, babcia itd.; bezpośredni obiekt zaś
zawęża to pole do 'kobieta z dzieckiem', ale nie: tata, babcia, dom
itd. Im szerszy zatem dynamiczny obiekt, tym żywotniejszy, bar
dziej »ruchliwy«9 dany znak, i odwrotnie. By to stwierdzić, wystarczy
w charakterze eksperymentu na głos wypowiedzieć słowa 'ojczyzna’
oraz 'popielniczka’10. Słowa jak słowa, ale jedno z szerokim obiek
tem dynamicznym, o interpretantach nie wspominając; drugie z wą
skim, bo i funkcje tego drugiego słowa są stosunkowo proste. Ile
jest debat o popielniczkach, a ile o ojczyźnie? Natomiast bezpośred
ni obiekt w obydwu wypadkach jest, mniej więcej, podobny: 'kraj,
w którym ktoś się urodził’ i 'zbiornik na popiół i niedopałki’11.
9
Znaki '» «' stosuję w wypadku metaforycznego użycia danego słowa, kiedy nie jest to
oczywiste.
10
W literaturze przedmiotu 'obiekt’ traktowany bywa zwykle po macoszemu (właś
nie – mama) – redukowany jest do rzeczy, jaką wyraża znak, czyli sprowadza koncepcję
Peirce’a do Saussure’owskiej diady, podczas gdy jest to, sądzę, najciekawszy element
znaku, odpowiedzialny za możliwość funkcjonowania semiozy, jej szerokość i ekspansję.
11
To natomiast, że poprzez (mechaniczne) zestawienie obydwu ostatnich fraz z poprzed
niego zdania ('kraj, w którym ktoś się urodził’ i 'zbiornik na popiół i niedopałki’) w dziwny
sposób powstaje skojarzenie, iż w tych definicjach ojczyzna i popielniczka nagle wydają
się mieć ze sobą coś wspólnego, spowodowane jest działaniem interpretanta, który chcąc
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Interpretant natomiast jest takim elementem lub innym znakiem,
jaki danemu znakowi, którego to znaku jest interpretantem, daje
znaczenie.
"Dla właściwego produktu znaczenia (proper significate outcome) zna
ku proponuję jako nazwę: interpretant znaku. […] Reprezentamen,
który wyznaczony jest innym reprezentamenem, nazywam interpre
tantem wymienionego w drugiej kolejności. Każdy reprezentamen od
niesiony jest do reagującej rzeczy, jego obiektu, lub może być do nie
go odniesiony, i każdy reprezentamen ucieleśnia w pewnym sensie
jakąś jakość, którą nazwać można jego sygnifikacją” (Peirce 1967a,
472 i 352–353).

––

Tym samym interpretant zawęża odniesienia do obiektu danego
znaku i wyznacza tym znaczenie oraz ukierunkowanie znaczenia
dla danego środka znaku.

1.2. Typologia znaków
Konceptualizując w ten sposób podstawy semiotyki i konstrukcji znaków,
Peirce przechodzi następnie do ich typologii i sytuuje ją w kontekście
każdej z trzech »stron«, czyli aspektów znaku. Dla nas interesujące są tu
tylko znaki wyróżnione w odniesieniu do obiektu znaku, pozostałe mo
żemy pominąć (krótko wspomnę o nich niżej dla pełności wywodu). I tak
w relacji do obiektu możliwe są (w ramach nauki o kategoriach Peirce’a)
tylko trzy rodzaje znaków: ikon, indeks i symbol, reprezentujące odpo
wiednio: pierwszość, drugość i trzeciość. Zdefiniowane są następująco:

nie chcąc, łączy (semantycznie) 'ojczyznę’ i 'zbiornik na popiół i niedopałki’. Tym nieco
dziennym oddziaływaniem interpretanta zajmę się niżej. Codziennie natomiast występuje
ono w poezji, tekstach wizerunkowych i reklamie.
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a) Ikon to znak bazujący na takiej relacji środka znaku do obiektu, w któ
rej środek znaku jest podobny do obiektu.
"Ikon to reprezentamen, spełniający funkcję reprezentamena na mocy
jakiejś właściwości, którą posiada sam w sobie, oraz dokładnie tę wła
ściwość posiadałby również wtedy, gdyby jego obiekt nie egzystował.
[…] Czysty ikon nie czyni bowiem żadnego rozróżnienia między sobą
samym a swym obiektem. Reprezentuje, cokolwiek może reprezento
wać; a wszystko, do czegokolwiek jest to podobne, jest też nim w tym
wymiarze. Jest przypadkiem czystego bycia takim, jakim jest" (Peirce
1967a, 324–325).
“Każdy ikon ma udział w mniej lub bardziej jawnej właściwości swego
obiektu” (Peirce 1971, 8).
Znaki ikoniczne generowane są przez relację podobieństwa między środ
kiem znaku a jego obiektem12; środek znaku wykazuje w jakiejś mierze
i w jakimś stopniu cechy lub właściwości prezentowanego i określanego
przezeń obiektu. Ikon to "znak, który mocą swych własnych cech odnosi
się do obiektu” (Peirce § 2.247).
Ciekawym przykładem – również w kontekście uwagi Peirce’a, że obiekt
ikonu nie musi egzystować – mogą tu być manipulowane w progra
mach graficznych (Photoshop itp.) zdjęcia reklamowe lub image’owe
osób (gwiazd czy celebrytów na okładkach magazynów). Poprzez »wy
ładnienie« danej osoby (retusze, poprawianie sylwetki, cery, symetryzacja
twarzy itd.) zdjęcie to nie jest już jej odzwierciedleniem, gdyż osoba ta
nie posiada cech, jakie w wyniku retuszów pojawiły się na tym zdjęciu.
Tu pamiętać trzeba, że Peirce 'podobieństwa’ nie rozumie wyłącznie w wymiarze wi
zualnym, lecz szeroko, jako 'coś takiego samego, tylko inaczej’ lub 'to samo, tylko inaczej’.
Dlatego ikony mogą być: wizualne, ale również akustyczne, olfaktoryczne, haptyczne…
Oczywiście – w reprezentacji mentalnej.

12
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A zatem to nie osoba wyznacza relację podobieństwa, gdyż to nie zdję
cie jest podobne do niej (nie ona ma funkcję sprawczą), lecz wyretuszo
wane zdjęcie odnosi się do osoby, gdyż to ona jest podobna do zdjęcia
mocą własnych cech tego zdjęcia, a nie cech, by tak rzec, oryginału
(zdjęcie ma funkcję sprawczą). W tym sensie, jak formułował to Peirce
w cytacie wyżej, ikon posiada swe właściwości także wtedy, kiedy jego
obiekt nie egzystuje. Obiekt zmanipulowanego zdjęcia nie istnieje (takiej
osoby, jak ta na zdjęciu, nie ma), ale ikon mimo to odnosi się do obiektu
na mocy podobieństwa. Kiedy oglądamy zdjęcie wujka Henia, który już
nie żyje, zdjęcie pozostaje ikonem mimo braku wujka. W ten sposób wi
dać też, że nie chodzi tutaj o realność, o realne przedmioty, osoby, zjawi
ska, lecz o wielkości mentalne, biorące udział w semiozie i produkujące
znaki. To samo, ma się rozumieć, ma miejsce, jeśli jako przykład weźmie
my krasnoludki lub jednorożce.
Jeszcze raz podkreślić trzeba jednak, że nie chodzi tu tylko o podo
bieństwo wizualne, lecz również akustyczne, olfaktoryczne, haptycz
ne13, oraz że dotyczy to zarówno aspektów imitacji, jak i symulacji.
Relacja podobieństwa odnosi się – poza podobieństwem cech i właś
ciwości – także do podobieństwa form, do analogii, izomorfii i iden
tyczności, powstających u interpretatora, czyli tego, kto znaków używa.
Ikoniczność ta nie jest przy tym niezależnie mierzalna. Podobieństwo
i ikoniczność są względne i stopniowalne (szerzej – patrz Nöth 2000,
193). Sam Peirce wyróżnia ikony o charakterze obrazów, diagramów
i metafor (ostatnie w sensie podobieństwa obydwu elementów łączo
Jak można zauważyć, nie wymieniłem tu wrażeń smakowych, te bowiem semiotycz
nie mają nieco inny, a w każdym razie dość dziwny charakter. Dlatego można je również
zaliczyć do indeksów – rejestrowany przez nas indywidualnie smak truskawki nie jest
podobny do truskawki, lecz na nią wskazuje. Zarazem wrażenia smakowe można też
relacjonować podobieństwem – aktualnie rejestrowany smak truskawki jest podobny
do już wcześniej rejestrowanego smaku truskawek. Wtedy mielibyśmy ikon. Wszystko
więc zależy od tego, jak postulował to już Peirce, kto i w jakim celu znak generuje.
To samo, acz w mniejszym stopniu, dotyczy bodźców olfaktorycznych.
13
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nych przez metaforę). W tym sensie ikon jest pierwszością i przynale
ży do tego, co Peirce nazywa 'absolutną teraźniejszością’, czyli jest tym,
"co jest, czym jest, bez referencji do czegokolwiek innego”, i dalej – ikon
jest znakiem, "którego moc oznaczania czegoś polega wyłącznie na
określonej jakości” (Peirce § 2.85 i § 2.92) na podstawie posiadanych
przez siebie właściwości. W tym sensie jest kategorią o charakterze 'ta
kości’ (Peirce § 5.74). Ikon jest znakiem "mocą określonej właściwości,
jaką posiada z samego siebie, zupełnie niezależnie od jego obiektu;
właściwości, którą posiadałby również wtedy, gdyby nie było w naturze
obiektu, do którego byłby podobny” (Peirce § 5.73, § 4.447)14. Jak za
uważa Winfried Nöth (2000, 194), mamy tu do czynienia z relacją, któ
ra sytuuje się pomiędzy brakiem referencji a autoreferencją, gdyż ikon
albo jest jednostką samą w sobie i nieodnoszącą się do niczego innego
poza nim, albo jednostką wskazującą tylko na siebie samą15.
W kontekście tego, że ikony – na co zwrócił już uwagę Peirce, mówiąc
(wyżej) o metaforach – niekoniecznie muszą mieć charakter wizualny,
przytoczyć można przykład ciekawego ikonu (dyskursowego) w formie
tekstu pewnej, nazwijmy to, reklamy, pracującej co prawda językiem
(słowami), ale posiadającej status znaku ikonicznego (a nie symbolicz
nego) oraz, dodatkowo, niewykazującej istnienia obiektu tego znaku
w realności ani w rzeczywistości16.

Patrz też wyżej – podobne sformułowanie Peirce’a (1967a, 324–325). Umyślnie poda
ję tutaj czasem bardzo podobne, a tym samym redundantne, cytaty, żeby z jednej strony
pokazać kompleksowość zagadnienia, a z drugiej – sposób myślenia Peirce’a i jego zmaga
nia z tą kompleksowością.
15
To tylko pozornie to samo. Raz chodzi o brak referencji (oglądamy zdjęcie nieznanej
osoby), raz o autoreferencję (podziwiamy lub krytykujemy techniczną jakość tego zdjęcia).
16
Zdjęcie z mojego archiwum.
14
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Kiedy widzimy pokazany na zdjęciu napis – abstrahując od tego, że już
samo zdjęcie jest ikonem pokazanego na nim ikonu (baner) ikonu (ikonicz
nego tekstu) – oraz znamy choćby pobieżnie historię lub nawet tylko chro
nologię, wtedy wiemy z pewnością, że Jezus Chrystus na pewno nie był
królem Polski, bo ani Jezus nie żył w czasach, kiedy Polska istniała, ani od
wrotnie (kiedy pojawiła się Polska, nie było już Jezusa), a i istnienie Jezu
sa jest mocno sporne (tyle że nie w dyskursie autorów plakatu) itd. Ale nie
o to oczywiście chodzi. Mamy tu znak ikoniczny wygenerowany na mecha
nizmie metafory, w którym znaczenie jednego elementu (Jezusa) przenie
sione zostaje na inny element (Polskę) i produkuje takie, a nie inne znacze
nie (interpretanta) tego ikonu. I dokładnie dlatego nie trzeba precyzować,
kogo on zbawi, uzdrowi i uwolni oraz od czego. Stąd i następny znak (pol
ski orzeł herbowy) jest semantycznie najzupełniej na miejscu. A nam poka
zuje jeszcze kolejną cechę, a mianowicie to, że znak wizualny niekoniecz
nie musi być zawsze ikonem, gdyż orzeł z plakatu to nie ikon, lecz indeks.
Relacja środka znaku (reprezentacja mentalna wizerunku białego orła) do
obiektu znaku nie bazuje tu na podobieństwie czy nawyku (obraz orła jest
podobny do orła), lecz na wskazywaniu – orzeł wskazuje na Polskę17, czyli
mamy do czynienia ze znakiem indeksalnym, który Peirce definiuje tak:
Gdyby natomiast wizerunek orła, niechby nawet tego samego kształtu, znajdował się
na blaszanej tabliczce w lesie informującej o tym, że żyją w tym lesie orły, to mielibyśmy
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b) Indeks to taki znak, w którym środek znaku wskazuje na (konkret
ny, jednorazowy) obiekt, przy czym musi zachodzić czasoprzestrzenne
odniesienie.
"Indeks to reprezentamen, spełniający funkcję reprezentamena mocą
jakiejś właściwości, której nie mógłby posiadać, gdyby jego obiekt
nie egzystował; ale będzie tę właśnie właściwość posiadał stale, nie
zależnie od tego, czy jest jako reprezentamen interpretowany, czy
nie. […] [W wypadku indeksu – MF] mamy relacjonalny znak, będący
nim na mocy realnego połączenia ze swoim obiektem" (Peirce 1967a,
324–325).
“Indeksy dostarczają pozytywnej pewności o realności i bliskości jej
obiektów” (Peirce 1971, 8).
Indeks, będący drugością, jest znakiem wtedy, "kiedy podlega wpływowi obiektu, na który wskazuje” (Nöth 2000, 185); związany jest ze
swoim obiektem niezależnie od tego, czy ktoś to zauważa, czy nie, indeks
wskazuje na swój obiekt. W tym sensie wszelkie zjawiska przyczynowo
-skutkowe stanowią indeksy. "Indeksy istnieją jednak tylko tam, gdzie ist
nieje również obiekt; bez realnie istniejącego obiektu, nie ma indeksów.
Indeks jednak nie twierdzi niczego o swoim obiekcie, lecz zwraca jedynie
uwagę na obiekt lub go pokazuje” (Nöth 2000, 185)18. Indeks posiada
do czynienia z ikonem. A gdyby na tabliczce był napis 'rezerwat orłów’, to mielibyśmy znak
symboliczny.
18
Ten punkt jest w literaturze przedmiotu sporny, zwłaszcza w odniesieniu do teorii
komunikacji w paradygmacie konstruktywistycznym. Kiedy bowiem strzałka (środek znaku)
wskazująca kierunek (obiekt znaku) jest indeksem, wtedy pojawia się pytanie: czy 'kierunek’
istnieje? W ramach komunikacji oraz semiozy oczywiście tak. Ale czy również w realności?
Nie wydaje mi się jednak, byśmy tu mieli jakiś poważny problem. Zarówno dla Peirce’a,
jak i dla de Saussure’a znaki nie dotyczą realności, lecz procesów neuronalnych, których
rezultaty biorą udział w komunikacjach, a odniesienia do realności odbywają się tak czy tak
w rzeczywistości komunikacyjnej, a nie w niedostępnej nam neuronalnie realności.
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ponadto tę właściwość, że nie jest w stanie pokazać interpretatorowi
czegoś nowego, lecz tylko to, co ten już zna (wie). W tym sensie interpre
tator reaguje na indeks zawsze tylko automatycznie i na jeden, ten sam
sposób19. Podanymi przez Peirce’a przykładami prostych indeksów są:
blaszany kogut na dachu wskazujący kierunek wiatru, dym wskazujący
na ogień.
Indeksy jednak niekoniecznie przybrać muszą formę, by tak rzec, wizual
ną bądź występować w formie przedmiotów; w równym stopniu konstru
owane mogą być za pomocą materiału językowego (lub akustycznego,
olfaktorycznego itd.), decydująca jest relacja wskazywania oraz istnienie
obiektu znaku. Przykładem takiej formy może być usłyszane przeze mnie
ostatnio powiedzonko pewnego pana skierowane do innego pana. Pa
nowie ci sobie na skwerze rozmawiali i już na odchodnym jeden z nich
rzekł do drugiego: "jak coś, to ten”, i sobie poszedł. Jak widać, wyraże
nie nic lub niewiele znaczy, ale wskazuje na coś, co nie stanowi elementu
wypowiedzi, ale jest obecne. Tyle że nie wiadomo, na co wskazuje. Nam
nie wiadomo. Panowie natomiast dokładnie wiedzieli, o co chodzi, gdyż
ich kontekst sytuacyjny i ich wiedza wynikła z poprzedzającej rozmowy
zindeksalizowała ten kompleksowy (pozornie symboliczny) znak.
Powróćmy w tym kontekście na chwilę do poprzedniego przykładu
(z Chrystusem jako królem Polski), gdyż opisane tam zjawisko przybra
ło już, jak pokazuje to kolejny przykład, charakter paradygmatyczny,
a dopiero to jest ciekawe w wymiarze komunikacyjnym. Dopóki mamy
do czynienia z jednostkowym wystąpieniem jakiejś cechy czy właściwo
ści, niewiele to w gruncie rzeczy mówi i o niczym istotnym nie świadczy,
kiedy jednak rzecz się upowszechnia, wtedy dopiero desemantyzacja
nabiera powagi; jej indywidualne wystąpienia są tylko śmieszne.
Można co prawda podziwiać kształt widzianej strzałki, ale jakkolwiek byłaby ona zapre
zentowana, wskazuje ten, a nie inny kierunek.
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I tak mamy tutaj20, jak widać, stereotypowy tak zwany święty obrazek z wi
zerunkiem Matki Boskiej, ze wszystkimi typowymi jej wyznacznikami, po
niżej jednak widzimy tekst: "Królowa Polski” oraz "Ludzie Pokoju”. Pozornie
ikoniczny znak (postać religijna) funkcjonuje tu jako indeks, gdyż nie chodzi
o wizualizację Matki Boskiej, stosownych aniołów i korony, lecz o wsparte
tekstem (i koroną) wskazanie na Polskę21. Na tym jednak rzecz się nie koń
czy, gdyż – jak wszystko, więc to również – ten obrazek ma drugą stronę,
na której w tym wypadku znajdujemy modlitwę następującej treści:
"MODLITWA
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie prze
dziwną pomoc i obronę; spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem na
Obrazek z mojego archiwum, wielkość 5,5 × 8,4 cm.
Bardzo ciekawe jest tu również dość bezrefleksyjne zwiększenie liczby gwiazdek otacza
jących głowę postaci do 20 (pewnie z powodów kompozycyjno-graficznych), podczas gdy
w ikonografii chrześcijańskiej (ale nie tylko) gwiazd tych jest 12, jako że liczba 12 jest sym
bolem doskonałości, pełni i jedności. Dokładnie z tego powodu, nawiasem mówiąc, na fla
dze Unii Europejskiej jest właśnie 12 gwiazd, niezależnie od liczby członków Unii.
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szej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a oj
czyzna rozwijała się w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”
a niżej:
"Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, 62-563 Licheń, ul. Klasztorna 4,
tel.: +48 63/27-08-165".
Tekst jak tekst, tyle że, mimo iż składa się on ze słów, co sugerowałoby
wystąpienie znaków symbolicznych, jest on indeksem, gdyż nie realizuje
scenariusza modlitwy (w modelu: człowiek modli się do Boga), lecz wska
zuje (oksymoronicznie) na aspekty nacjonalistyczne, mieszając je jedynie
z formą (w sensie Spencera Browna) modlitwy. A oksymoronicznie dlate
go, że (ten) Bóg nie dał wzmiankowanych przywilejów (pomocy i obro
ny) jedynie narodowi polskiemu, lecz (w tej tradycji) wszystkim ludziom
(tu pojawia się ponownie oksymoron temporalny: kiedy Bóg dawał, nie
było jeszcze narodu polskiego), stąd sprzeczność na poziomie dogmatyki
tej religii. Ponadto religia jest sprzeczna z wolnością, gdyż sens funkcjo
nowania (tego typu) religii polega na generowaniu i stabilizowaniu opo
zycji 'wierzący ↔ niewierzący’ i bez tej opozycji pozbawiona byłaby ona
systemowego sensu właśnie – będąc wierzącym, automatycznie traci się
wolność, gdyż już nie można być niewierzącym (i odwrotnie oczywiście).
Gdyby bowiem wszyscy byli wierzący, wtedy nie byłaby to religia, lecz tak
zwana wielka oczywistość, o której nie warto debatować ani ciągle o niej
przypominać lub wymyślać dla niej liturgię. Skoro wszyscy wiemy, że Zie
mia jest okrągła, nie wpadamy na pomysł, by się tego, że taka jest, stale
domagać ani modlić się, by taką się stała lub nadal była. Dopiero gdy
by pojawiła się frakcja twierdząca, że Ziemia jest płaska lub kwadratowa,
rzecz nabrałaby rozpędu (religijnego).
Bardzo ciekawe jest również indeksalne odwrócenie znaczenia konceptu
wolności – 'wolność jest dla wszystkich’; tekst natomiast domaga się
26

wolności dla religii, która to religia (w tej jej formie) sama nie bazuje
i nie może bazować na tym koncepcie bez utraty swego charakteru
religii. Niczym innym jak indeksem jest również podany na końcu adres
i numer telefonu. Po raz kolejny widzimy więc, że desemantyzacja wręcz
wymaga indeksalizacji znaków symbolicznych, by te mogły zostać zasto
sowane w jej służbie. Niekoniecznie trzeba to oczywiście nazywać służbą.
c) Symbol natomiast to taki znak, którego relacja środka znaku do obiek
tu oparta jest na konwencji lub na powszechnie uznanej normie użycia.
"Symbol jest reprezentamenem spełniającym swą funkcję niezależnie
od jakiegokolwiek podobieństwa lub analogii do swego obiektu / ze
swoim obiektem i równie niezależnie od każdego rzeczywistego połą
czenia z nim, lecz wyłącznie dlatego, że jest jako znak interpretowany"
(Peirce 1967a, 324–325).
“Symbol ucieleśnia nawyk i jest, przynajmniej przy zastosowaniu jakie
gokolwiek intelektualnego nawyku, nieodzowny. Ponadto symbole
dostarczają środków myślenia o myślach w sposób, który inaczej był
by niemożliwy” (Peirce 1971, 8).
Znaki symboliczne generowane są przez pełną arbitralność przyporząd
kowania, opartą na tradycjonalizowanej konwencji, w różnych językach
różnie wyrażanej, we wszystkich jednak tak, a nie inaczej stradycjonali
zowanej. W odniesieniu do znaków symbolicznych na pierwszym planie
nie stoją jednak dla Peirce’a arbitralność i konwencjonalność, lecz nawyk
i bazowanie na prawidłowości, rozumiane jako trzeciości. Symbol zatem
"to środek znaku, którego specyficzna sygnifikacja lub przydatność
reprezentowania tego, co on właśnie reprezentuje, nie opiera się na
niczym innym, tylko na fakcie, że istnieje nawyk, dyspozycja lub inna
oddziałująca reguła, iż jest on tak interpretowany" (Peirce § 4.447).
27

Decydująca jest więc regularność odpowiednich przypisań (środka znaku
i obiektu). W innym miejscu Peirce definiuje:
"Symbol konstytuuje się jako znak przede wszystkim lub w przewa
żającej mierze przez to, że jako taki jest używany i rozumiany, bez
względu na to, czy nawyk ten jest naturalnego, czy konwencjonalne
go rodzaju, przy czym zawsze jest bez odniesień do motywów, które
pierwotnie zadecydowały o jego wyborze" (Peirce § 2.307).
Podsumowanie typologii znaków odnoszących się do obiektu Peirce
formułuje następująco:
"Każdy znak determinowany jest przez swój obiekt, a mianowicie po
pierwsze przez to, że bierze udział we właściwościach obiektu, kie
dy [sic!] nazywam ten znak ikonem; po drugie przez to, że realnie
i w swej indywidualnej egzystencji połączony jest z indywidualnym
obiektem, kiedy nazywam ten znak indeksem; po trzecie przez mniej
lub bardziej aproksymatywną pewność w tym, że w następstwie na
wyku (ten termin stosuję tak, że obejmuje on również naturalną dys
pozycję) interpretowany jest jako określający obiekt, kiedy nazywam
go symbolem" (Peirce 1971, 8).
Jeśli zaś chodzi o pozostałe wymiary typologii znaków, Peirce wyróżnia
w odniesieniu do środka znaku22:
––
––

qualiznak – jakość lub zjawisko, materialna jakość środka znaku,
znak ten musi być postrzegalny, na przykład jakiś napis;
sinznak – singularny znak, jednorazowe zjawisko, aktualnie istnieją
cy obiekt czy wydarzenie jako sygnał, na przykład fraza ‘ten tu’;

Patrz Peirce § 2.233–271, § 8.327–379, § 2.254–264; patrz też Walther 1979,
59–80.
22
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––

legiznak – oparty na prawidłowości, konwencji, niezwiązany z żad
ną konkretną realizacją, w każdej realizacji jawi się jako to samo, na
przykład ‘100 watów’;

a w odniesieniu do interpretanta:
––
––

––

rhema – znak, który nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy, nie jest ani
twierdzeniem, ani wnioskiem, na przykład słowo;
dicent – znak, który jest albo prawdziwy, albo fałszywy, jest zwią
zany z informacją i jest wypowiedzią lub twierdzeniem, na przykład
zdanie;
argument – znak, który twierdzi logiczną i prawdziwą zależność, na
przykład wniosek i prawda.

1.3. Semantyka
W relacji do obiektu mamy więc trzy rodzaje znaków (ikon, indeks, sym
bol). Powstaje teraz problem semantyki i jej usytuowania na tle koncep
cji Peirce’a – problem polegający na tym, że Peirce nie uwzględniał eks
plicytnie semantyki jako takiej (ani jako systemu, ani jako singularności),
lecz wprowadzając pojęcie interpretanta, skoncentrował się na aspek
tach konstrukcyjnych, generatywnych i relacjonalnych, pomijając kwestie
funkcjonalne, czyli pytanie, jak postulowane przez niego znaki konkret
nie funkcjonują: raz w ogóle, raz w języku i w komunikacji. Aspekty ko
munikacyjne, z tego, co wiem, u Peirce’a się nie pojawiają; co nie sta
nowi oczywiście zarzutu, jego koncepcja dotyczy bowiem czego innego,
a mianowicie podstawowych relacjonalnych kategorii obiektów, które
w filozofii określa się jako modusy bytu: pierwszości, drugości i trzeciości,
przy czym odkrycie Peirce’a polega na wykazaniu, że istnieją i funkcjonu
ją tylko te trzy kategorie (nie ma i nie może być czwartości, piątości itd.).
Wiemy co prawda, że znaki realizują znaczenia (posiadają interpretanty),
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więc w tym wymiarze bez problemów możemy zoperacjonalizować kon
cepcję Peirce’a, ale pozostaje kwestia wypowiedzi, czyli zestawów zna
ków, to jest tak zwanych superznaków. Można oczywiście traktować
wypowiedzi jako jeden kompleksowy znak i nie przysparza to trudno
ści technicznych, ale nie rozwiązuje problemu znaczenia takiego znaku
i jego kodyfikacji. Jako wyjaśnienie i swego rodzaju wybieg można by
postulować, że wypowiedź nie posiada co prawda (jednostkowego) zna
czenia, ale posiada sens (w rozumieniu lingwistycznym), a ów sens wy
znaczałby wtedy sposób funkcjonowania wypowiedzi, wymiana wypo
wiedzi zaś sprowadzałaby się do negocjowania sensu przy zachowaniu
znaczenia poszczególnych znaków, z jakich wypowiedź ta się składa. To
jedna z możliwości operacjonalizacji tej koncepcji (dość dobrze funkcjo
nująca na terenie lingwistyki).
Ale jak ma się rzecz z komunikacją, w której trudno już pozycjonować
znaczenia, gdyż komunikacja to mechanizm służący do negocjowania
znaczeń właśnie, a mechanizm nie może posiadać znaczeń, bo 'znacze
nie' i 'mechanizm' to dwa różne modusy operacyjne. Komunikacja co
prawda pracuje znakami, żongluje nimi, ale nie z uwagi na owe zna
czenia – te stanowią tylko materiał komunikacji – lecz ich negocjację,
oraz nie ze względu na wynik tej operacji, lecz samo jej przebieganie.
Nie jest istotne, co gadamy (bylebyśmy gadali), lecz że gadamy właśnie.
Taka konceptualizacja produkowałaby następującą triadę: a) znak wy
kazuje znaczenie, b) znaczeniem wypowiedzi jest wynikający z niej sens,
c) sensem komunikacji natomiast jest zarówno negocjowanie znaczeń,
jak i sensu, raz wewnętrznego, dla danego aktu komunikacyjnego, raz
zewnętrznego, czyli systemowego, z uwagi na generowanie i stabilizo
wanie systemu społecznego23. Przy czym sens wypowiedzi i sens komu
nikacji to dwa odmiennie ukierunkowane sensy: pierwszy (b) sprowa
dza się do tego, po co wypowiedź jest tak, a nie inaczej generowana,
23
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Stąd dwukrotne pojawienie się w punkcie (c) słowa 'sens’.

drugi (c) – do tego, czego powodem jest dana komunikacja. Z tego
wynika: a) sensem komunikacji jest stabilizowanie systemu społecznego,
b) sensem wypowiedzi jest umożliwianie komunikacji, c) sensem znaków
jest możliwość generowania z nich wypowiedzi. To konsekwencje wspo
mnianej wyżej możliwości.
Spójrzmy jednak na zagadnienie z innej strony. Ponieważ general
nie wszystkie (jakkolwiek kompleksowe) znaki posiadają – w koncepcji
Peirce’a – triadyczny charakter, to znaczy wykazują konstruktywnie ko
nieczną obecność interpretanta (definiowanego z reguły i w uproszczeniu
jako znaczenie znaku), narzuca się oczywiście konceptualizacja przypisują
ca semantykę wszystkim rodzajom znaków, gdyż wszystkie zawsze coś zna
czą, jako że posiadają interpretanta. Znakami są co prawda tylko wtedy,
kiedy powstaje relacjonalna triada, niemniej jednak interpretant wskazuje
na obecność znaczenia. To dość czysta i logiczna konstrukcja, której trud
no coś zarzucić. Powstaje jednak pytanie: skoro indeksy (jedynie) wska
zują na obiekt, który musi wystąpić, by indeks był indeksem, oraz skoro
ikon jest podobny do tego, do czego jest podobny, to gdzie tu miejsce na
semantykę, co do której wiemy, że służy ona do negocjacji znaczeń, czyli
systemowo w sposób konieczny musi być nieostra (fuzzy), żeby owa ne
gocjacja mogła przebiegać, podczas gdy podobieństwo lub wskazywa
nie nie są negocjowalne? Jeśli bowiem – to przykład Peirce’a – dym jest
indeksem ognia, to negocjacja tego znaczenia jest co prawda możliwa,
gdyż negocjować można właśnie wszystko, ale niezbyt roztropna, gdyż na
tym polega sens indeksu, że mamy jednowymiarowe wskazywanie jed
nego x na drugie y z brakiem możliwości wymiany ani iksa, ani igreka;
a skoro x wskazuje na y i relacja ta jest zamknięta, to nie ma możliwości
negocjowania tego przyporządkowania. I dalej: jeśli zdjęcie jakiejś osoby
jest ikonem, to wtedy negocjowanie, że na zdjęciu nie jest wujek Stefan,
lecz pan Fleischer, również nie jest roztropnym przedsięwzięciem, a w każ
dym razie trudno znaleźć cel i sens takiej negocjacji, skoro widać, że to
jednak wujek Stefan. Kiedy natomiast mamy znak symboliczny, oparty ge
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neratywnie na arbitralności, konwencji czy nawyku konstruowania relacji
środka znaku do obiektu, wtedy, ale dopiero wtedy, sensu (zewnątrzsys
temowego) nabiera negocjowanie przypisań w ramach owej relacji, czyli
ustalanie mającej obowiązywać semantyki, a więc formy realizacji nawyku.
Mamy, moim zdaniem, tylko dwie możliwości wyjścia z tego dylema
tu: albo opowiemy się na rzecz poglądu, że semantyka dotyczy tylko
znaków symbolicznych, albo w inny sposób zdefiniować musimy inter
pretanta, by móc stosować Peirce’owską koncepcję. Ale nie możemy
się interpretanta (w ramach tej koncepcji) pozbyć, w każdym wypadku
bowiem zawęża on relację środka znaku do obiektu i w tej funkcji
jest niezbywalny, operacjonalizowalny oraz empirycznie stwierdzalny,
a i sama ta funkcja (z perspektywy teorii) również jest niezbywalna.
O dziwo, w sukurs przyjść może nam, czyli rozwiązać nasz dylemat… sam
Peirce. Wyróżnia on bowiem trzy formy interpretanta, trzy funkcje, w ja
kich może on wystąpić w semiozie. A mianowicie:
"bezpośredniego interpretanta, to znaczy interpretanta, jak on się we
właściwym rozumieniu znaku sam jawi, i który zwykle nazywany jest zna
czeniem znaku; ponadto dynamicznego interpretanta […], to znaczy aktu
alny efekt, który znak jako znak rzeczywiście determinuje. Oraz w końcu
istnieje jeszcze to, co na razie nazywam finalnym interpretantem, który
odwołuje się do rodzaju, w jakim znak skłania się ku temu, by reprezen
tować siebie samego w jego relacji do obiektu” (Peirce 1971, 16).
W innym miejscu Peirce (§ 5.474, § 8.179) mówi też o interpretancie
jako o oddziaływaniu znaku na interpretatora.
W ten sposób sam (pewnie niechcący) przewidział możliwość rozwiąza
nia problemu semantyki (mimo że nią się nie zajmował), gdyż możemy
teraz dokonać następujących przyporządkowań:
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––

Interpretant bezpośredni oddziałuje i stosowany jest w znakach
symbolicznych, w czym reguluje – postulowane przez Peirce’a –
"właściwe rozumienie znaku”, przez to właśnie, że o tym, czy jest
ono właściwe, musimy debatować, czyli negocjować znaczenia; tym
samym tylko znaki symboliczne wykazują semantykę służącą do
regulacji relacji między środkiem znaku a obiektem poprzez stoso
wanie operacji na poziomie bezpośredniego interpretanta znaku.

––

Interpretant dynamiczny aktualizowany jest w odniesieniu do indek
sów, w którym wyznacza "aktualny efekt” danego znaku, na przykład
'strzałki’ – widzę strzałkę narysowaną na ścianie lub na tabliczce,
więc podążam w tym kierunku, kiedy go szukam, lub ignoruję ten
znak, kiedy nie interesuje mnie ten aktualny efekt (szukanie kierun
ku). Nie ma tu miejsca na semantykę ani potrzeby jej stosowania –
'strzałka = kierunek’ i już. Negocjowanie tego przypisania jest nawet
kontrproduktywne, gdyż likwidowałoby relacje znakowe takiego
indeksu.

––

Interpretant finalny z kolei występuje w odniesieniu do ikonów,
w którym środek znaku reprezentuje siebie samego (zdjęcie wujka
jest zdjęciem wujka), a zatem negocjowanie siebie samego pozba
wione jest sensu, dlatego semantyka również tutaj jest nie na
miejscu, bo ikony niczego nie znaczą, lecz jedynie regulują relacje
między środkiem znaku i jego obiektem poprzez finalnego inter
pretanta, który tę relację, by tak rzec, zamraża i ujednoznacznia –
'zdjęcie wujka = wujek (a nie ciocia)’. Debatowanie i negocjowanie
do niczego tu nie prowadzi. Samo zdjęcie jednak (jako postrzegalny
przedmiot) może oczywiście być wywoływaczem jakiejś debaty, na
przykład na temat tego, że ów wujek na zdjęciu coś marnie wyglą
da. Samo zdjęcie jednak jest nienegocjowalne i zresztą tylko dlatego
jego oglądanie może być przyczyną debaty. Gdybyśmy nie akcepto
wali, że te piksele na zdjęciu to wujek, nie byłoby o czym gadać.
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Ciekawe są w tym kontekście pojawiające się na drzwiach toalet
rodzaje znaków w relacji do różnych interpretatorów (nie – interpre
tantów). W Polsce spotykamy z reguły trzy wersje oznaczeń toalet dla
mężczyzn i kobiet – w formie: napisu 'kobiety/mężczyźni' (alternatyw
nie 'K/M'), graficznych 'sylwetek mężczyzny i kobiety' oraz 'trójkąta
i koła'. Mamy więc wszystkie trzy typy znaków: symboliczne (słowo
lub inicjał)24, ikoniczne (sylwetki) i indeksalne (koło, trójkąt). Interpre
tant tych znaków zależy nie tylko od relacji środka znaku do obiektu
w ramach danego rodzaju interpretanta, lecz również od interpreta
tora. Dla zrozumienia znaku symbolicznego, czyli aktywacji interpre
tanta bezpośredniego, interpretator znać musi oczywiście język (lub
przynajmniej nauczyć się tych dwóch słów), czyli znak taki spełnia
w wymiarze komunikacyjnym funkcję w ramach generowania opozy
cji 'my ↔ oni’ i jako taki służy do dyferencjacji25. Dla zrozumienia
znaku ikonicznego, czyli aktywacji interpretanta finalnego, wystarczy
postrzeganie (tu: wzrok) i wnioskowanie, niezależnie od znajomości
języka; z oglądu sylwetek można się domyślić (w naszych kręgach
komunikacyjnych), która toaleta jest dla kogo; znak ikoniczny ma
więc komunikacyjnie funkcję konsolidującą, zapobiegającą dyferen
cjacji itd.26 Dla zrozumienia znaku indeksalnego, czyli uruchomienia
interpretanta dynamicznego, wymagana jest już u interpretatora

Przy czym inicjał traktować można też jako swego rodzaju indeks wskazujący na znak
symboliczny. Ale to już kwestia sporna, trudno bowiem ustalić, czy 'K’ wskazuje bezpośred
nio na kobietę, czy na słowo 'kobieta’, które dopiero potem wskazuje na kobietę. Wątpli
wości tego typu powstają w zasadzie tylko dla osób nieznających danego języka (w tym
wypadku polskiego). Miejscowa ludność odnosi 'K’ bezpośrednio do kobiet, obcokrajowiec
natomiast najpierw musi się dowiedzieć, co znaczy owo 'K’, by potem odpowiednio to
odnieść.
25
W jednym wymiarze między rozumiejącymi to słowo a nierozumiejącymi go, w innym
wymiarze – między kobietami a mężczyznami.
26
Stąd zresztą domyślamy się, że na trójkącie znaku drogowego przedstawiającego
jelenia nie chodzi tylko o jelenie, lecz ogólnie o zwierzęta. Natomiast na znaku z samolo
tem – wręcz przeciwnie.
24
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wiedza spoza tego znaku i spoza postrzegania, bez której ani rusz;
znak ten ma więc funkcję izolacyjną, wykluczającą27.
Jak widzimy, mamy: ten sam obiekt znaku, trzy różne środki znaku oraz
trzy typy interpretantów i trzy rodzaje funkcji, ale jedną realnościową
kwestię. Jednak tylko w jednym wypadku do głosu dochodzi semantyka.
Co w ciekawy sposób widać również w oznaczeniu toalet w języku nie
mieckim, w którym w zależności od klasy restauracji, hotelu itd. spotkać
można znaki symboliczne w formie 'Frauen/Männer’ lub 'Damen/Her
ren’ (kobiety/mężczyźni, damy/panowie) lub odpowiednich inicjałów28.
Znaków ikonicznych i indeksalnych w ten sposób nie sposób negocjować.
One są, jakie są, gdyż w ich ramach funkcjonują inne interpretanty.
Uwaga: środek znaku ikonów i indeksów przybrać może różne formy
(sylwetka może wystąpić w formie różnych obrazków, znak graficzny
może być różny itd.), nie ma to jednak wpływu na triadyczne relacje zna
ków ani na interpretanta; natomiast w wypadku znaków symbolicznych
tego typu (stosunkowa) dowolność nie jest dopuszczalna bez powstania
zmian w relacjach znakowych (nie można bezkarnie zamiast 'mężczyzni’
napisać na toalecie 'wiewiórki’) oraz zmiany bezpośredniego interpretan
ta, a tym samym znaczenia znaku, a generalnie semantyki.
Z wszystkich tych rozważań wynika zatem, że tylko znaki symboliczne
pracują za pomocą semantyki (znaczenia = interpretanta bezpośred
niego) i podlegają procesom semantyzacji; na nich więc bazuje komu
nikacja i za ich pomocą może być realizowana. Pozostałe dwa rodzaje
znaków nie wykazują tego aspektu (ikony są podobne do x, indek
sy wskazują na x i to wszystko) oraz mają w związku z tym charakter
Zdaję sobie sprawę ze skojarzeń autora tych znaków, niemniej jednak wszyscy moi
zagraniczni goście zawsze mieli problem z tym znakiem i za każdym razem musieli pytać,
która toaleta jest dla kogo, czyli nie dekodowali skojarzeń autora.
28
To samo oczywiście również w Polsce: 'kobiety/mężczyźni’ lub 'panie/panowie’.
27
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(przede wszystkim) informacyjny. Ikony i indeksy służą do niwelowa
nia informacji, usuwając niewiedzę danego aktanta w określonej kwe
stii29. Symbole oczywiście również mogą spełniać funkcję informacyj
ną (jak w przykładzie z toaletą), usuwając niewiedzę na okoliczność
tego, która toaleta jest dla kogo, ponadto jednak – i przede wszyst
kim – służą do negocjowania semantyki, czyli do realizacji procesów
komunikacyjnych. Z postrzegania relacji podobieństwa znaków ikonicz
nych i z relacji wskazywania znaków indeksalnych wyprowadzać moż
na co prawda wnioskowania, można się czegoś domyślać, korelować to
z czymś innym i z tego wyprowadzać kolejne wnioski itd., czyli wyko
rzystać je w komunikacjach (na przykład debatując o sensie czy bez
sensie koła i trójkąta na drzwiach toalet), ale one same nie posiadają
semantyki, lecz stanowią (lub mogą stanowić) co najwyżej wywoływacz
komunikacji (lub działań)30.
Tyle ustaleń teoretycznych. Czy taką konceptualizację da się we wszyst
kich aspektach utrzymać, to oczywiście inna sprawa. Rzućmy więc okiem
na to, czy da się ją zoperacjonalizować i empirycznie zastosować, czyli
uzyskać za jej pomocą sensowne analityczne rezultaty.
Przedtem jednak – tytułem (rozluźniającej teoretyczność) dygresji – po
zwolę sobie przedstawić zachodzące ostatnio w Niemczech modyfikacje
sygnalizacji świetlnej dla pieszych w celach image’owo-humorystycz
no-turystycznych, modyfikacje pokazujące różnicę między indeksami
a ikonami.
A jak wiadomo z teorii, procesy informacyjne stanowią w komunikacjach jedynie mar
ginalny obszar, gdyż ani nie gwarantują nawiązywalności, ani nie nadają się w rozsądnym
stopniu do negocjowania znaczeń.
30
W tym sensie (działaniowym), kiedy pewien człowiek zadzwonił na policję i powiedział,
że jest w parku i słyszy w leżącej bezpańsko torbie coś jakby tykanie, oraz zapytał, co on
w tej sytuacji ma robić, usłyszał odpowiedź – uciekać. Dokładnie tak funkcjonują indeksy.
Negocjacja byłaby tu nie na miejscu, a w każdym razie niezbyt produktywna.
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»Normalnie« sygnalizacja na skrzyżowaniach składa się z trzech świecą
cych w trzech kolorach świateł o określonej i niemodyfikowalnej relacji
między środkiem znaku a jego obiektem na tle odpowiedniego interpre
tanta (dynamicznego). Zielone światło wskazuje na jedną, żółte na drugą,
a czerwone na trzecią funkcję i formę tego interpretanta. Wszystko jest
jasne, zamiana kolorów na inne lub wymiana odniesień w ramach tych
kolorów są niedopuszczalne bez zakłócenia tego systemu. W ramach
rozluźnienia wizualnego wprowadzono w Europie przed laty dodatkowe
znaki na sygnalizacji dla pieszych, znaki już nie indeksalne, lecz ikoniczne.
To znaczy na szybach świateł malowano sylwetki stojącej (czerwone) lub
idącej postaci (zielone światło), co nie prowadziło do zmiany przyporząd
kowań, ale… ładnie wyglądało. Stosowanie tych dodatkowych ikonów
ogólnie motywowane było chęcią pomocy daltonistom (zakładając naj
prawdopodobniej, że mają oni nie tylko problemy z kolorami, ale również
z niewidzeniem kolejności świateł w pionie) oraz chęcią uniknięcia nudy
(zwłaszcza wśród dzieci) podczas oczekiwania na zmianę świateł. Odtąd
większość świateł wyglądała tak jak na lewym zdjęciu poniżej. Kiedy roz
leciała się NRD, gdzie również stosowano ikony, tyle że sylwetki postaci
były nieco inne (prawe zdjęcie), w obydwu krajach funkcjonowały nieza
leżnie ich różne ikony, czym manifestowały funkcję izolacyjną31.

Lewe zdjęcie: https://www.br.de/kinder/ampel-eiserner-schutzmann-verkehr-strassekreuzung-100.html; prawe zdjęcie: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ampelmann.svg
(5.06.2019).
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Ze względów satyrycznych lub multikulturowych niektóre miasta
w Niemczech przejęły enerdowskie ikony, a nierzadko i odwrotnie,
i odtąd funkcjonowały one sobie równolegle.
Następnie kręgi feministyczne oponowały przeciwko temu, by ikony
były tylko męskie, więc wprowadzono również żeńskie sylwetki (lewe
zdjęcie poniżej). Co z kolei spowodowało protest osób homoseksual
nych; więc pojawiły się stosowne figury (prawe zdjęcie)32.

Ostatnio natomiast pojawił się w wielu miastach trend wprowadzania
na niektórych sygnalizacjach ikon charakterystycznych dla image'u lub
wizerunku danego miasta w funkcji turystyczno-ludycznej, ikon odwo
łujących się do jakichś znanych cech, budowli czy osób pochodzących
z tego miasta.
I tak w Zagłębiu Ruhry umieszczono na sygnalizacji górnika z typo
wą lampą górniczą (a), a w Trier – dla uczczenia najbardziej znanego
obywatela tego miasta – sylwetkę Karola Marksa (b). W Bremen pojawili
się "muzykanci z Bremy" z baśni braci Grimm (c), a w Emden na cześć
Lewe zdjęcie: https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/leuchtsignale-sindillegal-eine-stadt-kaempft-fuer-die-ampelfrau/23811758.html; prawe zdjęcie: https://
www.express.de/koeln/forderung-der-bezirksvertretung--csd--ampelmaennchen-sollendauerhaft-in-koeln-bleiben-32030994 (5.06.2019).
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urodzonego w tym mieście kabarecisty i komika, Otto Waalkesa, jeden
z jego charakterystycznych rysunków (d)33.

a				

c					

b

d

Cokolwiek by jednak wprowadzić jako ikon na (poza tym indeksalnej)
sygnalizacji, ona sama funkcjonuje bez zarzutu, póki pracujemy kolorami,
czyli indeksami. Ikony natomiast, kiedy funkcjonują w sposób towarzy
Lewe górne zdjęcie: https://www1.wdr.de/nachrichten/ampelmaennchen-120.html;
prawe górne: https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/trier-karl-marx-ampelnlotsen-fussgaenger-im-jubilaeumsjahr_aid-8013973; lewe dolne: https://www.wn.de/
Fotos/Aktuelles/Aus-aller-Welt/3558881-Besondere-Ampelmaennchen-in-Deutschland;
prawe dolne: https://www.logistik-watchblog.de/neuheiten/1982-fundstueck-ottowaalkes-eigene-ampel-maennchen.html (6.06.2019).
33

39

szący, nie mają wpływu na relacje znakowe i mogą być modyfikowane
w tych lub w innych celach oraz prezentowane w różnych formach;
jako takie również umożliwiają odczytanie funkcji danego światła oraz
skutecznie sterują reakcjami użytkowników dróg, ich modyfikowalność
jednak stoi na przeszkodzie jednoznacznemu funkcjonowaniu relacji
znakowych, do tego celu indeksy lepiej się nadają. Dlatego zresztą
nie stosuje się znaków symbolicznych lub wprowadza się je tylko jako
towarzyszące w relacji do indeksów (na przykład w formie dodatkowych
napisów typu: stop, stoimy, czekamy, nie przechodzimy itp.).
Sytuacja jest jednak, nazwijmy to, migotliwa. Co znowu wskazuje na
relacjonalność znaków i ich odniesień oraz na ich związek z działania
mi. Z punktu widzenia bowiem relacji znakowej czerwone (żółte, zielo
ne) światło wskazuje na coś, z czym światło to nie ma nic wspólnego –
'stać' (uwaga, iść) – a zatem mamy do czynienia z indeksem. Z punktu
widzenia semantyki, czyli znaków symbolicznych, przyporządkowanie
kolorów do interpretanta (bezpośredniego) oraz do intendowanych re
akcji (czyli działania) jest arbitralne, bazuje na konwencji i – w rezulta
cie – na nawyku, a zatem mamy do czynienia ze znakiem symbolicznym
o odpowiednim znaczeniu, tyle że nienegocjowalnym, a więc w grun
cie rzeczy jednak z indeksem, a nie symbolem. Dokładnie ta właściwość
(migotliwość) precyzyjnie została wypracowana przez Peirce'a, który po
stuluje, że żaden znak nie jest znakiem samym w sobie, lecz funkcjonu
je jako dany znak dopiero w konkretnej relacji – znak jest znakiem, kiedy
ktoś go w jakiś sposób używa, kiedy w konkretnej komunikacji jest tak,
a nie inaczej stosowany. A dopiero sposób jego funkcjonowania wyzna
cza rodzaj znaku. Równie dobrze bowiem czerwone światło na sygnali
zacji może być ikonem w relacji podobieństwa do… czerwonego światła.
Nawiasem mówiąc, w wielu krajach, w których użytkownicy dróg sami
sobie wypracowali swoje reguły ruchu drogowego, sygnalizacja świetl
na dokładnie tak funkcjonuje – jako propozycja, jako ładny obiekt, który
się w ruchu ulicznym ignoruje. Ale miło popatrzeć.

"Wszystko jest możliwe,
ale prawdopodobnie nie”.
Steiner & Madlaina34

2. Desemantyzacja
Przejdźmy teraz – po tych teoretycznych ustaleniach – do problemu,
który chcę tutaj zanalizować, a mianowicie do obserwacji, że w obecnie
przebiegających komunikacjach stwierdzić można daleko idącą deseman
tyzację zarówno języka, jak i komunikacji w kierunku indeksalizacji tej
ostatniej. Na pytanie, czy również język podlega takiej indeksalizacji, nie
potrafię jednoznacznie odpowiedzieć; przy obserwacji niektórych przy
najmniej aktów komunikacji nasuwa się odpowiedź: owszem; z kolei inne
komunikacje takiej zależności nie pozwalają stwierdzić. Nie ulega jednak,
dla mnie oczywiście, kwestii, że generalnie mamy do czynienia z proce
sem desemantyzacji i języka, i komunikacji35.

Steiner & Madlaina, ostatnia linijka w piosence Alles ist möglich na EP Speak (2017).
Pojawia się tu jednak naukowo bardzo ciekawy problem: czy język, czyli znaki symbo
liczne, w ogóle może przejść w modus znaków indeksalnych? Na razie nic rozsądnego nie
mam w tej kwestii do powiedzenia, jedynie że zważywszy na to, co dzieje się na Twitterze,
Instagramie itd., możliwość traktowania tego jako indeksów (przynajmniej lub wybiórczo)
jednak się nasuwa. Kiedy pan Trump wysyła kolejny tweet, trudno zauważyć w nim (jed
nym i drugim) chęć lub zamiar negocjowania semantyki, a widoczna staje się tylko relacja
wskazywania tym tweetem wyborcom pana Trumpa na to, co owi wyborcy i tak już są
dzą. Tak jak w następującym tweecie: "Władca północnokoreański Kim Dzong Un podał
właśnie, że ›guzik atomowy jest cały czas na jego biurku‹. Czy ktoś z jego skapcaniałego
i wygłodzonego reżimu mógłby go poinformować, że też ja mam guzik atomowy, ale ten
jest dużo większy i potężniejszy niż jego, i mój guzik funkcjonuje!” (https://www.welt.de/
34
35
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O ile semantyka mimo (a może właśnie z powodu) jej rozmycia prowa
dzi w wypadku jej stosowania, czyli w komunikacji, do uzyskania – tem
poralnego co prawda tylko – konsensu w jakiejś kwestii. Po to w końcu
nieprzerwanie w systemach społecznych komunikujemy i debatujemy,
by w rezultacie uzyskać jakiś – jakikolwiek, ale jednak konsens, sta
bilizujący nam system społeczny lub jakiś jego segment w wymiarze
semantycznym, który z kolei możemy modyfikować, zmieniać, dopaso
wywać do x itd., lub by w rezultacie komunikacji uzyskać wiedzę na
temat tego, że mamy w jakiejś kwestii dyssens. Ale wszystko to razem
w celu uzyskania znowu konsensualnego rezultatu: konsensu, że mamy
konsens, lub konsensu, że mamy dyssens. Taki rezultat zaś skutkuje tym,
że w danym czasie udaje się jednak ustalić obowiązujące ukierunkowa
nie semantyki wszelkich obiektów komunikacyjnych oraz koordynację
działań społecznych, ponieważ debaty na temat semantyki kontrolowa
ne są społecznie poprzez to, że odbywają się w przestrzeni publicznej
i każdy (kto ma ochotę) debaty te może śledzić, brać w nich udział,
kontrolować je itd.
W aktualnych komunikacjach zaobserwować da się również inny proces,
który nazwać chcę indeksalizacją komunikacji, a który polega na tym, że
przenosimy komunikacje z poziomu stosowania znaków symbolicznych,
a zatem realizacji procesów semantycznych, na poziom stosowania zna
ków indeksalnych, to jest wykorzystania relacji wskazywania środka zna
ku na obiekt, z towarzyszeniem dynamicznego interpretanta ukierunko
wanego na aktualny efekt tego procesu, co prowadzi (kontraintuicyjnie)
do dowolności w ustalaniu rezultatów wskazywania na to, na co wskazu
je indeks, gdyż relacje wskazywania odbywają się poza przestrzenią pu
bliczną oraz poza semantyką. Ten aspekt jest tu bardzo ciekawy. Z teorii
wiemy, że indeksy, wskazując na coś, są w stanie tego dokonywać, po
politik/ausland/article172118267/Nuklear-Vergleich-Trump-hat-einen-viel-groesserenAtomknopf-als-Kim.html; 20.01.2018). Mamy wtedy klasyczny przykład indeksu.

42

nieważ odniesienia znaku do jego obiektu są wiążące (na mocy postrze
gania, wiedzy o świecie, korelacji, logiki itp.) i nie podlegają negocjacji
(dym wskazuje na ogień w każdym wypadku)36. W rezultacie aktualnych
obserwacji natomiast widzimy, że indeksy powstać mogą również po
przez indywidualne przyporządkowania w ramach relacji wskazywania.
Sam ten zabieg jest bezproblemowo możliwy, tyle że produkuje on da
leko idące konsekwencje dla komunikacji, aczkolwiek na poziomie samej
semiozy (generowania relacji znakowych) odbywa się bez zakłóceń, moż
liwy jest zaś przez indywidualizację przypisań obiektu do środka znaku
i odpowiednią konstrukcję interpretanta dynamicznego. Wypada się
wtedy z komunikacji, rozumianej jako negocjacja znaczeń, ale produkuje
indywidualne zadowolenie, czyli autoreferencyjny i samozwrotny kon
sens, unikając możliwości powstania dyssensu. Kiedy bowiem ja twierdzę
to, na co wskazuje indeks, wtedy on dla mnie… właśnie na to wskazu
je, co produkuje mi konsonans kognitywny (przeciwieństwo dysonansu).
Dokładnie dlatego indeksy w komunikacji są takie miłe – do szczęścia
potrzeba tylko siebie samego. Natomiast to, że na dłuższą metę rozpada
się przez to społeczeństwo, wydaje się nikogo nie niepokoić.
Proces indeksalizacji komunikacji (wiem, to oksymoron, ale na jego
rolę zwrócę jeszcze uwagę niżej) w ramach jej desemantyzacji prze
biega (mniej więcej) tak. To, na co ma wskazywać tego typu indeks,
wyznacza dane 'ja’ jako interpretator, gdyż relacja ta nie jest, jak
w wypadku symboli, sterowana (społeczną) negocjacją semantyki,
lecz regułą przyporządkowania, a ta może być stosowana też indywi
dualnie na poziomie danego aktanta37. Do negocjacji natomiast wy
A jeśli nie, wtedy jest to mgła.
Kiedy sądzę, że wyraz twarzy interlokutora wskazuje na to, że on mnie bardzo lubi,
wtedy to ja mam rację, gdyż ja to sądzę, czyli o tym decyduję. Jeśli na takim i tym
wniosku, wynikającym z przeze mnie wygenerowanej relacji wskazywania, poprzestanę,
to mam dobry humor i wszystko jest w porządku. Chyba że podejmę komunikację na ten
temat, ale ta ma tę niedogodność, że wtedy może się okazać, że… źle interpretuję ten

36
37
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magani są inni lub od innych można się dowiedzieć (z tego, jak mó
wią) o aktualnym stanie danej semantyki; od siebie samego tego się
nie dowiemy, gdyż gadamy, jak gadamy, nie wiedząc, jak gadają inni.
W wypadku indeksu to oczywiście również możliwe, ale nie w sposób
konieczny i wiążący, można bowiem poprzestać na własnych ustale
niach i wtedy przechodzimy na obszar komunikacji autystycznej (patrz
Fleischer 2012 oraz publiczne zachowania tak zwanych smombis38).
I tak, kiedy się o czymś mówi za pomocą znaków symbolicznych, samo
owo mówienie produkuje konsens (lub dyssens, ale to funkcjonalnie
tożsame); kiedy natomiast konstruuje się indeksy, wtedy niepotrzeb
ni są nam ci inni, gdyż samozadowolenie uzyskuje się też wtedy, gdy
sami potwierdzamy swoje ustalenia w jakiejś dziedzinie. Na tym zresz
tą polega samozadowolenie.
Kiedy więc mam wrażenie, że, dajmy na to, moi studenci i studentki
uważają mnie za głupka, wtedy mam dwie możliwości reakcji: a) albo
korzystam z komunikacji i rozmawiam z nimi o tym (znaki symbolicz
ne), i w rezultacie wychodzi nam, że…; b) albo zakładam, że to ja mam
rację (że jestem głupkiem lub że nie), bo to przecież widzę i to dla mnie
oczywiste, tworząc w ten sposób indeks, który ma tę zaletę, że każde
zachowanie studentów wskazuje mi jednoznacznie na słuszność mojego
poglądu (czyli na przesłankę moich obserwacji!) i go motywuje. Korzy
stając z samostanowionej relacji wskazywania (z pominięciem społecznie
regulowanego sprawdzania funkcjonującej semantyki za pomocą komuni
kacji), każdy środek znaku stosowany przez studentów i studentki (ich
wypowiedzi i reakcje) ustaloną przeze mnie relację wskazywania na to,
że jestem (w ich oczach) głupi, albo potwierdza, albo… jest nierelewantny
wyraz twarzy. Komunikacja zatem jest zawsze dość niebezpieczna. Stąd lepiej poprzestać
na indeksach.
38
Dla wyjaśnienia: 'smombie’ to słowo używane do określenia ludzi chodzących w prze
strzeni publicznej z nosem w smartfonie, a powstałe jako kontaminacja słów smartfon +
zombie.
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(gdyż ja zwracam uwagę tylko na te znaki, które potwierdzają); a obydwa
rozwiązania funkcjonują w koniecznej obecności u interpretatora (czyli tu
u mnie) przekonania, że naprawdę to jestem mądry (optymistyczna wer
sja) lub że studenci mają rację i jestem głupi (pesymistyczna wersja). Oby
dwie wersje jednak w równym stopniu funkcjonują, póki stosuje się znaki
i procesy indeksalne, tyle że o tym, jaki jestem, w obydwu wypadkach
decyduję zawsze tylko ja, a sfera publiczna (komunikacja i semantyka)
nie bierze w tym udziału, gdyż to zlikwidowałoby mnie jako decydenta.
To oczywiście trywialny i, mam nadzieję, humorystyczny przykład, po
zwalający tylko rozświetlić zagadnienie. Co jednak, kiedy taki mecha
nizm izolacyjny zaczyna funkcjonować w systemie społecznym na wielką
i szerszą skalę i kiedy, stosując go, chcemy nadal funkcjonować w spo
łeczeństwie, niegenerowanym już nawiązywalnymi komunikacjami i ne
gocjowaniem semantyki, lecz indywidualnymi i niewalidowanymi pu
blicznie relacjami wskazywania, których przystawalność (słuszność) sami
generujemy? Czyli wtedy, kiedy mówimy, co mniemamy, nie interesując
się tym, co sądzą inni, i nie dopuszczając tego, co oni sądzą, do własnych
ustaleń, przekonań, rezultatów przyporządkowań.
Weźmy sferę postrzegania, czyli świat indywiduum. Kiedy widzę dym,
wtedy wiem – bo dowiedziałem się tego z wcześniejszych postrzegań –
że jest w pobliżu ogień, i co tu negocjować i po co w ogóle wiedzieć,
co inni na to, wystarczy biec. Kiedy widzę, że Ziemia jest płaska (bo jest,
gdyż to widzę), wtedy wiem, że mam rację, i co tu negocjować…
A teraz weźmy sferę komunikacji, czyli 'wiedzę’. Kiedy wiem, że politycy
są głupi i skorumpowani, wtedy (na poziomie indeksów)… takimi ich
też widzę, więc co tu negocjować i po co, przecież to widać. Natomiast
na poziomie znaków symbolicznych ani widzenie, ani wiedza nie są
(jeszcze) potrzebne; potrzebne są tylko pytania, wątpliwości, problemy.
Więc pytamy: 'jacy są politycy?’. I rozpoczynamy debatę. Przy czym to
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nie jej rezultat jest istotny (on jest tylko – z tych czy innych powodów –
ważny)39, lecz sama debata, gdyż z niej rodzą się relacje społeczne oraz
generuje i stabilizuje się społeczeństwo (czujemy się swojo, bośmy sobie
pogadali). Możemy oczywiście manifestować również swoje zdanie i py
tać: 'jacy są politycy, bo ja sądzę, że…’. Ale nadal mamy debatę, w ra
mach której ustalamy semantykę. Oczywiście nie dla samej semantyki,
lecz dla stabilizowania systemu społecznego40. W wypadku stosowania
znaków indeksalnych to wszystko nie jest możliwe (ani konieczne, gdyby
było możliwe), ponieważ już na wejściu ja wiem, co wiem. Modyfikacja
wiedzy natomiast w tym paradygmacie nie ma (systemowego) sensu,
a zatem nie ma również potrzeby aktywacji tego typu procesów, gdyż ta
wiedza stanowi przesłankę, a nie rezultat procesu. Według algorytmu (a):
[przesłanka →] 'politycy są głupi', [procedura →] 'obserwacja ich głupich zachowań’, [rezultat →] 'wszędzie widzę, że są głupi, czyli widzę
to, co już wiem’ (bo tylko to obserwuję).
Tymczasem możliwe jest też zastosowanie innej procedury, według
algorytmu (b):
[przesłanka →] 'jacy są politycy?' lub 'czy politycy są głupi?', [proce
dura →] 'debata, rozmowa, obserwacja wszystkich zachowań polity
ków’, [rezultat →] 'są lub nie są głupi’ lub 'przesłanka była błędna’.
Termin (nie – słowo) 'istotny’ stosuję tutaj w sensie, w jakim wprowadził je do nauki
Mario Bunge, to znaczy jako charakterystykę elementu niezbędnego dla działania systemu;
'istotne’ są zatem te elementy danego systemu, które gwarantują jego funkcjonowanie
i stabilność oraz bez których nie może się on jako taki obejść; właściwościami istotnymi są
więc właściwości systemowo konieczne. Patrz Bunge 1983.
40
To samo w wypadku sądu o płaskości Ziemi. Można pozostać na poziomie indeksów,
i wtedy Ziemia jest płaska (bo to widać), lub przejść na poziom komunikacji i zapytać: jaka
jest Ziemia? Tylko w tym drugim wypadku można do czegoś sensownego dojść; w pierw
szym wypadku już się jest, gdzie się jest, i nie ma z tego wyjścia. Ale ma się zawsze rację.
A to kusząca perspektywa.
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Jak widzimy, w pierwszym wypadku (a) ani semantyka, ani komunikacja
nie są potrzebne; a w drugim (b) – komunikacja jest konieczna, tym
samym semantyka.
W charakterze podsumowującego wniosku sformułować można następu
jący algorytm:
Desemantyzacja komunikacji prowadzi do jej indeksalizacji, ta zaś do
indywidualizacji społeczeństwa (kolejny oksymoron), czyli do niszcze
nia relacji społecznych, a tym samym systemu społecznego, na rzecz
bezrelacyjnego zbioru jednostek41.
Mając tak zarysowane tło teoretyczne zagadnienia, przyjrzyjmy się
różnym przykładom stosowania desemantyzacji w celu wyprowadzenia
z nich funkcji samego zabiegu indeksalizacji komunikacji, jak również
ustalenia obszarów możliwych zastosowań tego mechanizmu. Przed
tem jeszcze dwie drobne i wyjaśniające uwagi na temat ontologii oraz
abdukcji.
Ontologia. Jak można było zauważyć, już Charles S. Peirce (ale również
inni ojcowie semiotyki, czy to Ferdinand de Saussure, czy Louis Hjelmslev,
czy Charles Morris) w całej swej koncepcji abstrahuje od tego, co w dzisiej
szej terminologii nazywamy realnością. Mowa jest zawsze albo o proce
sach kognitywnych (o myślach, jak formułuje to Peirce, dziś powiedzieli
byśmy: o procesach neuronalnych), albo o wymiarze społecznym, czyli
relacjach międzyludzkich generowanych poprzez komunikacje. Wszelkie
procesy semantyzacyjne i komunikacyjne zachodzą zawsze w konstruk
tywnej rzeczywistości tych procesów i jej dotyczą, a wszelkie procesy neu

Ciekawą pozycję w kwestii indywidualizacji zajmuje Andreas Reckwitz (2017), który
wychodzi od postulowanego zjawiska singularyzacji społeczeństwa, generującego aktualne
manifestacje systemów społecznych.
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ronalne odbywają się w ramach indywidualnych, operacjonalnie zamknię
tych mózgów. Co, ma się rozumieć, nie oznacza, że realności nie ma lub że
komunikacje i procesy neuronalne nie produkują oddziaływań w realności.
Dlatego na marginesie desemantyzacji chcę jeszcze dopowiedzieć coś
w kwestii słowa 'istnieć' (egzystować), które (w różnych wariantach
i kontekstach) będzie się tutaj dość często pojawiało, a na temat którego
filozofia dysponuje obszerną literaturą42. W odniesieniu do 'istnieć’ myli
się bowiem często (zarówno w wypadku słowa, jak i pojęcia) znaczenie
z funkcją43. Słowo to, jak wszystkie inne słowa, ma co prawda znaczenia,
mnie zaś chodzi o jego funkcje w ramach komunikacji (a i teorii), gdzie nie
występuje ono już jako słowo (i nie jego znaczenie jest istotne), lecz jako
nieposiadający rzeczywistości operator, oraz służy do wyrażania relacji
i współoddziaływań, chociaż samo nie pełni już żadnej innej roli. Sytuacja
jest dokładnie taka sama, jakbyśmy pytali (wprowadzając drugiego, po
dobnego operatora): 'czy istnieją kilogramy?’ lub 'ile kilogramów napraw
dę istnieje?’. O ile 'kilogramy’ służą jedynie do mierzenia i relacjonowania
pewnej cechy (ciężaru) i jako takie nie istnieją (w przyrodzie nie ma
kilogramów), o tyle 'istnieje’ służy jedynie do wyrażenia (opisu, badania,
analizowania itp.) pewnych relacji między obiektami. Spojrzawszy zaś na
rzecz szeroko: między cząstkami elementarnymi zachodzą współoddziały
wania, organizmy ożywione postrzegają, system społeczny generowany
jest przez komunikacje itd. W tym sensie: cząsteczki, współoddziaływania,
organizmy, postrzeganie, system społeczny, komunikacje… istnieją i ten
operator to opisuje. Traktowanie tego operatora jako pojęcia ontologicz
nego jest równie rozsądne jak pytanie o to, jak długi jest jeden metr?44
To niekoniecznie złośliwy dobór (ostatniego) słowa.
Termin 'pojęcie’ rozumiem tutaj jako nazwę dla zdań, czyli dla operacjonalnych obiek
tów, służących do czegoś, opisujących coś; podczas gdy 'słowo’ to nazwa dla siebie.
44
Tu z kolei nie powinno się mylić pytania z odpowiedzią. W przykładzie z pytaniem
o długość metra odpowiedź jest oczywiście prosta: jeden metr. To jednak w niczym nie
przesądza sensowności pytania; ono nadal jest bez sensu (jednostka miary nie podlega
42
43
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Abdukcja. Skoro już jesteśmy przy operatorach i logice, w charakterze
dygresji jeszcze jedna uwaga dotycząca teorii oraz analizowanego tutaj
zjawiska desemantyzacji. Kiedy obserwujemy komunikacje i analizujemy
podane niżej egzemplifikacje, nasuwa nam się (co najmniej) podejrzenie,
że w wielu wypadkach (na poziomie mechanizmów) mamy do czynie
nia z wprowadzoną do logiki przez Charlesa S. Peirce’a (a dokładniej:
przejętą z tradycji) abdukcją, którą ten wyróżnił jako trzeci sposób argu
mentacji, obok dedukcji i indukcji45. Peirce’owska abdukcja bazuje na
następującym algorytmie:
"Obserwowany jest zaskakujący fakt C; ale gdyby A było prawdziwe,
wtedy C byłoby oczywistością; a zatem istnieje powód, by przypusz
czać, że A jest prawdziwe" (Peirce § 5.189).
Zastosujmy ten algorytm do wspomnianych wyżej polityków:
Dokonujemy zaskakującej obserwacji – 'widzimy jednego głupiego
polityka' (C). Zdarza się. Więc szukamy reguły, która jest w stanie wyjaś
nić nam nasze zaskoczenie. Niech tą regułą będzie: 'wszyscy politycy są
głupi' (A). Wtedy nasza obserwacja (C) – 'widzimy jednego głupiego
polityka' – byłaby oczywistością, gdyż wiedzielibyśmy, że wszyscy poli
tycy są głupi (A), stąd widzimy jednego z nich. A zatem istnieje powód,
by przypuszczać, że A (wszyscy politycy są głupi) jest prawdziwe.
pomiarowi). Na każde pytanie bowiem jest odpowiedź (w najgorszym wypadku: 'nie
wiem’), gdyż 'pytanie’ to taki sam operator jak wymienione wyżej. Pytanie gwarantuje po
prostu nawiązywalność komunikacji (bo wymaga odpowiedzi). I nie ma nic wspólnego
z operatorem sensu. Por. szerzej – Fleischer 2019c.
45
Historycznie idea abdukcji pojawia się po raz pierwszy u Arystotelesa pod nazwą apagoge. Samo pojęcie abdukcji wprowadzono do nauki w 1597 roku przez Juliusa Paciusa.
W tym sensie Peirce zaktualizował to pojęcie i zestawił je z pozostałymi dwoma rodzajami
wnioskowania. Nawiasem mówiąc, na przykładzie abdukcji Peirce bardzo precyzyjnie wy
kazał konstruktywny charakter naszych postrzegań oraz wynikających z nich sądów, wnios
kowań i wiedzy. Patrz Peirce § 5.183, § 5.173.
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Widzimy, że cały ten mechanizm nie zależy od obserwacji i to nie ona
pozwala nam na falsyfikację naszej tezy, lecz zależy: a) od 'zaskoczenia';
a to, czym kto jest zaskoczony, zależy od zaskakiwanego, oraz b) od przy
jętej dla wyjaśnienia zagadnienia reguły. Mogliśmy byli przyjąć inną re
gułę, ale przyjęliśmy tę. Niewykluczone, że z uwagi na zagwarantowanie
nam dobrego samopoczucia. Wystarczy zatem znaleźć lub wynaleźć sto
sowną regułę, by zagwarantować sobie nieobalalność własnego stanowi
ska. Podkreślić jednak trzeba, że abdukcja nie we wszystkich wypadkach
tak (korzystnie) działa, możliwe są oczywiście również inne reguły i inne
operacje. Dość jednak, kiedy to, że coś może być takim, jakim chcemy to
widzieć, uznać za będące właśnie takim, żeby… abdukcja nam się przy
dała. W nauce przechodzimy oczywiście po dokonaniu abdukcji do fazy
falsyfikacji reguły, w życiu codziennym i w komunikacji dokładnie tego
najczęściej unikamy. Z wiadomych powodów.
Dla pełności wywodu podam jeszcze postulowaną przez Peirce'a relację
abdukcji do pozostałych dwóch rodzajów argumentacji czy wnioskowań,
do dedukcji i indukcji, definiowanych jako wnioskowania (odpowiednio):
od tego, co ogólne, do pojedynczego przypadku oraz od stwierdzonej
regularności do tego, co ogólne.
"Abdukcja jest tym rodzajem argumentu, który [rodzaj – MF] wychodzi
od zaskakującego doświadczenia, to znaczy od doświadczenia, które
przeczy aktywnemu lub pasywnemu przekonaniu. To dzieje się w for
mie sądu postrzeganiowego lub propozycji odnoszącej się do takiego
sądu, a nowa forma przekonania staje się konieczna, aby uogólnić do
świadczenie. […] Dedukcja dowodzi, że coś musi być; indukcja pokazu
je, że coś rzeczywiście oddziałuje; abdukcja jedynie wskazuje na to, że
coś może być” (Peirce § 5.171).
Problem tylko w tym, że w procesie desemantyzacji i indeksalizacji
zamieniamy "może być" na 'jest'.

"Trzeba tylko tego chcieć,
wtedy można też móc”.
Sebastian Pufpaff46

3. Analiza
Przejdźmy wreszcie do przykładów prognozowanej tu desemantyzacji języ
ka. Na dobrą sprawę jednak mamy, moim zdaniem, do czynienia ze znacz
nie szerszym zjawiskiem, a mianowicie z desemantyzacją komunikacji47. Jeśli
(jedynie w tym celu) zajrzeć do gazet, czasopism, telewizji lub podsłuchać
rozmów na ulicy, to łatwo można stwierdzić, że wiele słów, zdań, tekstów
coraz częściej niewiele lub zgoła nic już nie znaczy. Są one produkowa
ne, publikowane i (nierzadko) czytane w ramach określonych scenariuszy
komunikacyjnych, ale nie ma w nich znaczeń; niczego ponad to, że się po
jawiły, nie oznaczają. Są produkowane, gdyż tego wymagają procesy pro
dukcyjne i maszyny rotacyjne, a więc ktoś musi owe gazety czymś zapełnić,
żeby mogły się ukazywać, gdyż stanowi to materiał (surowiec) tego działu
gospodarki. A utrzymywany jest on w ruchu przez pozycjonowanie reklam,
a nie przez czytelnictwo czy debatowanie o kwestiach społecznych. Nato
miast ich wewnątrzsystemowy sens bazuje na realizacji jednowymiarowego
algorytmu – 'media donoszą o tym, co nienormalne’, czymkolwiek, gdzie
kolwiek i jakakolwiek jest normalność; im większe odchylenie od normal
ności, tym prędzej znajdzie się to w mediach. A te ukazują się, aby mogły
w nich być publikowane reklamy, to (dzisiaj) po prostu jeden z nośników
46
47

W jego programie kabaretowym Auf Anfang (2015).
W terminologii semiotycznej – z bezreferencyjnością znaków.
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dla reklam; gazety zatem trzeba tylko wydawać, a nie czytać. Do czego
zresztą dziennikarze (mniej lub bardziej ironicznie) sami się przyznają:
"Założono ›Next new networks‹, aby produkować content, który stworzy
ujmujące otoczenie dla reklamy"48.
Nareszcie wiemy, do czego służy content, a pewnie i komunikacja.
Równie dobrze można by oczywiście sprzedawać puste gazety, które sami
moglibyśmy zapełniać (na marginesach reklam) swoimi notatkami. Ale na
to jeszcze nie wpadliśmy49. Mało więc czytamy i uciekamy w komunikacje
prywatne, przez co niweluje się sfera publiczna. Stwierdzamy jednak nieba
wem, że te wyglądają podobnie; dużo mówimy, bez przerwy wręcz gada
my, ale niewiele to znaczy. Na szczęście nikt też już nie słucha. Nie radzimy
sobie bowiem ani z tym jednym, ani z tym drugim. Bo tu czy tam nie mamy
nic do powiedzenia. A zatem po co semantyka? Wystarczą słowa. Jedno po
drugim, jakoś poukładane. A skoro nie ma semantyki, to wystarczą indeksy.
Przykra to diagnoza i duża przesada z mojej strony (to w celach retorycz
nych tylko), ale obserwując gadanie w wielkich agregatorach, nie sposób
tego nie zauważyć.
"Next new networks geschaffen, um content zu produzieren, der ein ansprechendes
Werbeumfeld schafft”, http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2458252/Die
-Youtube-Story-%25281%2529?setTime=32.836#/beitrag/video/2458252/Die-Youtube
-Story-(1), 14:19 (23.12.2015).
49
Tak sądziłem. Ukazała się jednak w 2016 roku książka pod tytułem Toskania. Książka do pisania, zawierająca na 200 stronach kilka typowych zdjęć z Toskanii, a poza tym
składająca się z pustych kartek, które samemu można sobie wypełnić tekstem (patrz aneks;
za zwrócenie uwagi na tę książkę dziękuję pani Katarzynie Płoszaj). Publikacja ta to oczy
wiście swego rodzaju żart oraz skrzyżowanie książki z notatnikiem, ale – niewykluczone, że
proroczo – wskazuje na możliwości i kierunek rozwoju dzisiejszych mediów. Aczkolwiek nie
koniecznie możliwości. Kiedy bowiem spojrzeć na Facebooka, Instagrama, Snapchata itp.,
okazuje się, że również tu mamy do czynienia z pustymi platformami, które sami wypełnia
my tekstem i obrazkami, a rolę zdjęć z Toskanii przejmują reklamy.
48
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Trend ten pojawił się, moim zdaniem, już w okolicach lat 90. ubiegłego
wieku, kiedy zaobserwować można było postępującą desemantyzację
wypowiedzi (najpierw medialnych, potem również prywatnych). Zwłasz
cza w reklamie i w kampaniach reklamowych słowa nic lub niewiele już
znaczyły, używano ich niefrasobliwie, z uwagi na bezpośrednie działanie,
na rezultat tu i teraz, nie martwiąc się o skutki50.
Niżej przytoczę i zanalizuję serię przykładów takich desemantyzacji. Przy
czym nie będzie mi chodziło o same zabiegi – te są z reguły trywialne –
lecz o ich skutki dla komunikacji, kiedy stosowane będą powszechnie,
czyli o ich wpływ na kształtowanie się procesów komunikacyjnych oraz
o wynikające z tego działania na poziomie systemu społecznego, jak
również o funkcje strategiczne tych zabiegów51.
Uwaga techniczna: tam, gdzie to wskazane, będę w narracji mieszał styl
naukowy z kolokwialnym, raz, dla rozluźnienia wywodu, dwa, w celu
uniknięcia stawianego mi oraz członkom naszego zespołu zarzutu, że
nasze prace naukowe napisane są zbyt naukowym językiem52. To ostat
nie również stanowi już przykład desemantyzacji, tu: z zastosowaniem
zabiegu tautologizacji. Stawianie zarzutu, że prace naukowe napisane są
zbyt naukowo, jest oczywiście kuriozalne, ale pokazuje, w którą stronę

Przytaczając i opisując niżej zabiegi stosowane w reklamie, nie chcę oczywiście
powiedzieć, że to ja te zabiegi odkryłem i teraz się tym przed Państwem chwalę; wszyscy
je znamy i zdajemy sobie z nich sprawę. Mnie chodzi o opisanie konsekwencji dla naszych
komunikacji pojawiających się w rezultacie powszechnego stosowania tych zabiegów. Czyli
o odpowiedź na pytanie: co z tego wynika?
51
Funkcje komunikacyjnego zasięgu w analizie przykładów pominę z uwagi na ich
oczywistość. Podawał będę przykłady zarówno z obszaru różnych dyskursów, jak i z interdy
skursu, jak również dotyczące różnych komunikacyjnych stylów życia i różnych wiskursów
(czyli dyskursów wizualnych).
52
W pewnej recenzji habilitacyjnej miałem ostatnio okazję przeczytać, że w pracach
ocenianej habilitantki za dużo jest zdań podrzędnie złożonych oraz w ogóle złożonych. Dla
ułatwienia dodać mogę, że wzmiankowana recenzentka z zawodu jest lingwistką.
50
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zmierzamy nawet na polu nauki – w stronę indeksalizacji przynajmniej
jej języka opisu53.
_________________
Funkcja zamglenia przy jednoczesnym motywującym stosowaniu
jednowymiarowej argumentacji (za, a nie przeciw)54.

Jako pierwsze rzuciły mi się w oczy ruchy gimnastyczne dokonywane za
pomocą konceptu 'oszczędzanie'. Co i rusz ktoś dowodził nam (i nadal
dowodzi) na plakatach reklamowych, że kupując coś, oszczędzamy tyle
i tyle złotych. Podczas gdy po namyśle zauważyć można by było, że ni
czego nie oszczędzamy, lecz jeno coś wydaliśmy; mniej, niż byśmy wydali,
gdybyśmy wydali więcej. Oszczędzać bowiem można coś tylko wtedy, kie
dy się nic nie wydaje. Mając na przykład sto złotych, mamy sto złotych,
a wydawszy, dajmy na to, 50 złotych, mamy jeszcze 50 złotych, czyli ni
czego nie oszczędziliśmy, lecz tylko coś wydaliśmy. Natomiast oszczędzili
byśmy, gdybyśmy nie wydali. Na tym zresztą polega tryb przypuszczający
w języku. Ale tylko wtedy, kiedy jego używanie jeszcze coś znaczy.
Ponadto dochodzi tu do głosu zabieg aktualizacji czasu w funkcji możli
wości, a językowo – modalności (która, jak wiadomo, zawsze produkuje
prawdziwe wypowiedzi), w myśl maksymy – gdyby ten produkt koszto
wał kiedyś 60 złotych, a nie, jak dziś, rzeczywiście 50 złotych, wtedy ku
pując go dziś za 50 złotych, oszczędzilibyśmy w relacji do kiedyś 10 zło
tych. Takie zdanie modalne jest oczywiście prawdziwe (jak wszystkie
Jest jeszcze trzeci powód tego zabiegu – ponieważ podawane niżej egzemplifikacje są
dość deprymujące, niech kolokwialność i humor stanowią swego rodzaju antidotum na
ową deprymację.
54
Przytaczając przykłady desemantyzacji, na krawędzi strony podawał będę dla orientacji
podstawową, wiodącą funkcję stosowanego w nich zabiegu; nie oznacza to jednak, że jest
to jedyna funkcja realizowana przez daną egzemplifikację.
53

54

zdania modalne), ale również pozbawione sensu, gdyż oferowany nam
produkt kosztuje po prostu 50 złotych, bo jest sprzedawany dziś, a nie
wczoraj. A jak wiadomo, niczego nie można kupić wczoraj; zrobić zresz
tą też nie. Z czego wynika, że oszczędzilibyśmy coś, gdybyśmy byli w sy
tuacji, że można coś oszczędzić. Na przykład w scenariuszu komunika
cyjnym 'targowania się' lub oszczędzenia sobie zakupu55. W ten sposób
czas (przedtem coś kosztowało x, a teraz x minus y) z jednej strony
wspiera ową modalność, a z drugiej inwizybilizuje (uniewidacznia) jej
bezsens, gdyż jako klienci nie powinniśmy tego zauważyć. Dziś zabieg
ten stosowany jest nagminnie, praktycznie nie ma już cen produktów,
które nie widniałyby na tle przekreślonych wyższych, niegdysiejszych cen.
Jeśli natomiast zapytać, kiedy ten produkt był sprzedawany za ową wyż
szą (a dziś przekreśloną) cenę, otrzymamy oczywiście odpowiedź: wcześ
niej – aczkolwiek nigdy. Ale nie w tym rzecz, lecz w tym, że poddani ta
kiej procedurze (i jej podobnym) po dłuższym czasie jej stosowania do
niej przywykną i przedsięwezmą przekonanie, że w zasadzie bez przerwy
oszczędzają, bo każda cena jest niższa, niż była wczoraj. Konieczne jed
nak jest, by koncept 'oszczędzania’ utracił charakter konceptu i stał się
słowem, jakich wiele. Byle często powtarzanym.
_________________
Funkcja zamglenia z brakiem lub unikaniem argumentacji.

Następnie dochodziło (i nadal dochodzi) do stosowania zabiegu typu 'kup
dwa, a płać za jedno'56, polegającego na tym, że sprzedający, chcąc otrzy
mać za na przykład 2 oferowane jabłka 4 złote, może sprzedawać jabłka
55
Co ciekawe, nie targujemy się już dziś w sklepach; skonto do niedawna jeszcze ograni
czone było prawnie do 3%.
56
Pytania, dlaczego oni wszyscy mówią do nas per ty, kiedy my ich przecież nie znamy,
prawie nikt już sobie nie zadaje. To również przykład desemantyzacji, skorumpowania oraz
zastosowania indeksu.
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po 2 złote i kiedy obydwa sprzeda, wtedy uzyska właśnie 4 złote. Może
on jednak również ustalić cenę jabłka w wysokości 4 złotych i obiecać nam,
że jeśli kupimy u niego dwa jabłka, to również zapłacimy 4 złote. W rezul
tacie w obydwu wypadkach uzyska on 4 złote, czyli dokładnie tyle, ile
chciał. Ale jeśli kupimy tylko po jednym jabłku w temporalnym odstępie
dwóch zakupów, uda mu się uzyskać 8 złotych. Z czego wynika, że cena
jabłka wzrosła o 100% i spadła o 100% równocześnie. Sęk jednak w tym,
że my mniemamy, że oszczędziliśmy – kupując dwa jabłka naraz – 4 złote
i mamy dobry (lub lepszy) humor. A jak się ma dobry humor, to nie tylko
nie myśli się o tym dlaczego, lecz również chętnie kupi się więcej jabłek.
Z tym samym syndromem mamy do czynienia w znanych ofertach typu
'kup dwa (trzy…), a zapłać za jedno (dwa)’, jak na przykład w tym wy
padku, w którym sprzedający chce za trzy produkty otrzymać x złotych,
więc podaje cenę dwóch w wysokości x złotych właśnie; kto kupi trzy,
ten zapłaci tyle, ile sprzedający chciał otrzymać, a kto kupi dwa, zapłaci
więcej57.

Źródło: http://rejestracja-ori.pl/katalog-oriflame-14-2018-dla-konsultantek-klientekvip-oriflame/ (12.07.2019).
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Rzecz jednak zatacza szersze kręgi i można również kupić/odbyć dwoje
studiów w cenie/w czasie jednych. Czyli praktycznie.

To samo spotykamy w wypadku tak zwanych płatności na raty z 0%
odsetek. Dawno, dawno temu wychodziło się od gotówkowej ceny pro
duktu i dla płatności ratalnych dodawało x% odsetek, przez co produkt
kupowany ratalnie był droższy. Ale jeśli wziąć tę wyższą cenę (z odsetkami)
i podzielić ją na stosowną ilość rat, wychodzi na to, że produkt gotówkowy
jest nagle droższy, niż był, obydwa razem (gotówkowy i ratalny) zaś mają
tę samą cenę; my natomiast mniemamy, że kupiliśmy na raty bez odsetek
i coś oszczędziliśmy. Pełna rezygnacja z semantyki na rzecz procesów go
spodarczych i podwyżek cen. Funkcja jest tu oczywiście ta sama jak wyżej.
Mamy tu klasyczny przykład indeksalizacji. 0% odsetek jako środek zna
ku wskazuje na obiekt (przekonanie o tym, że niepłacenie odsetek jest
dobre) przy ukierunkowującym współudziale interpretanta dynamiczne
go, który modeluje aktualny efekt jako coś pozytywnego – 0% wskazuje
na to, co ja uważam za chciane, więc potwierdza mi moje mniemanie.
A skoro wskazuje i potwierdza, to o czym jeszcze rozmawiać. Jest dobrze.
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Rzecz niekoniecznie odnosić musi się do odsetek. Indeksalizować
można również wypowiedzi polityczne, nierzadko z towarzyszeniem
tautologizacji58.

Z plakatu dowiadujemy się, że "Polska dla Polaków“ oraz że "Polacy dla
Polski“. 'Polska‘ i 'Polacy‘ wzajemnie na siebie wskazują, z pełną rezy
gnacją z semantyki, gdyż nie dowiadujemy się, jaka ma być ta Polska
i jacy mają być ci Polacy, którzy to są dla siebie, ani co jedna zrobi dla
tych drugich i odwrotnie, ani jaki jest powód tego, że na plakacie znaj
duje się głowa amerykańskiego orła herbowego (polski ma inny dziób
i nie tylko) oraz korona przypominająca raczej carską niż tę polskiego
orła; czerwoność nieba przemilczę. Dokładnie o to jednak – o dowiedze
nie się czegoś – nie ma tutaj chodzić; chodzić ma jedynie o samozwrotny
indeks, wzmacniający relację między środkiem znaku a jego obiektem.
Niejasna jest przy tym rola drugiego, obok orła, znaku ikoniczngo –
damy umajonej kwiatkami (w barwach narodowych). Pewnie chodzi
o to, że to Polka. Ale o Polkach w tekście nie ma mowy, tylko o Polakach.
Rzecz nie produkuje znaczeń, nie stanowi oferty dla ich negocjacji, lecz
Źródło: https://ewastankiewicz.wordpress.com/2015/11/10/polska-dla-polakowpolacy-dla-polski-marsz-niepodleglosci-2015/ (14.04.2019). Uwaga: kiedy dla cytowanych
tu materiałów wizualnych nie jest podane źródło, chodzi o zdjęcia mojego autorstwa lub
materiały z mojego archiwum.
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jedynie wskazuje na tak zwane wielkie oczywistości, które mają tę cieka
wą cechę, że są oczywiste. Jak to indeksy.
To samo widzimy na kolejnym plakacie, aktualizującym wszystkie trzy
rodzaje znaków, tyle że z dominacją funkcji indeksalnej.

Po pierwsze, mamy zdjęcie grupy czterech osób (ikony), z tym że nie
chodzi oczywiście o persony, lecz o wskazywanie na (prawdziwą) 'rodzi
nę‘ (indeks). Po drugie, mamy klasyczne i proste indeksy (flaga, mapa
Polski i Europy, serce, barwy narodowe). Po trzecie natomiast – tekst
językowy, czyli znaki symboliczne, tyle że nie ma w nim ani logiki, ani
sensu, ani w gruncie rzeczy znaczenia, czyli semantyki. Przepisy prawne
nie odnoszą się do regulacji poziomu życia, a żadna partia polityczna
tego poziomu prawnie nie może gwarantować59; nie chodzi tu zatem
o semantykę, lecz o indeksalizację języka, o zamglenie sensu i unikanie

Już choćby dlatego, że partie polityczne nie są władzą ustawodawczą (jest nią parla
ment), lecz organizacjami społecznymi, a te nie uchwalają prawa. Mamy tu więc jeszcze
bardzo kreatywne rozumienie prawa.
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argumentacji. Kto zgadza się z PiS-em, ucieszy się z tekstu na plakacie
(więc nie dziwi, że członkowie autonomicznych nacjonalistów podpisali
się pod plakatem zgrabnym indeksem); kto się z PiS-em nie zgadza, po
przeczytaniu plakatu pewnie już się będzie zgadzał, a w każdym razie
powinien. Jak widać, przykład tyle trywialny, co skuteczny.
_________________
Klasyczna funkcja normalnościowa.

Zabieg normalizacji na poziomie desemantyzacji języka stosowanego w re
klamie bardzo dobrze widoczny jest w następujących kilku przykładach.
"Kołdra o właściwościach antyalergicznych. Wyrób medyczny"60.
W przyrodzie "wyroby medyczne" nie występują61, w komunikacji, zaś jak
widać, tak; wystarczy to powiedzieć, by w rezultacie powstała rzeczywistość.
Rzeczywistość, która – jeśli ten zabieg stosownie często powielać – stanie
się oczywista i przekonująca, a więc rzeczywista. Konkurenci zaś mają nagle
problem, gdyż ich produkty, czyli dotychczas normalne produkty, nie są już
normalne, bo nie są medyczne. Normalnym natomiast staje się to, co nie
istnieje. I jak tu argumentować przeciwko konstruktywizmowi?
I dalej:
"Medyczna Szkoła Policealna.
Zapisz się już dziś!!!
Reklama Carrefour, Wrocław, 2017.
Zdaję sobie sprawę z tego, że to hiperbola, czyli element konstrukcyjny wypowiedzi; tu
jednak chodzi o to, jakie funkcje on umożliwia, jeśli zastosować go w celach desemantyza
cyjnych. Hiperbola jako element języka ułatwia życie; jako zabieg komunikacyjny – zmie
nia je i pozwala na tworzenie czegoś, co bez tego zabiegu nie miałoby sensu.
60
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ul. Oławska 19/2 Wrocław.
100% bezpłatne”62
Gdyby powiedzieć, że jakaś pani jest w 60% w ciąży, wywołałoby się nie
jakie zażenowanie (lub podziw). Natomiast to, że coś – tu: szkoła – jest
100% bezpłatne, cieszy, gdyż zawsze to lepiej, niż gdyby było w 60%
bezpłatne. Nie chodzi mi tutaj o logikę – nigdy nie udało mi się z nią za
przyjaźnić – lecz nadal o desemantyzację naszej komunikacji. Nieustanne
reklamowanie "produktów medycznych” i podobnych kuriozów prowadzi
bowiem w rezultacie do tego, że stuprocentowa bezpłatność nie rzuca
się już w oczy, lecz staje się normalna. A następnie budzimy się i żyjemy
w takim właśnie świecie. A jeśli się nie budzimy, to tym bardziej. W dru
gim wypadku jesteśmy szczęśliwi, w pierwszym – wręcz przeciwnie.
Przykład poniższego plakatu z kolei pokazuje ten sam zabieg, tyle że
ukierunkowany na oddziaływanie w określonym dyskursie (a nie jak
wyżej w interdyskursie).
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Reklama uliczna, Wrocław, 2017 (z mojego archiwum). Wytłuszczenie w oryginale.
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Dla nas (mam nadzieję) to plakat kuriozalny, bowiem nawoływanie
do leczenia chorób za pomocą różańca i modlenia się nie jest zbyt
przekonującą propozycją terapeutyczną. Natomiast dla dyskursu, do
którego plakat jest adresowany, postulowana jest normalność – a tym
samym ewokowana jest skuteczność tej terapii, co wzmocnione jest
miejscem zawieszenia plakatu (teren przed jednym z wrocławskich ko
ściołów) – generująca tym samym określone 'my’, czyli nas, którzy tak
robimy i w to wierzymy. Tym bardziej że różaniec schowany był w kla
sycznym opakowaniu medycznym, tyle że z napisami: "sanctum rosa
rium” oraz "sposób użycia: 1 × dziennie, dla lepszych rezultatów zaży
wać wielokrotnie w ciągu dnia, produkt bezpieczny dla dzieci, nr serii:
Łk 9–13”63. Plakat jednak działa normalnościowo w obie strony: nam
potwierdza, przez konstatację niezamierzonego humoru i kuriozalności
zagadnienia, naszą normalność, nasze mniemanie o kręgach zlecenio
dawców plakatu; im natomiast potwierdza ich normalność. To zaś, że
ich normalność dla nas jest nienormalna, a nasza normalność dla nich
jest nienormalna, nie ma znaczenia, gdyż dokładnie tak normalność
działa i do tego służy – do konsolidacji 'my’ oraz do dyferencjacji spo
łeczeństwa. Z czego wynika, że mamy tu do czynienia ze znakomitym
plakatem.
O generacji nazywanej 'generacją like’ pewien dziennikarz w telewizji
powiedział tak:
"Bardziej niż każda inna generacja dzisiejsze nastolatki mogą bezpo
średnio komunikować z artystami, gwiazdami i markami. Czasami
otrzymują nawet odpowiedź"64.
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Trudno powiedzieć, czy humor (zwłaszcza ten z "Łukaszem”) jest tutaj zamierzony,
czy nie.
64
Generation Like, https://www.zdf.de/migration/migration/generation-like-104.html,
6:05 (12.01.2017). Stylistyka oryginalna.
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Niezależnie od tego, jaką definicję komunikacji uznamy za operacjo
nalizowalną lub miłą naszemu sercu, badacze zgodni są co do tego, że
strukturalnie65 komunikacja jest co najmniej dwuwymiarowa: z jednej
strony ktoś coś mówi, z drugiej ktoś na to reaguje, również coś mówiąc
(mniejsza natomiast o powód tego procesu), lub konstruktywistycznie –
z jednej strony się mówi, z drugiej mówi się po coś. Dzisiaj okazuje się,
że wystarczy już tylko mówić, że komunikacja to tylko produkowanie
wypowiedzi i zawieszanie ich w sieci lub na jakimś innym słupie, wię
cej nawet – że można komunikować z markami. Co wyobrażam sobie
tak, że dany delikwent siedzi (lub stoi) przed jakąś marką i do niej
mówi. Dawniej nazywało się to dziad i obraz, a dzisiaj… komunikacja.
W teorii komunikacji zaprezentowaną tu procedurę typologizujemy
i określamy jako komunikację autystyczną, czyli polegającą na tym,
że aktantom zasadniczo obojętne jest, co mówi ten drugi i czy w ogóle
mówi. Interlokutorzy realizują wypowiedzi, nie oglądając się na to, co
inni aktanci mogliby z tym począć, jakie skutki to u nich wywołuje lub
może wywoływać. Opowiada się swoją historyjkę, nie dając i nie ocze
kując feedbacku (co produkuje znaczny komfort komunikacyjny), nie
zwracając uwagi na to, co się samemu mówi i co ten drugi/ci drudzy
na to. Wszystko to jest zupełnie obojętne, bo dany aktant mówi swoje,
a drugi – swoje, każdy gada sobie, nie bacząc na pozostałych uczestni
ków tego procesu. Tu jednak dochodzi do udoskonalenia tego zabiegu.
Obecność tego drugiego nie jest już wcale wymagana. Nie dość zatem,
że dwoje mówi od rzeczy, każdy dla siebie obok siebie, ale możliwa jest
też »komunikacja«, kiedy tylko jeden gada. Sobie. Problem tylko w tym,
dlaczego nazywać to komunikacją, dlaczego dewaluować pojęcie i śro
dek opisu, dlaczego pozbawiać słowa lub terminu sensu? Dlaczego nie

Funkcjonalnie zaś komunikacja jest, by tak rzec, bezwymiarowa, komunikacja po
prostu zachodzi i spełnia funkcję stabilizowania systemu społecznego.
65
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nazwać tego po prostu 'inkontynencją artykulacyjną’?66 Niczym innym
to przecież nie jest.
Wyraźnie widoczny zabieg ten staje się wtedy, kiedy wypowiedź zbu
dowana jest na braku logiki lub niezręcznie, czyli bezsensownie, jak za
pomocą poniższego plakatu.

Na całej naszej planecie są kręgi konsumentów kierujące się przy zaku
pach ceną (tak zwane rynki cenowe), czyli lubiące niskie ceny (można
się oczywiście kierować także jakością, estetyką, praktycznością lub
jakąkolwiek inną dyferencją rynkową). Dlaczego jakoby tylko Polacy
mieliby "tak mieć” i miałoby to być cechą wszystkich Polaków – tego
plakat nie wyjaśnia, lecz generuje jedynie normalność i więź grupo
wą, niechby bezsensownym tekstem. Z uwagi na sens wystarczyłoby
powiedzieć 'my tak mamy’, aspekt nacjonalistyczny nie jest tu potrzeb
ny, tym bardziej że Biedronka to portugalska firma (grupy Jerónimo
66
W odróżnieniu od jeszcze bardziej skomplikowanej inkontynencji oralnej lub tak zwa
nego słowotoku czy słowoleju, kiedy to "mąż stanu plótł, aż usnął lud” (Jeremi Przybora,
Walczyk przy ognisku, patrz https://www.tekstowo.pl/piosenka,kabaret_starszych_pano
w,walczyk_przy_ognisku.html, 20.05.2019).
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Martins). Kiedy jednak tego typu zabiegi powielać, wtedy powstaje
normalność. Taka.
_________________
Funkcja zagęszczania rzeczywistości do bipolarnej opozycji A ↔ Nie-A,
czyli likwidacja skalowań lub wymiarowości skal67.

Rozpoczyna właśnie działalność nowa firma pożywieniowa i ogłasza:
"–50% na pizze"68.
Weźmy realność. Pojawia się nowa firma i ogłasza, że będzie sprzeda
wała swoje produkty o 50% taniej. Problem jednak w tym, że skoro roz
poczyna dopiero działalność, to jej produkty nie mogą być tańsze, gdyż
jeszcze nie wiadomo, od czego tańsze, wcześniej bowiem nie były droż
sze, jako że nie było 'wcześniej'. Najpierw trzeba coś oferować w cenie x,
a dopiero później można to będzie oferować taniej. Wspomniane "–50%"
nie odnosi się do konkurencji, gdyż ceny u innych oferentów są różne,
a zatem nie można podać jednej podstawy owego minusa. W gruncie
rzeczy oczywiście firma z przykładu ogłasza (niechcący, czyli bezrefleksyj
nie), że niebawem jej produkty będą o 100% droższe, bo skoro teraz
są tańsze, a taniości owej nie da się odnieść do niczego innego, jeno do
działalności tej właśnie firmy, to obiecuje ona na przyszłość podwyżkę.
Ciekawa to bardzo strategia promocyjna. Ale przynajmniej szczera.
Nie o realność, ma się rozumieć, tutaj chodzi, lecz jedynie o oddziały
wanie samego konceptu komunikacyjnego 'tanio' (powstałego z zasto
sowania czasu w komunikacji). Koncept ów i stojące za nim zjawisko
67
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Szczegóły – patrz Fleischer, Siemes 2019.
Wrocław, ulica Kamienna, 12.12.2016.
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nie ma tu jeszcze znaczenia, gdyż tańsze może być tylko coś, co jako to
samo coś było wcześniej droższe. W rzeczy samej koncept ten nie ma
znaczenia, ma tylko funkcję – 'tańsze' (tu wyrażone jako 'minus') znaczy
po prostu 'tanie'. I już mamy jedno znaczenie mniej w języku. Jeśliby ten
zabieg perpetuować, pozostaniemy na końcu z jednym słowem. Ale za
to będzie ono znaczyło wszystko. Takie słowo już praktycznie istnieje.
_________________
Funkcja ukrycia konceptu komunikacyjnego przez desemantyzację słów.

Często widać ostatnio napis, zwłaszcza na samochodach różnych usługo
dawców, pod tytułem "Montaż gratis!!!”. Słowo 'gratis’ oznacza w słow
niku i w ogóle, że coś jest za darmo, czyli nie wymaga opłat. Jednako
woż w podanym tu typie wypowiedzi słowo to w ogóle nic nie znaczy.
Realnie bowiem cena montażu wbudowana jest oczywiście w cenę usłu
gi i dana usługa kosztuje po prostu tyle i tyle. Mogę, ma się rozumieć,
specyfikować cenę usługi w formie: koszt usługi x złotych + koszt mon
tażu y złotych, razem = x + y. Ale mogę też od razu podać cenę łączną
i obiecywać taniość poprzez rezygnację z ujęzykowienia ceny montażu.
Na końcu pojawia się cena komunikacyjna pod tytułem 'tanio/taniej’,
podczas gdy w realności cena jest, jaka jest. I znowu kolejne słowo prze
staje cokolwiek znaczyć.
Ponadto dochodzi tu jeszcze do przenikania się (migotania) dwóch kon
ceptualnych znaczeń słowa 'cena’, wynikającego z aktywacji czasu do
budowania tego konceptu. Podawana (w dowolnych ofertach) cena pro
duktu jest zawsze postulowaną ceną, to jest taką, którą oferent chciałby
uzyskać w rezultacie sprzedaży; natomiast to, czy ją uzyska, okaże się
dopiero w przyszłości, czyli wtedy, kiedy ktoś dany produkt kupi. Cena
oferenta jest więc zawsze – mniej lub bardziej realistycznym – marze
niem. Kupiwszy dany produkt (za postulowaną lub dowolną inną cenę),
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czyli »zrealizowawszy« cenę, konsumujemy ją, gdyż dokładnie w tym
momencie (natychmiast) przestaje ona być ceną i przechodzi w modus
wartości; teraz (ale dopiero teraz) dany przedmiot jest tyle warty, ile się
za niego zapłaciło. Ale: po pierwsze, jest tyle warty wyłącznie dla tego,
kto go posiada (czyli wartość stanowi jego marzenie); po drugie, kiedy
ten go znowu zaoferuje na rynku, wartość ta przejdzie ponownie w mo
dus ceny, czyli kolejnego marzenia. Posiadając produkt, marzymy, że
jest tyle i tyle warty, a sprzedając go, marzymy, że uzyskamy taką a taką
cenę. Marzenie zostaje i pozostaje tym samym, zmienia się koncept
komunikacyjny, za pomocą którego jest wyrażane (cena lub wartość).
Dokładnie ta operacjonalizacja czasu w służbie procesów gospodarczych
(w formie produktów) i ich komunikacji (w formie konceptów) umożliwia
zabieg, o którym mowa wyżej. Oraz, oczywiście, wiele innych jeszcze.
Na przykład desemantyzację nie tylko ceny, lecz również sensu. Cena
bowiem wtedy ma sens, jeśli jest różna od innych, jeśli natomiast dla
wszystkich jest taka sama, wtedy nie ma sensu o niej mówić69.

Źródło: https://mobirank.pl/2019/04/02/t-mobile-startuje-z-ogolnopolska-kampaniareklamowa-bez-nonsensow/ (15.04.2019).
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Skoro, jak tu, stali klienci otrzymują zniżki tak samo jak nowi, to obietnica
braku nonsensu jest nie na miejscu. Ale oczywiście nie chodzi tu w ogóle
o zniżki, lecz o "ofertę rodzinną”, bo tylko jej pozostały tekst dotyczy. Kto
tego nie zauważy, ten będzie przekonany o generalnej zniżce cen w tej
firmie. Dokładnie o to oczywiście chodzi – o to, by plakat wskazywał na
zniżki, czyli funkcjonował jako indeks. Ciekawy jest również znak ikoniczny,
czyli obrazek, także on bowiem przechodzi w sferę znaków indeksalnych.
Pan na plakacie jest indeksem biznesowego kucharza (natomiast wygląd
i strój sugerują tak zwane lepsze sfery), czyli znak wskazuje na bizneso
-kucharza, który oferuje klientom… kota w worku, gdyż nie wiadomo, co
kryje się pod – dlatego tak nazywanymi – przykrywkami. Pewnie wzmian
kowane zniżki. I tak bezsensowny tekst wspierany i wzmacniany jest bez
sensownym obrazkiem. Wszystko razem zaś nic nie znaczy, lecz wskazuje
już tylko na firmę T-Mobile, która jest taka, jak na plakacie.
_________________
Funkcja redukcji skomplikowania bez produkcji kompleksowości70.

To bardzo ciekawy zabieg desemantyzacyjny w funkcji indeksalizacji:
"W sprzedaży wędliny bezglutenowe"71.
Ponieważ wynaleziono ostatnio nowy sposób monetyzacji produktów
spożywczych, a mianowicie produkcję bezglutenowego jedzenia, jest
Dla przypomnienia, acz w uproszczeniu: 'skomplikowanie’ to ilość elementów
w systemie, 'kompleksowość’ to ilość relacji między elementami. Przy czym możliwe
i sensowne są wszystkie cztery logiczne kombinacje – coś może być: mało skompli
kowane, ale bardzo kompleksowe; bardzo skomplikowane, ale mało kompleksowe;
zarówno bardzo skomplikowane, jak i bardzo kompleksowe; mało skomplikowane
i mało kompleksowe.
71
Napis na szybie sklepu, Wrocław, ulica Gliniana, 14.01.2017.
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on wykorzystywany, bo do tego monetyzacja służy. Co prawda okaza
ło się właśnie, że to nie gluten jest szkodliwy, czyli wywołuje u niektó
rych osób niedogodności gastryczne, lecz pewien rodzaj protein zawar
ty w niektórych produktach, ale mniejsza o to72. A zatem mamy nowy
obiekt dla reklam i nową dyferencję rynkową dla produktów: produkty
bezglutenowe i glutenowe. W rezultacie w sprzedaży pojawiły się rów
nież wędliny bezglutenowe. I nieistotny jest fakt, że wędliny z natury rze
czy nie zawierają glutenu, lecz zawierają go jedynie przyprawy w nich
zawarte. Ale wyjaśnienie tej zależności byłoby zbyt skomplikowane, a za
tem oferujemy "wędliny bezglutenowe” w charakterze oksymoronicznej
synekdochy komunikacyjnej. I znowu słowa nic nie znaczą. Pojawiły się
na rynku również bezglutenowe wody mineralne. Co jest o tyle cieka
we, że woda nigdy nie zawierała glutenu, czyli jest bezglutenowa. I wła
śnie dlatego warto o tym na opakowaniu wspomnieć. Oczywiście tylko
do czasu wynalezienia nowej dyferencji rynkowej, przy okazji którego to
wynalazku zaginie sens i znaczenie kolejnego słowa.
Nasz mózg funkcjonuje (w tym aspekcie) na zasadzie stałej i systemowo
koniecznej redukcji bodźców środowiska, czyli redukcji skomplikowania,
gdyż w realnych sytuacjach życiowych większość bodźców docierają
cych w danej chwili do mózgu jest nierelewantna (i dlatego je, z reguły
natychmiast, zapominamy). Redukcji tej dokonuje jednak – uwalniając,
by tak rzec, moce przerobowe – w celu generowania kompleksowości,
czyli zależności i relacji między bodźcami oraz tym, co mózg z tego potem
konstruuje. Podany tu przykład natomiast wskazuje na nową, inną formę
tego zabiegu, funkcjonującą bez produkcji kompleksowości, lecz ograni
czającą się tylko do redukowania otaczającego nas skomplikowania, przez
co świat staje się prosty, zrozumiały, a nierzadko oczywisty. Ale dokładnie
72
Chodzi tutaj o inhibitory amylazy i trypsyny (ATI); por. na ten temat prace Detlefa
Schuppana, szczegóły – patrz https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/sh
-nsl101016.php (24.01.2017). Produkty te nie są więc 'szkodliwe’, lecz (dość dosłownie)
'uciążliwe’.
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w ten sam sposób działają znaki indeksalne właśnie. One wskazują na coś,
na to, a nie coś innego, redukując tym samym skomplikowanie. Napis
'bezglutenowe’ wskazuje na to, 'że to dobrze’ i więcej wiedzieć nie trzeba.
i rozmawiać nie ma o czym. I cóż nas obchodzą inhibitory amylazy, tym
bardziej że nie wiemy, co to jest. Wiedza na ich temat spowodowałaby
wzrost kompleksowości zagadnienia, tyle że tylko pod warunkiem, iż nie
poprzestaniemy na redukcji skomplikowania, lecz przejdziemy do znaków
symbolicznych (niechby w formie Wikipedii) i z komunikacji dowiemy się
więcej, jak na przykład, że woda z natury rzeczy jest bezglutenowa.
Jedną z wersji tego zabiegu jest przeciwne jego ukierunkowanie – wzrost
skomplikowania z jednoczesną redukcją kompleksowości. Jak widać to
na załączonym obrazku.
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Z podręczników communication design, grafiki użytkowej, jak rów
nież z historii projektowania (Bauhaus, Hochschule für Gestaltung) wie
my, że istnieje coś takiego jak hierarchia i architektura informacji. Kiedy
zatem projektuje się plakat informacyjny, dobrze jest tych zasad prze
strzegać, ponieważ pomaga to oglądającemu go w szybkim i ekonomicz
nym wychwyceniu tego, co w danym wypadku jest ważne, oraz umożli
wia przesunięcie w tło pozostałych informacji, które wykorzystać będzie
można wtedy, kiedy najważniejsza informacja nas zainteresuje. Póki
co bowiem informacje mniej ważne są dla nas… mniej ważne. Jednak
w wypadku tego tu plakatu rzecz ma się inaczej. To nie osoba zainte
resowana koncertem jest ważna, lecz oferent; więc produkuje się moc
skomplikowania, pomijając kompleksowość. A zatem najpierw (i dużymi
literami) informuje się: że 13.04.2019, że Atlas Arena Łódź, że ALBUM
JUŻ W SPRZEDAŻY, że złote przeboje, że Radio, że KONCERT PROMUJĄ
CY ALBUM. To zaś, kto w ogóle wystąpi i czyj to koncert (Patrycji Mar
kowskiej i Grzegorza Markowskiego), schodzi na plan dalszy lub całkiem
daleki, bo i napis malutki. Semantyka plakatu ukierunkowana na nas
i nasze zainteresowania nie jest dla jego producenta ważna. Ważne są
aspekty gospodarcze. Równie dobrze więc można się było ograniczyć do
napisu: chodźta do nas.
Na tym samym mechanizmie, nawiasem mówiąc, oparta jest działalność
firm oferujących aplikacje typu Instagram, Snapchat, Whatsapp, Face
book itd. – na produkcji i oferowaniu skomplikowania z pominięciem,
a dokładniej: z zapobieganiem budowania kompleksowości. Weźmy
Instagram, w którym otrzymujemy jeden obrazek za drugim, gdzie za
sypywani jesteśmy coraz to nowszymi obrazkami, z czego produkuje
się z czasem ogromne skomplikowanie, z jednej strony przekraczające
nasze możliwości operacyjne, a z drugiej uniemożliwiające generowanie
kompleksowości, użytkownicy bowiem zajęci są, by tak rzec, recepcją
skomplikowania, co z kolei ułatwiane jest tym, że owe obrazki są takie
same i jest ich dużo. Przez co nie powstają między nimi zależności (czyli
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kompleksowość), lecz jedynie rośnie liczba izolowanych elementów.
A ponieważ nasze neuronalne możliwości percepcyjne są ograniczone,
jedyny ratunek przed tym procesem stanowi zapominanie, mające tę
zaletę, że »robi miejsce« dla nowych obrazków. To zaś powoduje, że
z czasem tempo i prędkość tego procesu wzrastają, nierzadko eksponen
cjalnie. Co z kolei pozwala zapomnieć o tym, że możliwe (i konieczne)
jest też budowanie kompleksowości. Tyle że dla niej nie ma już czasu.
Generalizując to zagadnienie w odniesieniu do informacji (jako zjawi
ska i procesu) oraz przenosząc je na poziom tak zwanych nowych me
diów, można sprowadzić rzecz do hasła "konsumpcja mediów = im wię
cej informacji, tym mniej wiedzy”73. Nowe media prowadzą bowiem do
outsourcingu wspomnień (patrz Timeline na Facebooku). Tradycyjnie
nasze wspomnienia magazynujemy z reguły w pamięci, która je orga
nizuje, włącza w określone konteksty, zespala z innymi wspomnieniami,
tworząc między nimi zależności, zapominając o wspomnieniach niepasu
jących do tak wytworzonej całości, krótko: procesualizuje nasze wspo
mnienia, oczywiście w służbie aktualnych wydarzeń. Wspomnienia ma
gazynowane na Timeline (i podobnych urządzeniach) natomiast tego
typu procesom nie podlegają, lecz pozostają na poziomie mechaniczne
go i linearnego ich zestawiania i pozostawania w niezmienionej formie
na mechanicznym nośniku, z czego, jak nietrudno się domyślić, nic nie
wynika. Dla nas. W rezultacie dochodzi do tego, co nazywane jest – póki
co w kontekście znaków ikonicznych i indeksalnych – numerycznym po
pulizmem (Simanowski 2017), kiedy w komunikacji liczy się jedynie ilość,
a nie argument. Podczas gdy język w trakcie produkcji wypowiedzi wy
maga dystansu, gdyż musimy szukać słów i dobierać je w celu budowa
nia wypowiedzi, przez co język wspiera refleksję, zdjęcia nie wymagają
Por. https://www.mdr.de/wissen/mehr-information-weniger-wissen-100.html
(10.05.2019). Por. też Simanowski 2017, https://www.matthes-seitz-berlin.de/fs/Lesepro
ben/simanowski_abc_inhalt-schuldfrage-madeleine.pdf (15.05.2019). Por. też Simanowski
2018b, 2019.
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dystansu, gdyż ogląda się je, by tak rzec, na raz oraz z reguły z domi
nacją systemu emocji (z daleko idącym pominięciem sfery kognityw
nej). W nowych mediach zaś wspierane jest to jeszcze totalitarnym mo
delem dualistycznych zachowań, opartym na opozycji 'A ↔ Nie-A’: dane
coś możemy lajkować lub nie, pomiędzy tym niczego nie ma. Komplek
sowość zatem niwelowana jest nie tylko poprzez mnożenie skomplikowa
nia, lecz także przez daleko bardziej złożone procedury i zabiegi, służą
ce co prawda (jakoby) jedynie monetyzacji oferowanych urządzeń, tyle
że rezultaty stosowania tych urządzeń wywołują skutki zarówno w odnie
sieniu do komunikacji, jak i procesów psychicznych i neuronalnych jed
nostek. Skutki desemantyzacji rozpatrywać powinniśmy więc w znacznie
szerszym kontekście, niż ma to aktualnie miejsce.
_________________
Funkcja tautologizacji semantyki i komunikacji.

Równie zabawne są, rozpowszechnione od jakiegoś czasu, sformułowa
nia typu:
"Brexit znaczy Brexit"74.
Polska to Polska.
Żeby Polska była Polską.
Postęp znaczy postęp.
Itp.
Korelując je na przykład z wyrażeniem 'młotek znaczy młotek', od
razu widzimy, w czym rzecz. W podanych przykładach nie mamy do
czynienia ze słowami, lecz z konceptami komunikacyjnymi, lub dokład
niej (w odniesieniu do całego wyrażenia): ze słowem zestawionym
74

Christoph Scheuermann, Mayday. "Der Spiegel” 2017, 2, 97.
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z konceptem. I tak pierwszy 'Brexit' to słowo, drugi to swego rodzaju
symbol kolektywny lub element spełniający funkcję takiego symbolu
o bogatej semantyce, stanowiący wiązkę znaczeniową definiowaną ad
hoc w zależności od zajmowanej pozycji ideologicznej75. Jeśli więc ktoś
jest za Brexitem, wtedy rozumie pod tym pojęciem coś innego niż ktoś,
kto jest przeciwko (Brexit to raj – Brexit to katastrofa). Obydwie grupy
jednak nadal mogą komunikować, tyle że każda o czym innym. Ciekawe
natomiast jest to, że obydwie strony mają rację, w sensie: mogą uważać,
że mają rację. A zatem nieistotna jest semantyka; tego typu wyrażenia
mogą być nawet puste semantycznie, wręcz lepiej, kiedy takie są. Istotne
natomiast jest, że gwarantują one nawiązywalność komunikacji. Z kolei
klarowność i precyzja semantyki stałyby tego typu zabiegom jedynie na
drodze i przeszkadzałyby w debatach. Po pierwsze, za pomocą takich
wyrażeń manifestujemy nasze poglądy jako 'nasze’, po drugie, wyklucza
my z naszych poglądów 'innych’ i ich poglądy, po trzecie zaś otwieramy
pole możliwych komunikacji nawiązujących. I im mniej semantyki, tym
lepiej dla komunikacji. Wadą jest w tym wymiarze tylko brak możliwości
uzyskania porozumienia czy konsensu oraz niemożliwość zakończenia
debat wspólnym wnioskiem. Czyli – nie dochodzimy do niczego, ale
pogadaliśmy sobie. Semantyka natomiast pozwoliłaby nam na wspólne
działanie – nie tylko na mówienie, lecz właśnie na komunikowanie76.
Komunikacja musiałaby sobie wtedy wymyślić inny temat, by móc się
odbywać. A ponieważ tego typu wypowiedzi są bardzo powszechne,
znowu ona wygrała. Patrząc na rzecz semiotycznie, widzimy, że mamy

Słowo 'ideologia’ stosuję tu i dalej w znaczeniu neutralnym, jako zestaw preferowa
nych przez jakąś grupę wartości, znaczeń i sposobów komunikacji.
76
Dopiero bowiem semantyka prowadzi do działań. Kiedy spieramy się na temat zna
czenia czegoś, w rezultacie takich debat możemy rozpocząć działanie wynikające z ustaleń
takich debat właśnie. Kiedy wszystko jest jasne i kiedy zgadzamy się wszyscy co do czegoś,
kiedy jesteśmy tego samego zdania, nie ma powodu, by działać, by coś zrobić. Działania
wynikają z komunikacji, z negocjowania znaczeń, nie odwrotnie. Ostatnie zdanie to – póki
co – hipoteza. Trzeba to zagadnienie jeszcze przemyśleć i zbadać.
75
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tu do czynienia z ciekawą formą znaku indeksalnego, z tautologicznym
bowiem (samozwrotnym) indeksem – Brexit wskazuje na Brexit.
Bardzo wyraźnie zabieg ten i forma tego typu znaków widoczna jest
wtedy, kiedy ich realizacja jest nieudana, kiedy producentowi wypowie
dzi noga się powinie. Jak tu:

"Wypasiona śmietanka” wskazuje jako indeks na firmę (Mlekovita) oraz
krowę. I już. Cóż jednak, kiedy dodaje się do tego napis "kultywuje
my polskość”, która to polskość (koncept komunikacyjny) niewiele ma
wspólnego ze śmietaną (mleczny produkt chemiczny, którego zresztą nie
można kultywować). Produkuje się jednak indeks wskazujący (pośrednio)
na polskość mleka, ale niestety mleko jako takie nie posiada paszportu
(krowy też nie), w związku z czym pojawia się nieudany indeks, wska
zujący jedynie na nieudolność producenta plakatu, a nie na polskość.
W rezultacie dochodzi do desemantyzacji komunikacji, gdyż teraz już nic
nic nie znaczy lub znaczy wszystko.
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_________________
Funkcja bipolarnej opozycjonalizacji komunikacji,
połączona z redukcją skomplikowania.

Lub taki przykład:
"Polacy wybierają Credit Agricole. Ty też wybierz!"77

Na poziomie tekstu i jego koherencji logicznej (od ortografii abstrahu
ję – 'e’ w miejsce 'é’) pojawia się wniosek, że ów "Ty” nie jest Polakiem,
ale może nim zostać przez stosowne wybranie banku. Domyślamy się
jednak, że pewnie Polakiem jest (skoro tekst jest po polsku), a zatem
może dołączyć do Polaków, którym to Polakiem jednak już jest. Znowu
niejasność. Czyli – będąc Polakiem, wybieram to, co Polacy, i dlatego
jestem Polakiem, do czego zresztą przymuszają mnie ci państwo z banku.
Problem w tym, czy na pewno wszyscy Polacy wybierają ten bank, bo
Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-wybieraja-credit-agricolekarolina-gruszka-reklamuje-bank-credit-agricole-wideo (11.02.2017).
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jeśli nie wszyscy, to znaczy, że można być Polakiem, nie wybierając tego
banku. Czyli co w końcu? Na poziomie firmy to po prostu niezbyt roz
sądny claim. Mnie zaś martwi jedynie to, że ci państwo mówią do mnie
per ty, kiedy ja ich przecież nie znam.
_________________
Funkcja desemantyzacji autoreferencyjnej.

Zasadniczo jednak jest jeszcze gorzej, na co wskazuje kolejny przykład.
Desemantyzacji nie podlegają tu już tylko elementy rzeczywistości
(komunikacyjnej), lecz również cała realność, czyli pierwsza rzeczywistość.
Pojawiają się ostatnio na rynku okulary typu wearables (na przykład
Google Glass) oraz typu augmented reality; na temat tych drugich nato
miast pojawiają się takie poglądy:
"Okulary te wzbogacają realność o dodatkowe informacje, a nie ukry
wają ich"78.
Jeśli wyjść od logiki, jasne jest, że jakkolwiek byśmy realność definio
wali, realność to wszystko, co jest. Okazuje się jednak, że można realność
wzbogacić o coś jeszcze, co nie zawiera się we 'wszystkim', czyli w real
ności. Przez co powstaje oczywiście pytanie: skąd się to, o co wzboga
camy realność i co się w niej dotychczas nie zawierało, bierze, skoro
realność to już wszystko? Nie pomogą nam w tym wypadku ani logika,
ani sens, nie tylko dlatego, że ich tutaj nie ma. Język po prostu nie ma
już znaczenia i obowiązuje zasada, że skoro można coś powiedzieć, to
to również jest oraz ma sens. Będziemy zatem niebawem nosić okulary,

"Diese Brillen reichern die Realität mit Zusatzinformationen an und blenden sie nicht
aus”, https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/ich-weiss-wer-du-bist-104.html,
9:50 (1.02.2017).
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które są bogatsze od realności. Natomiast słowo 'wszystko' już nic nie
znaczy. Wystarczy tylko gadać. Uzasadniane i motywowane zjawisko to
jest następująco:
"Facebook wchodzi w augmented reality (AR), wprowadzanie digi
talnych elementów w fizyczny świat. Konkretnie AR ma trzy central
ne funkcje: wprowadzanie informacji do obiektów w polu widzenia
smartfona, wprowadzanie digitalnych obiektów w fizyczny świat oraz
poszerzanie lub zmiana fizycznych przedmiotów. Idea stojąca za mie
szaną realnością jest też relewantna komercyjnie, ponieważ na tej
nowej powierzchni da się na przykład wyświetlić reklamę lub dają
się rozwijać nowe formy społecznych sieci w czasie rzeczywistym. Dla
tych pierwszych form ›społecznej VR‹ Facebook zainstalował też funk
cję wycofania się, dla użytkowników, którzy w tej sytuacji czują się
nieswojo i na krótko potrzebują spokoju. Pokazuje to, jak emocjonal
nie skomplikowane to nowe otoczenie może się stać w obliczu niebez
pieczeństw takich jak mobbing czy molestowanie”79.
W rzeczy samej.
A proszę zauważyć, że nie podaje się w wątpliwość samego sensu wpro
wadzania tej procedury do gospodarki, lecz już tylko debatuje na temat,
który wyznacza nam to nowe urządzenie; ono samo nie podlega dyskusji.
Rzeczywistość odsemantyzować można również na inne sposoby i w ni
czym nie przeszkadza wtedy nawet sama realność. Weźmy bowiem takie
zdjęcie80:

Johannes Kuhn, Facebooks nächste Plattform? Die Welt um uns herum, http://www.
sueddeutsche.de/digital/technologie-facebooks-naechste-plattform-die-welt-um-unsherum-1.3468802 (28.04.2017). VR = virtual reality.
80
Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/Corporation_Trust_Center (15.04.2019).
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Dom jak dom, nieduży (z lewej strony kończy się zaraz za krawędzią zdję
cia), parterowy, z oknami itd. Jeśli interesuje Państwa adres – 1209 North
Orange Street, Wilmington, Delaware, USA. W domu tym rezyduje firma
Corporation Trust Center, a on sam tak właśnie się nazywa. Póki co nic
w tym wszystkim dziwnego. Kiedy się jednak wie, że dom ten jest siedzibą
dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy firm (285 000), sytuacja zaczyna być
ciekawa. Abstrahując od pytania, jak one się tam mieszczą, domyślamy się,
że nie w tym rzecz. Są to oczywiście tak zwane shell lub letterbox corporation (firmy istniejące prawnie, ale nieprowadzące działalności biznesowej),
które pracują jedynie tym adresem oraz zarejestrowane są w Corporation
Trust Center, gdyż w stanie Delaware nie płaci się (prawie żadnych) podat
ków. A »mieszka« w tym budynku większość notowanych na giełdzie USA
wielkich koncernów81. Teraz wszystko jest dla nas jasne i już się nie dziwimy,
że zarówno realnie, jak i rzeczywistowościowo mamy tu przypadek niemoż
liwości. Desemantyzacja dotyczy już nie tylko języka i komunikacji, lecz
przechodzi w sferę działań, czyli realnych oddziaływań w takiejże realności.
Jak na przykład: Allianz SE, Adidas, Apple, Coca-Cola, General Motors, KFC, Lufthansa,
Daimler AG, Volkswagen oraz 430 spółek celowych Deutsche Bank.
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_________________
Funkcja dekontekstualizacji komunikacji oraz likwidacji jej koherencji
(logicznej, semantycznej, racjonalnej…).

Równie ciekawy jest w tym kontekście przykład kolejnego plakatu rekla
mowego (z mojego archiwum), a mianowicie "Centrum Edukacyjne Nova”.

Abstrahując od sformułowania "u nas nie uczą kosmici”, apelującego do
krytyki stanu zastanego i manifestującego tak zwaną znajomość zagadnie
nia (czyli fachowość)82, oraz od sensu obecności na plakacie reklamującym
Chodzi o to, że w tej szkole nie naucza kadra dojeżdżająca do szkoły z innych miast =
kosmici.
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instytucję edukacyjną niewiasty, której wygląd nie sugeruje, ani że jest ona
nauczycielką w owej szkole, ani że jest uczennicą, przynajmniej nie w tym
wystroju, znacznie ciekawsze są pomieszczone z prawej strony teksty.
Okazuje się bowiem, że "nauka za darmo!” oraz "czesne już od 0 zł”. Czyli
nauka jest darmowa, tyle że czesne jednak jest, a tylko niektóre jego ro
dzaje wykazują wysokość 0 złotych. Pytanie brzmi oczywiście: to jak w koń
cu, za darmo czy nie? Samo słowo 'czesne’ natomiast zupełnie traci swój
sens, jako że 'czesne’ oznacza opłatę za naukę, a jeśli opłata ta wynosi
0 złotych, to nie jest to już opłata, a tym samym czesne. Ma się rozumieć,
również tutaj nie chodzi o logikę, sens lub semantykę. Tylko o mówienie
za pomocą indeksu.
Najciekawszy jednak jest inny fragment tekstu na plakacie, gdyż w nim
do głosu dochodzi również prawo83. Mowa bowiem o tym, że instytucja
ta oferuje "pisemną gwarancję zdania egzaminu maturalnego/zawodowe
go”, co wchodzi w kolizję nie tylko z prawem, lecz również z sensem nauki
w tej szkole, skoro bowiem ma się gwarancję zdania egzaminu, to po co
jeszcze uczęszczać na zajęcia. W następnym zdaniu otrzymujemy jednak
informację: "wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych
wśród szkół dla dorosłych według OKE”. Z czego można (i trzeba) wyciąg
nąć wniosek, że część uczniów i uczennic nie żąda wspomnianej wcześniej
pisemnej gwarancji zdania egzaminu, skoro zdawalność w tej szkole jest
tylko wysoka, co oznacza, że jednak nie wszyscy zdają. Równie ciekawa jest
też logika. Szkoła ogłasza, że ma "wysoką zdawalność”, i to według OKE84;
podczas gdy logika mówi, że zdawalność określa się jako relację między
liczbą osób, które zdały egzamin, a liczbą tych, które go nie zdały (często
w procentach), i dopiero ten wskaźnik porównywać można z innymi szko
łami, ale nie musi tego czynić OKE, możemy to też sami sprawdzić; ale,
83
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Podobnie jak w przypadku plakatu PiS-u analizowanym wyżej.
OKE = Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
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widać, OKE ma w tych kręgach jakiś autorytet. Proszę zauważyć – nieduży
w gruncie rzeczy plakat, a ile ciekawych zabiegów i procedur pozbawiają
cych język jego sensu, czyli semantyki. Szkoła chciała po prostu powiedzieć,
że jest dobra, tyle że nie potrafiła tego zakomunikować. Nic strasznego, ale
po co – jak w tych sformułowaniach – odsemantyzowywać język lub pozba
wiać go estetyki, o komunikacji już nie wspominając. Kiedy jednak takich
plakatów będzie więcej lub nawet dużo, znowu obudzimy się w świecie,
w którym mało co cokolwiek jeszcze znaczy. Obawiam się tylko momentu,
kiedy nasi studenci i studentki zwrócą się do nas z (powiedzmy) prośbą
o pisemną gwarancję zdania egzaminu magisterskiego, grożąc nierozpoczę
ciem studiów u nas, tylko u tych drugich, którzy ją dają.
Dla porównania inny plakat z niewiastą, wskazujący, że w tej dziedzinie
mamy już do czynienia ze skonwencjonalizowaną ikonografią (czyli z wi
skursem)85:
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Obydwa plakaty – oryginały z mojego archiwum.

_________________
Funkcja indywidualizacji wypowiedzi i komunikacji,
czyli indeksalizacja znaków.

Ciekawe są też, coraz częściej się ostatnio pojawiające, realizacje dese
mantyzacji operujące (zakładam, że niechcący) zabiegiem nazywanym
w psychologii syndromem bezrefleksyjności (mindlessness)86. To jest
takim kształtowaniem (tu) wypowiedzi językowej, które zakłada, że skoro
ja wiem, co chcę powiedzieć, to ten drugi, do którego się zwracam, bez
wątpienia też to musi wiedzieć, bo przecież ja to wiem. Operuje się przy
tym we własnym świecie w przekonaniu, że jest to jedyny świat, a zatem
jeśli ja siebie rozumiem i coś wiem, to wszyscy inni mnie też rozumieją
i to, co ja wiem, też wiedzą, bo żyją w tym samym, a jedynym świecie.
Tu stosowne przykłady czterech maili studentów (pisownia i wszystko
inne – oryginalne):
"Panie Profesorze,
piszę w takiej sprawie, że rozmawiając ostatnio z dziewczynami z gru
py, dostałem informację, że dobrze jest dać Panu znać nieco wcześniej
apropos pracy i tego co się ma, żeby mógł Pan otwierać już konto
w APD. W tym semestrze przyznaję się, nie byłem ani razu na semina
rium licencjackim u Pana, bo nie uważałem tego za konieczne.
Dodatkowo mam świadomość tego, że przewodnik instruuje o 5 ty
godniach składania prac przed obroną, aczkolwiek, mam również na

Do niedawna jeszcze nazywany był on 'syndromem idioty’, ale ze względów oczywi
stych unikamy dzisiaj określeń deprecjonujących. Nie zawsze z powodzeniem.
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dzieję, że będzie to okres nieco krótszy. Termin mnie interesujący, o ile
Pan również będzie nim zainteresowany to 9 lipca.
Teraz w skrócie chciałbym przedstawić Panu jak ta praca mi idzie.
W załączniku znajduje się to co do tej pory udało mi się napisać. Na
dobrą sprawę zostaje mi tylko kategoryzacja i analiza wyników ankie
ty którą przeprowadzałem, tu link: [tu link – MF]…87
Udało mi się zebrać 65 odpowiedzi, głównie wśród studentów. Jeżeli
zerknie Pan na pracę, to wydaje mi się, że zgodzi się Pan ze mną, że
zostało tak na prawdę może 2 dni pisania.
I w tym momencie moja prośba, że jeżeli jest Pan skory przeprowa
dzić tę obronę, to tylko przypominam o moim istnieniu.
Pozdrawiam,
[tu nazwisko]”
"Wiadomość napisana przez [tu nazwisko] w dniu [tu data]:
Witam mam do pana pytanie dotyczące zaliczenia. Następująca co
dokładnie składa się na
-wypracowanie design brief dla kreacji. [brak nazwiska]”
"Dzień dobry Panie Doktorze,
po prawie dwuletniej przerwie postanowiłem przystąpić do obrony
pracy licencjackiej.
W związku z tym mam parę pytań organizacyjnych.
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Nawiasem mówiąc, link odsyłał jedynie do pustego formularza ankiety w sieci.

Kiedy mógłbym spotkać się z Panem w ramach dyżuru? Czy w czasie
indywidualnych konsultacji, które wypadają w niedzielę. dla studen
tów zaocznych?
W czasie tej przerwy straciłem jedyną kopie pracy licencjackiej jaką
miałem. Proszę więc o jej przesłanie, jeśli to możliwe. Mam na myśli
fragmenty które wysłałem Panu na zaliczenie przedmiotu. W ostatecz
ności czy mógłbym zmienić jej temat.
Zdaję sobie sprawę, że pozostało niewiele czasu.
Dziękuję za wszelkie informacje.
[tu nazwisko i kierunek studiów]”
"Dobry wieczór,
jestem studentką [tu kierunek studiów] w trybie zaocznym.
W tym semestrze spotkaliśmy się na konsultacjach odnośnie mojej
pracy licencjackiej, na którą nie miałam pomysłu ponieważ nie zosta
łam dopuszczona do obrony z powodu niezaliczenia semestru z lek
toratu. Postanowiłam napisać pracę licencjacką w przyszłym roku
akademickim i mam już pomysł, o czym chciałabym pisać i jak mia
łaby wyglądać moja praca, jednak nie widzę sensu mierzenia się
z tym wyzwaniem w trakcie lata, skoro do obrony zostane dopusz
czona dopiero w lutym 2020. Zwracam się do Pana z prośbą, o wy
stawienie mi zaliczenia seminarium w systemie [tu nazwa systemu],
tak abym mogła zamknąć zaliczenia przedmiotów w tym roku aka
demickim.
Z poważaniem,
[tu nazwisko]”
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Abstrahując od – znanego bez wątpienia również autorom tych maili –
faktu, że pod koniec semestru w nawale oddawanych prac dyplomowych
i zaliczeniowych może nam, wykładowcom, nie być znana na wyrywki każ
da wątpliwość lub kwestia każdego studenta/studentki, maile te zawierają
jeszcze wiele innych ciekawych cech manifestującego się w nich syndromu,
na tyle jednak oczywistych, że zrezygnować możemy z ich analizy.
Warto może tylko wspomnieć, że autorzy tego typu wypowiedzi nie wpa
dają na pomysł, iż tam, po drugiej stronie tego, co się samemu mówi,
też jest człowiek, tyle że inny. A ten ma tę cechę, że on nie wie, co się
samemu wie, ale z tego, co się do niego mówi, będzie wyciągał wnioski
o tym, kto mówi. I odwrotnie. Dokładnie na tym polega komunikacja.
Funkcjonująca. Lub jak mawiał Niklas Luhmann: państwo mówcie, co
wam się żywnie podoba, a ja pomyślę sobie o tym, co mnie się podoba.
I dlatego ważne jest, co się mówi, żeby ten drugi nie pomyślał sobie
o mnie czegoś, co mnie mogło by się nie spodobać. W zdesemantyzowa
nej komunikacji ten algorytm jednak nie ma już znaczenia – stosowany
jest inny: 'skoro ja wiem, co ten drugi sobie o mnie pomyśli, bo przecież
ja to wiem, to po co mam wiedzieć, co on sobie pomyśli, skoro to już
wiem'. To klasyczny przykład toksycznej pętli sprzężenia zwrotnego, na
której bazuje również komunikacja autystyczna88.
Równie ciekawa jest technologia desemantyzacji, posługująca się w celu
ukrycia braku treści lub sensu terminologią, a ściślej: slangiem technicz
nym czy marketingowym danej branży. Tu przykład fragmentu pewnej
(oczywiście zanonimizowanej) pracy licencjackiej (pisownia oryginalna):
"Purpose, to niepodważalny, fundamentalny, ponadczasowy powód
istnienia marki., jest odpowiedzią na pytanie "Dlaczego istniejemy?”.
Na temat tego typu toksycznych pętli – patrz O’Neil 2017; Morozov 2013; Fleischer
2019b.
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Ważnym jest, by powód istnienia marki nie poruszał kwestii zara
biania pieniędzy, a tyczył się tego na czym naprawdę zależy danej
organizacji. Dzięki niemu marka może oddziaływać na pracowników,
dostarczając im motywacji do rozwoju i funkcjonowania w obrębie or
ganizacji. Udowodniono, że marki które posiadają jasno określony po
wód istnienia, są w stanie zarobić więcej pieniędzy, posiadają bardziej
zaangażowanych pracowników i większą ilość lojalnych konsumentów.
W oparciu o dany powód istnienia organizacje są w stanie budować
liczne strategie wizerunkowe, reklamowe, czy biznesowe zachowując
stałą tożsamość i osobowość. […] Prawidłowo zaprojektowana wizja
marki opisuje jej upragnione przyszłe losy. Przez ustalenie wizji firma
klaryfikuje, jakie reguły i wewnętrzne przekonania kierują pracą
marki. Zrobienie tego jest ważne nie tylko dla pracowników, ale też
grona odbiorców. […] W firmie misja, jako obraz niedalekiej przyszło
ści marki ma za zadanie pełnienie roli kierującej staraniami nie tylko
poszczególnego zespołu ale też często całego kolektywu. Pełni funkcję
nie tyle priorytetyzującą, ile wyznacza drogę, którą podjąć musi firma,
bądź organizacja".
Jak nietrudno zauważyć, wątpliwości w tego typu wypowiedziach się nie
pojawiają, ani merytoryczne, ani stylistyczno-gramatyczno-frazeologiczne.
Wystarczy, że się mówi. Natomiast fakt, że to, co się mówi, jeszcze coś
znaczy (lub może powinno znaczyć), nie jest istotny, nie chodzi tu bowiem
o znaczenia, lecz o zindywidualizowane indeksy, wskazujące na to, o czym
dane 'ja' jest przekonane, że wskazują. Natomiast operacja, która za tym
stoi, jest niezmiernie prosta, sprowadza się ona do stosowania syndromu
bezrefleksyjności, czyli operatora 'oczywistości' bazującego na bezre
fleksyjnie przyjmowanej przesłance analogii typu 'skoro przecież, to…'.
A dzieje się to w myśl powszechnie stosowanego algorytmu wyjściowego:
'wszyscy, czyli również ja, wiedzą, że dym (jako indeks) wskazuje na
ogień',
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który to algorytm per analogiam zastosowany zostaje w wersji:
'skoro ja wiem, że dym wskazuje na deszcz, to wszyscy również to
wiedzą'.
Tyle że obydwa te algorytmy nie są symetryczne. W przypadku pierwsze
go algorytmu 'ja' zawiera się we 'wszyscy' (wszyscy, czyli też ja), w przy
padku drugiego 'wszyscy' zawierają się w 'ja' (ja, a zatem też wszyscy,
bo 'wszyscy' obejmuje też 'ja'). Lub w innym sformułowaniu – o tym, że
dym wskazuje na ogień, dowiedziałem się od innych, gdyż tak pracu
je socjalizacja; to zaś, że dym wskazuje na deszcz, sam ustaliłem, nie
motywując tego przekonania społecznie, lecz jedynie zakładając, że jest
ono społeczne. Kuriozalność tego algorytmu w niczym oczywiście nie
przeszkadza w jego funkcjonowaniu, żeby bowiem działał, wystarczy go
stosować, a fakt stosowania produkuje automatycznie, chcąc nie chcąc,
rezultat. To zaś, że możliwe są w tej mierze również wątpliwości i stawia
nie pod znakiem zapytania przesłanek własnych wypowiedzi, jest pewną
kompetencją komunikacyjną i społeczną, o której istnieniu się wie lub
nie i którą się stosuje bądź nie. Kiedy wszyscy wybierają wersję z 'nie',
wtedy powstaje normalność, w której algorytm ten (i kilka innych rzeczy)
nie jest już kuriozalny, lecz… normalny. I stąd cytowany wyżej tekst.
Kolejnym przykładem zastosowania analizowanego tu syndromu psy
chologicznego niech będzie moje wczorajsze (20.04.2019) spotkanie
z pewną parą młodych ludzi. Szedłem sobie w nocy (trochę po godzinie
23.00) z psem na spacerze po ulicy, a tu wyłania się zza rogu młodzie
niec w wieku około 16 lat w stanie wskazującym na (niewielkie) spożycie
i w towarzystwie niewiasty (w tymże wieku i stanie), który zobaczywszy
mnie, podszedł i powiedział:
– Lidl,
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wprawiając mnie w niejakie zakłopotanie, nie tylko z powodu braku
niechby jakiegoś prostego czasownika (więcej nie wymagam). Więc
odrzekłem w zaproponowanej konwencji i poetyce:
– Co Lidl?
Na co usłyszałem:
– Gdzie Lidl?
Czasownika co prawda nadal nie było, ale kwestia stała się jaśniejsza.
Więc znając nie tyle życie, ile okolicę, powiedziałem:
– Tu nie ma Lidla. Najbliższy jest półtora kilometra stąd, tą ulicą
w lewo i do końca.
Na co młodzieniec odrzekł:
– Biedronka!
Mając już niejaki pogląd na sprawę, powiedziałem:
– Tu nie ma Biedronki w pobliżu.
Na co usłyszałem:
– Biedronka naprzeciwko.
Znając strategie marketingowe tego typu firm, wiem, że ich sklepy, ze
względów oczywistych, praktycznie nigdy nie są obok siebie, więc doko
nałem przekładu na stosowany przez tych młodych ludzi typ komunikacji
i powiedziałem:
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– Nie ma Biedronki. Lidl. Półtora kilometra. Dwudziesta trzecia89.
Tu młodzieniec nieco się zniepewnił, stojąca bowiem obok niego niewia
sta wykrzyknęła:
– Apteka!
(obok której w rzeczy samej staliśmy) i robiła smartfonem zdjęcie tej
apteki, wykrzykując do telefonu:
– Tu jest apteka!
z czego wnioskowałem, że z kimś rozmawia. Po chwili czegoś, co wy
glądało na namysł, młodzieniec postanowił, skoro ja nic nie rozumiem,
wrócić do punktu wyjścia i rzekł:
– Lidl.
To już mieliśmy, pomyślałem. Sytuacja zaczęła mnie trochę nużyć, więc
postanowiłem (niepotrzebnie, jak się okazało) zastosować ironię i powie
działem:
– Wrocław. Tu.
Obok ironii chciałem też sprawdzić, czy aby obaj sądzimy, że jesteśmy
w tym samym mieście. Na co młodzieniec rzekł do niewiasty:
– Idiota

To ostatnie miało dać do zrozumienia, że o tej porze sklep pewnie już jest zamknięty.
Ale nie dało.
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i oboje poszli sobie dalej w kierunku przeciwnym do wskazanego
wcześniej przeze mnie. Tymczasem ja pomyślałem sobie, że mam kolejny
przykład na syndrom bezrefleksyjności (dawniej – idioty), tyle że jednak
nie ja za tego ostatniego się uznałem, ze zrozumiałych powodów.
Młodzieniec dokładnie wiedział, o co (jemu) chodzi, to tylko ja wykaza
łem brak zrozumienia i orientacji w zagadnieniu, mimo że, co było dla
niego dziwne, on przecież wiedział, w czym rzecz.
W tej sytuacji podziwem w dziedzinie kompetencji komunikacyjnej
napawają mnie spotykani przeze mnie nocą na moim Bronksie pano
wie z innych dzielnic, nie wiadomo dlaczego nazywani menelami. Ci
bowiem podchodzą i pytają w sposób najzupełniej zrozumiały: "Pa
nie [fakultatywnie – szefie, kierowniku], gdzie tu jeszcze można coś ku
pić?", na co ja wyjaśniam im w przystępnych słowach, gdzie jest jeszcze
otwarty sklep oferujący właściwe napoje, których, jak również widzę po
ich stanie wskazującym, aktualnie im zabrakło. Oni, mówiąc, wiedzą,
że ja wiem (z psem, więc to miejscowy, a wygląd sprawia wrażenie, że
może wiedzieć), ja zaś wiem, że oni mówią to, co ja wiem, że mają na
myśli (a i czasowniki są). I mamy konsens na poziomie przesłanek ko
munikacji. Pozostaje więc już tylko negocjacja, w tym wypadku lokali
zacji odpowiedniego i jeszcze otwartego sklepu. Ponadto zarówno oni,
jak i ja wiemy, jakie będzie ich kolejne zdanie, które zaraz padnie. Więc
wyciągam z kieszeni jakieś drobne, których im właśnie zabrakło do za
kupu tego, czego im trzeba, we wskazanym przeze mnie sklepie. Na
co oni mówią: "No właśnie, bo nam zabrakło". Pełne zrozumienie. Peł
na konsensualna komunikacja. Wystarczy nie stosować omawianego
tu syndromu.
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_________________
Funkcja desemantyzacji jako uodpornienie na krytykę
i semantyczne zamknięcie wypowiedzi.

Natomiast mistrzem desemantyzacji pandemicznej jest Donald Rums
feld90; desemantyzacji ocierającej się czy bazującej wręcz na niezamie
rzonym humorze (nierzadko czarnym). Chodzi o sformułowania nieposia
dające sensu, sformułowania na granicy bełkotu (lub po drugiej stronie
tej granicy), niewykazujące spójnych znaczeń, lecz jedynie funkcje: czy
to ukierunkowane wyłącznie na utrzymywanie komunikacji w ruchu, czy
zapobiegające nawiązywalności (typu 'dajcie mi święty spokój’), czy ma
jące uodpornić wypowiedź na ataki i krytykę, czy wreszcie będące jedy
nie świadectwem głupoty mówcy, oraz tym podobne funkcje. W każdym
razie produkcja takich wypowiedzi nie ma prowadzić do komunikacji,
ale »ma być mówione«, przy czym mówienie przechodzi w obszar działa
nia (samej artykulacji), w myśl maksymy 'wy sobie pytajcie, a ja i tak nic
nie powiem, ale będę mówił’. Zabieg ten można oczywiście realizować
za pomocą różnych środków, jednym z nich jest właśnie desemantyza
cja wypowiedzi, jego przykłady podam tu w kilku realizacjach Donalda
Rumsfelda, pochodzących z różnych konferencji prasowych. Ponieważ
ich konstrukcja i sposób działania są tyle trywialne, co oczywiste (bazują
ce na jednym jedynym zabiegu – pozostawaniu na poziomie mówienia
z pominięciem komunikowania), powstrzymam się od komentarzy91.
"Wiemy z pewnością, że Osama bin Laden jest albo w Afganistanie,
albo w jakimś innym kraju, albo nie żyje".
Były – w latach 1975–1977 oraz 2001–2006 – minister obrony USA.
Wszystkie egzemplifikacje cytowane za: Nicolas Richter, Felix Denk, Dichter und Denker
a.D. [Poeta i myśliciel w stanie spoczynku], http://www.sueddeutsche.de/politik/rumsfeld
-dichter-und-denker-a-d-1.643770 (30.04.2017). Zachowuję styl oryginału (zachowany
również w niemieckim przekładzie).
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“Wiemy, gdzie ona [iracka broń masowej zagłady – MF] jest. W okolicach
Tikritu i Bagdadu, i na wschód, i na zachód, południe i trochę na północ”.
“Doniesienia o wydarzeniach, do których nie doszło, zawsze mnie inte
resują. Jak wiemy, istnieje znana wiedza i rzeczy, o których wiemy, że
je wiemy. Jak również wiemy, istnieje znana niewiedza. Chcę powie
dzieć: wiemy, istnieją rzeczy, których nie wiemy. Ale istnieje też nie
wiedza, o której nic nie wiemy. Takie rzeczy, których nie wiemy – my
ich nie wiemy”.
“Minister spraw zewnętrznych Colin Powell i ja jesteśmy zgodni co do
każdego tematu, który dotyczy tego rządu, z wyjątkiem tych zagad
nień, gdzie Colin jest jeszcze w trakcie uczenia się”.
“Nie powiedziałbym, że przyszłość jest mniej przewidywalna niż prze
szłość. Sądzę – przeszłość nie była przewidywalna, kiedy się zaczęła”.
“Kiedy będę znał odpowiedź, wtedy Państwu tej odpowiedzi udzielę,
a kiedy nie, wtedy będę tylko cwanie odpowiadał”.
“Od czasu do czasu stoję tutaj – robię coś. Potem myślę sobie: co ja
tutaj, u diabła, robię? To jest niespodzianka”.
“Widzieli Państwo, co się w Afganistanie działo: ludzie wybiegali na
ulicę i byli radośni, i mieli baloniki, i grali muzykę, i witali USA. Każdy
bowiem wie: Stany Zjednoczone nie chcą okupować Iraku”.
“Wszystkiego, co mówię i nie powinienem był mówić, nigdy nie powie
działem. Chciałbym, żeby Państwo to zrozumieli. Natychmiast”.
“Nie wiem, jak często już byłem w Guantanamo, ale to było często.
I często było to latem, kiedy byłem pilotem Navy. A to był czas, zanim
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istniały klimatyzacje. I to już jest super, tym ludziom naprawdę wie
dzie się dobrze. Widzą Państwo, jest wiele ludzi na Kubie bez klima
tyzacji. Wiem, to Państwa zaskoczy! Ale ja byłem w Waszyngtonie, za
nim istniała klimatyzacja. I okna dało się otworzyć! To już jest super”.
“Poinformowano mnie o tej sprawie, zanim tutaj przyszedłem. Jeszcze
się z nią nie zapoznałem. Jest ona ciekawa. Dajcie mi Państwo spró
bować ująć ją w kontekście, a potem zobaczę, czy mogę na nią odpo
wiedzieć. Nie mam pojęcia, o co chodzi”.
“Pozostaję przy tym, co wczoraj powiedziałem. Nie wiem co prawda, co
powiedziałem, ale wiem, co myślę, i myślę – to jest to, co powiedziałem”.
A już na zakończenie:
"Śmierć skłania się ku temu, by zapośredniczać deprymującą wizję
wojny"92.
Podsumować można te zabiegi zgrabnym powiedzonkiem pewnego
kabarecisty, Philipa Simona, który (co prawda na temat Donalda Trumpa,
ale to bez różnicy) powiedział: "Co on robi z języka, zaskakuje nawet
słowa, których używa"93. A te niejedno już widziały, chciałoby się dodać.
Mnie zaś po prostu szkoda semantyki. Ale ponieważ semantyka jest z na
tury rzeczy fuzzy, czyli rozmyta, to w gruncie rzeczy – sama sobie winna.
Aby uniknąć zarzutu antyamerykanizmu, jeszcze dwa przykłady zastoso
wania tego zabiegu z innych krajów.
"Der Tod neigt dazu, eine deprimierende Sicht des Krieges zu vermitteln”. Tamże.
"Was der aus Sprache macht, überrascht sogar die Wörter, die er benutzt”. Philip
Simon w swym programie kabaretowym o Donaldzie Trumpie.
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"Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych
i dawno niewidzianych w Europie. Cholera na wyspach greckich, de
zynteria w Wiedniu. Różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie
są groźne w organizmach tych ludzi, a mogą tutaj być groźne. To nie
oznacza, żeby kogoś dyskryminować, ale sprawdzić trzeba"94.
Komentarz jest oczywiście zbędny. Ciekawe jest jednak zastosowanie
desemantyzacji w odniesieniu do pasożytów i pierwotniaków, którym
autor cytatu zarzuca rasizm, jako że te, jego zdaniem, wybierają sobie
tych, którym szkodzą.
Kolejny cytat koniecznie trzeba już wyjaśnić z powodu jego wysokiej
kompleksowości. Pewien bezrobotny, któremu niemiecki urząd pracy
(Jobcenter) wstrzymał wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, wezwany
został przez ten urząd do opłacenia kosztów kursu przekwalifikowania
zawodowego, do uczestnictwa w którym zobowiązany został przez urząd,
a ponieważ ów bezrobotny nie wziął w nim udziału, wstrzymana została
mu wypłata zasiłku95. Czyli, mówiąc po ludzku, miał zapłacić pieniędzmi,
których wypłatę mu wstrzymano, za powód wstrzymania tej wypłaty.
Z punktu widzenia logiki, rozsądku i humanitaryzmu (oraz kilku innych
jeszcze) – rzecz niemożliwa. Niemożliwa w realności, to prawda, ale
wezwanie do spełnienia owej niemożliwości już jest możliwe (w trzeciej
rzeczywistości, tu: w ramach prawa, które nie pracuje realnością, lecz…
prawem). Stąd bezrobotny ten otrzymał takie pismo od urzędu:
"Wymagalność zobowiązania nie jest udaremniona brakiem zdolności
do własnego dokonania"96.
94
Cytowane za: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kaczynski-o-uchodzcach-choleradezynteria-pasozyty-aa-3Xs7-4euh-ev17.html (10.05.2019).
95
To zdanie i następne nie bez powodu są takie.
96
List Jobcenter do bezrobotnego: "Die Zumutbarkeit einer Verpflichtung scheitert nicht
an einer fehlenden Eigenleistungsfähigkeit”, cytowany z audycji Arsch hoch, Deutschland
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Czyli niemożliwość zrobienia czegoś nie ma wpływu na zrobienie tego
czegoś. I po co nam tu jeszcze semantyka? Tym bardziej że mogłaby
nam ona zwrócić uwagę na brak sensu.
_________________
Funkcja desemantyzacji strategicznej
oparta na wykorzystaniu wiedzy o świecie
i braku kompetencji zakładanych u interlokutorów.

Pewna duża firma energetyczna, nazwijmy ją N., wysłała do swoich
klientów, mniejsza o to dlaczego, obszerny formularz do wypełnienia,
zawierający pytania (w schemacie 'tak/nie’) z prośbą o zgodę na wyra
żone w nich kwestie. Generalnie chodzi o zgodę na wykorzystanie da
nych osobowych klientów w celach marketingowych oraz o sprzedawa
nie tych danych innym podmiotom gospodarczym w tych samych celach.
Jak wiemy, jest to dziś dość powszechna procedura, gdyż dane osobo
we i dane produkowane przez użytkowników (o czym wiedzą takie firmy
jak Google, Amazon czy Facebook) stanowią ogromny kapitał, a handel
nimi oraz ich wykorzystywanie do generowania przewidywalności zacho
wań konsumenckich stanowi poważne źródło dochodów. Tu jednak nie
chodzi mi o samą procedurę, wielokrotnie już przeze mnie opisywaną97,
lecz jedynie o zabieg zastosowany w celu wyjaśnienia klientom (mniema
nej) konieczności udzielenia takiej zgody firmie N (mimo że możliwe jest,
gdyż to wymóg prawny, również zakreślenie odpowiedzi 'nie’). Konkret
na realizacja tego zabiegu jest bowiem o tyle ciekawa, że każda z próśb
skierowanych do klientów sformułowana została w wersjach dwóch
dyskursów: raz w dyskursie prawniczym, z typowymi dla niego (praw
pierwszej niemieckiej telewizji, ARD, https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDo
vL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JhYmlhdC9hNTEzYmI 4Ni04OGQ0LTQxZDgtYmZmNi05MTVmO
DJhMmNjMzM/arsch-hoch-deutschland, 34:03 (15.05.2019).
97
Patrz na przykład: Fleischer 2019a, 225–248, czy 2019b.
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nie wiążącymi) sformułowaniami wyrażonymi w formach bezosobowych,
a dwa – w dyskursie potocznym, czyli tak zwanym zrozumiałym językiem
w formie osobowej, zwracającej się do klientów per ty. Przy czym różni
ca obydwu dyskursów podkreślona została również wizualnie: potocz
ne sformułowania podane zostały na formularzu jako pierwsze czarnym
kolorem pisma, a ich prawna wersja – poniżej szarym kolorem. Tym sa
mym, czytając tekst linearnie (a tak z reguły czytamy), najpierw napoty
kamy wersję potoczną, a dopiero później (niżej) – gorzej widoczną wer
sję prawniczą. W ten sposób klient jest firmie pewnie wdzięczny, gdyż
zawsze to lepiej, kiedy czytamy tekst napisany po ludzku i jeszcze do
brze go widać. W rzeczy samej. Gdyby nie to, że znaczenia sformułowań
w obydwu tekstach i dyskursach są co nieco inne. Przyjrzyjmy się zatem
kilku przykładom, wychodząc (inaczej niż w oryginale) od sformułowania
prawniczego98.
"Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na wykorzysta
nie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użyt
kownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołują
cych, dla celów makretingu bezpośredniego".
Jeśli klienci zrozumieją, o co w tym chodzi, to mogą stwierdzić, że fir
ma N. wykorzysta dane klienta i używane przez niego telefony do sprze
dawania mu usług, przy czym oczywiście "marketing bezpośredni" brzmi
dość groźnie, a oznacza, że jego dane zostaną zmonetyzowane. Jeśli zaś
klienci mają problem ze zrozumieniem sformułowań, a głównie tego, co
za nimi stoi, mogą się zlęknąć. Cóż bowiem oznaczają "telekomunikacyj
ne urządzenia końcowe" (których, jak się okazuje, jest się tylko użyt
kownikiem, a nie, jak się sądziło, właścicielem), "automatyczne systemy
wywołujące", no i ów "marketing bezpośredni" (że bezpośredni, to chyba
Wszystkie podane tu cytaty pochodzą z formularza firmy N., przesłanego drogą poczto
wą do klientów (formularz w moim archiwum).
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dobrze, ale marketing chyba nie). Dość, że tekst powoduje u klienta
niepewność i obawy.
Ale jest jeszcze druga wersja tekstu, podana na formularzu wcześniej
(powyżej właśnie cytowanej), sformułowana już nie jako twierdzenie
(wyrażenie zgody), lecz w formie wyjaśnienia, co oczywiście ułatwić ma
zakreślenie właściwego okienka w formularzu:
"Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić Ci
nową, dobrą ofertę czy promocję".
I już rzecz brzmi mniej groźnie, gdyż któż by nie chciał otrzymywać
"nowych", a tym bardziej "dobrych" ofert. Nie dość, że tekst zamieniony
został na (sugerujące) wyjaśnienie, to zniknęły jeszcze zdradliwe sformu
łowania: "wykorzystanie", "urządzenia końcowe", "automatyczne systemy
wywołujące", o "marketingu bezpośrednim" nie wspominając.
Cel tego zabiegu desemantyzacji jest dla nas oczywisty. Dlatego
kolejne warianty par sformułowań tylko przytoczę, nie komentując ich.
Ciekawy jest moment, w którym firma N. wprowadza do owych zgód
podmioty trzecie ("Partnerzy"), czyli informuje, że będzie sprzedawała
dane klienta na zewnątrz. W poniższych cytatach zmieniam kolejność
tekstów w stosunku do tej z formularza dla lepszego zrozumienia
zabiegu.
"Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przesyłanie
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysłać Ci e-mail z informacją
o nowej, korzystnej ofercie czy promocji. Oczekuj dobrych wiadomości!"
“Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przetwarza
nie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu
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umowy. Dzięki tej zgodzie pozostaniemy w kontakcie nawet po zakoń
czeniu umowy, abyś mógł zawsze wybrać najlepszą ofertę dla siebie”.
“Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na udostępnia
nie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingo
wych przez Podmioty Grupy [N.] i Partnerów współpracujących.Dzięki
tej zgodzie nasi Partnerzy poinformują Cię o wyjątkowych ofertach
i promocjach partnerskich, w których możesz wiele zyskać”.
“Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środ
ków komunikacji elektronicznej przez i na rzecz Podmiotów Grupy [N.]
i Partnerów współpracujących.Dzięki tej zgodzie Partnerzy będą mogli
np. wysłać Ci e-mail z informacją o nowej ofercie czy promocji. Ocze
kuj dobrych wiadomości!”
Z podziwu nad zastosowaną tu desemantyzacją wyrwał mnie jednak
natychmiast napis znaleziony na jednym z murów w mojej dzielnicy:
"Hińczyk to tępa dzida"99.
Wszystko jednak po kilku dniach wyjaśnił kolejny napis:
"Mrówa to cwel".
W obydwu wypadkach (firmy N. i autorów napisów na murze) mamy
zastosowanie kreatywności. Tyle że cele i funkcje dość różne. W pierw
szym wypadku to marketingowa manipulacja, w drugim – precyzyjna
negocjacja znaczeń, czyli czysta komunikacja.

99

Też nie wiem, o co dokładnie chodzi. Ale ładnie brzmi. Przynajmniej tyle.
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_________________
Funkcja ukrycia wymowy wypowiedzi
na rzecz płynności jej sformułowania.

Chodzi tu o sytuacje, w których użyte sformułowanie sprawić ma dobre
wrażenie i ukryć to, co za nim stoi, lub to, że za nim nic nie stoi, w po
łączeniu z zabiegiem odwrócenia uwagi poprzez zastosowanie podwój
nej strategii uzasadnieniowej100. Znana ze stosowania desemantyzacji
moja ulubiona (na szczęście tylko jako dostarczycielka potrzebnych mi
kuriozalnych cytatów) pani kanclerz Angela Merkel w programie wy
borczym swojej partii (Chrześcijańskiej-Demokracji, CDU) i tym razem
dostarcza takiego właśnie cytatu:
"Chcemy stworzyć stabilny i zdolny do działania rząd, który zrobi to,
co właściwe"101.
Zabieg ten bazuje na typowym dla komunikacji mechanizmie podwójnego zabez
pieczania (wymowy) wypowiedzi przed utratą nawiązywalności. Weźmy prosty przykład.
Kiedy powiemy: 'ona nie jest taka ładna, jak to sobie wyobrażałem’, wtedy rozpoczy
nająca się na takie dictum debata dotyczyć będzie bez wątpienia 'ładności’ (jest ładna
czy nie) i debatować można będzie o tym bez końca. Natomiast nie wpadniemy pewnie
na pomysł, że zmienić można by wyobrażenie prowadzące dopiero do wygłoszonego
sądu. Tyle że wtedy debata nawet się nie rozpocznie, a komunikacja utraci nawiązywal
ność. Ten sam zabieg pojawia się w następującym cytacie: "Postęp w sprawie e-mobilno
ści jest zbyt wolny, zbyt niezdecydowany. To się nie może powieść” (wypowiedź w filmie
Torbena Schmidta pod tytułem Vollgas oder Scheitern. Auto-Deutschland unter Druck,
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-vollgas-oder-scheitern-100.html,
12:30, 26.06.2019). Debatować zatem można (do woli) o tym, czy jest, czy nie jest zbyt
wolny, czy powinien, może, mógłby być szybszy, bardziej zdecydowany itd. Sam koncept
postępu natomiast nie podlega debacie i nie jest podawany w wątpliwość. Tymczasem
to tylko on stanowi problem. Tyle że zinwizybilizowany zabiegiem podwójnego zabez
pieczania.
101
"Wir wollen eine stabile und handlungsfähige Regierung bilden, die das Richtige
tut”, cytowane za: Heute-show, https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom
-26-januar-2018-100.html, 10:19 (26.01.2018).
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Nie dość zatem, że pani kanclerz tylko "chce" taki rząd stworzyć (równie
dobrze mogła była powiedzieć – lub nawet lepiej byłoby, gdyby powie
działa po prostu – że go stworzy), to jeszcze (jako podwójne zabezpiecze
nie przeciwko chęci przyłapania jej na tym, że coś powiedziała, w sensie:
twierdzi) zastosowała model komunikacyjnego jokera102, gdyż chce
zrobić to "co właściwe”. Pod którym to pojęciem każdy, absolutnie każdy
człowiek na planecie może sobie wyobrazić dokładnie to, co chce on
sobie wyobrazić. Czyli pani kanclerz wyprodukowała wypowiedź, z którą
każdy może się zgodzić, podkładając sobie w miejsce jokera to, co ze
chce. Natomiast za tym, żeby taki rząd był stabilny i zdolny do działania,
i tak wszyscy jesteśmy. Jak tu tej partii nie wybrać, skoro napawa takim
podziwem.
Zwłaszcza kiedy się wie, że partia ta jest rzecznikiem 45 niemieckich go
spodarstw domowych (rodzin), które posiadają tyle pieniędzy, ile (dolne)
50% obywateli Niemiec103.
Natomiast kierowany przez panią Merkel rząd wystosował do publiczno
ści takie oświadczenie na temat ochrony i naprawy klimatu (w którym
słowo 'chcieć’ znowu odgrywa ważną rolę):
"Lukę działaniową dla osiągnięcia celu klimatycznego roku 2020 chce
my tak szybko, jak to możliwe, zamknąć"104.
Czyli mówiąc po ludzku: rząd chce coś zrobić. To dobrze. Ale co? Jednak
zadowalamy się tym, że ów rząd nie dość, że chce to zrobić, to jeszcze
Szerzej – patrz Fleischer 2008, 49–66.
Tamże – https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-26-janu
ar-2018-100.html, 13:40 (26.01.2018).
104
"Die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels 2020 wollen wir so schnell wie
möglich schließen”, cytowane za: Heute show, https://www.zdf.de/comedy/heute-show/
heute-show-vom-2-februar-2018-100.html, 33:48 (2.02.2018).
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szybko. Natomiast na sformułowanie "luka działaniowa" trzeba po
prostu wpaść, a to nie takie proste. Można było też powiedzieć: brak
działań, niewłaściwe działania, nieuzyskanie celu, minięcie się z celem
itp. Ale jak to brzmi.
Podobny zabieg spotkać można też na poziomie dyskursów. Tu przykład
wykorzystania tej funkcji w dyskursie faszystowskim105:

"ONR Podhale” zestawia ze sobą symbol kolektywny 'wolność’ o bardzo
bogatej semantyce106 z własnym symbolem dyskursywnym (nacjonalizm)
po to, by semantyka interdyskursowego symbolu, by tak rzec, przebar
wiła na dyskursowy, przy okazji likwidując granicę obydwu dyskursów,
a zatem sugerując, że chodzi o ten sam poziom stratyfikacji komunikacji.
Źródło: http://onrpodhale.pl/ (10.03.2019).
Wolność definowana jest w interdyskursie przez następujące wymiary semantyczne:
niezależność, swoboda, demokracja, radość, równość, niepodległość, pokój, miłość, samo
dzielność i szczęście. Natomiast nacjonalizm, jak nietrudno zauważyć, nie ma z tym zbyt
wiele wspólnego. Patrz Fleischer 2003, por. też Bartmiński 2019.
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To zaś, że powstaje wtedy oksymoron komunikacyjny – jeśli nacjonalizm,
to nie wolność; 'wolność’ oznacza, że wszyscy są wolni, a 'nacjonalizm’,
że tylko nacjonaliści – nie ma znaczenia, podobnie jak cały plakat. Po
nadto nie wiadomo, o jaki algorytm i definicję wolności ma tu chodzić:
o 'wolność od’ czy 'wolność do’107. Natomiast rozrywanie koszuli i ujaw
nianie symbolu na koszulce pod nią to, ikonograficznie, zabieg stosowa
ny przez niejakiego Supermana108:

z tego, co wiem, nie-Polaka, a zatem i nacjonalizm jest nie na miejscu.
Ale nie chodzi tutaj o semantykę lub sens, lecz o indeks wskazujący na
określone 'my‘ jako my.
_________________
Funkcja unikania twierdzenia czegoś na rzecz mówienia.

Równie często zaobserwować można silnie wykształconą desemantyzację
ofert komunikacyjnych w paradygmacie 'mówienie a komunikowanie'
(zabieg podobny do omówionego poprzednio). W wypowiedziach tego
Te dwie matryce konceptu wolności zaproponował swego czasu Erich Fromm (1990, 31):
wolność od robienia czegoś czy wolność do/dla zrobienia czegoś. Patrz też Stowasser 2006.
108
Źródło: http://jeune-adulte-blase.blogspot.com/2012/02/jai-longtemps-voulu-etre
-un-super-heros.html (21.04.2019).
107
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typu nie jest istotne, co się powie lub czy się w ogóle coś powie, lecz że
się mówi (patrz Instagram, Snapchat, Twitter). Komunikowanie wymaga
bowiem twierdzenia czegoś (i w związku z tym klarownej semantyki) oraz
obarczone jest ryzykiem niepowodzenia, braku akceptacji czy odmowy
przynależności109; mówienie natomiast polega na desemantyzacji właśnie
i jest bezkarne, skoro niczego się nie twierdzi. Patrz następujący dialog:
"bolek – ›jestem w gdańsku‹
henryk72 – ›świetnie. a ja jestem we wrocławiu‹
zuza – mówi, że ›jej się to podoba‹“ (Twitter).
–
…
Ten sam zabieg, tyle że z towarzyszeniem znaków ikonicznych, znajduje
my na poniższym plakacie:

Podobnie wyraża to usłyszane przeze mnie kiedyś powiedzonko Dirka Baeckera: "ko
munikacja żyje z tego, że może zostać odrzucona”; 'odrzucona’ w sensie: niepodjęta, która
nie uzyskała aprobaty.
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Z plakatu dowiadujemy się, że "rośliny to przyszłość“. Dlaczego nie.
Warto by się jednak dowiedzieć: dlaczego? Bo, jak wiemy, rośliny mają
również przeszłość, i to o wiele dłuższą niż my, o teraźniejszości nie
wspominając. Rozumiemy co prawda przesłanie hasła i plakatu, wiemy,
co on nam mówi, nie bardzo jednak wiemy, co on chce nam zakomu
nikować. Rośliny są dobre (jeśli nie występują w formie muchomora),
przyszłość – zobaczymy. Ale czego więcej dowiadujemy się z zestawienia
tych słów? Tu ponadto dochodzi też do synekdochizacji wypowiedzi.
Istotna jest przy tym, by tak rzec, odległość mentalna obydwu zestawia
nych ze sobą elementów, jak również w ogóle ich przystawalność (realna,
komunikacyjna, dyskursowa czy metaforyczna właśnie).
_________________
Synekdochizacja komunikacji.

(Z reguły za pomocą eufemizmów, nierzadko też w formie ogólniejszej
niż synekdocha, to jest metonimii) to kolejna funkcja desemantyzacji
wypowiedzi, przy której zastosowaniu chodzi o ukrycie niekorzystnego
znaczenia i osłabienie wymowy wypowiedzi, a zatem o przesłonięcie in
tendowanego znaczenia i sytuowanie się na poziomie common sense, jak
ma to miejsce w następującej wypowiedzi szefa niemieckiego Centralne
go Urzędu Pracy, w której tenże, mając na konferencji prasowej donieść
o wzroście bezrobocia, co jest niekorzystną informacją, opakowuje ją
w sound języka urzędowego, na tyle jednak niezręcznie, że powstaje nie
zamierzony humor, ale sam zabieg staje się przez to bardziej widoczny:
"Przypływy ze stanu zatrudnienia ku brakowi zajęcia [w sensie pracy –
MF] wzrosły"110.
"Die Zugänge aus der Erwerbstätigkeit in die Beschäftigungslosigkeit sind gestiegen”,
Agentur für Arbeit, ARD, Tagesschau, 31.03.2009.
110
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Zamiast 'wzrostu bezrobocia' mamy zatem "przypływy" oraz "wzrost",
czyli pozytywnie nacechowane słowa, natomiast samo słowo 'bezrobo
cie' w ogóle nie pada, gdyż przesłonięte zostaje bardziej neutralnym
"brakiem zajęcia". Wniosek – jest dobrze. Ten i tego typu zabiegi bazują
oczywiście na samozwrotnej i samomotywującej się pętli ciągu 'przesłan
ka/argument', gdzie przesłanka wypowiedzi staje się jej argumentem, co
definicyjnie charakterystyczne jest dla zjawiska dogmatyzmu, jak widać
to w poniższej konstrukcji:
Ten trick jest tak stary jak świat, dlatego też funkcjonuje i dlatego jest
też taki stary.
Lub w takiej:
"Dlaczego ci idioci wyglądają dokładnie tak, jak ich sobie wyobraża
my?” (powiedzonko kabaretowe).
Desemantyzacja synekdochiczna niekoniecznie musi być zabiegiem
czy zjawiskiem negatywnym, można ją też stosować dla uwypuklenia
pewnej zależności, dla pokazania czegoś, co jest mało widoczne lub
trudne do przyjęcia czy zrozumienia, a poprzez zgrabne sformuło
wanie, wykorzystujące mechanizm metafory, oddziela się od siebie
(na przykład) dwa znaczenia, które w świadomości potocznej zwykle
są powiązane, i wtedy poprzez takie nowe sformułowanie pokazać
można, że rzecz ma się inaczej. Wystarczy podać w wątpliwość jakąś
stereotypową jedność jako zależność, co produkuje dwa odmienne
znaczenia. Desemantyzuje się wtedy ów stereotyp, semantyzując jego
elementy w nowy sposób. Jak w przykładzie dwóch kabaretowych
powiedzonek:
"On znał cenę wszystkiego, ale niczego wartości".
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“Nic nie oznacza przecież – w ogóle nic”.
Zabieg ten funkcjonuje oczywiście również w odwrotnym kierunku, kiedy
nie oddziela się powiązanych ze sobą znaczeń, lecz łączy dwa różne i od
dalone od siebie znaczenia, ale możliwe do połączenia na podstawie na
przykład odniesień do jakiegoś scenariusza komunikacyjnego, jak ma to
miejsce w znanej metaforze Tadeusza Peipera:
"Ciastko kawy".
Ciastko nie ma co prawda nic wspólnego z kawą, ale istnieje scenariusz
picia kawy z towarzyszeniem jedzenia ciastka i stąd dana jest łączliwość
tych, wydawałoby się różnych, elementów. (Patrz też przykład plakatu
"rośliny to przyszłość" wyżej).
Funkcja zamglenia właściwego stanu rzeczy za pomocą synekdoch ko
munikacyjnych to w gruncie rzeczy najczęstsza operacja desemantyzacji,
wymagająca jednak po drugiej stronie komunikacji braku wiedzy lub
nieuwagi interlokutora.
"Bodzio
Nowość! Sypialnia Grześ łączy w sobie atrakcyjne, nowoczesne wzor
nictwo w niespotykanie niskiej cenie! Kolor na zdjęciu: buk-jabłoń.
Producent: Bodzio”111
Kiedy firma Bodzio reklamuje sypialnię Grześ, produkuje stosowny
tekst, łącząc, jak widać, dwa niemające ze sobą nic wspólnego elementy
(nowoczesne wzornictwo i cenę), przez co, gdyż jest to twierdzone, mają
111

Broszura reklamowa firmy Bodzio w moim posiadaniu. Wytłuszczenia w oryginale.
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one teraz ze sobą coś wspólnego; sensu zależność ta nadal nie ma, ale
jako taka powstaje. Mało tego. W reklamie i w opisach produktów
meblarskich podaje się zwykle rodzaj drewna, z jakiego wykonany jest
dany mebel, cóż jednak czynić, kiedy mebel pokryty jest plastikowym
laminatem i jest z płyty pilśniowej? Wtedy podać można, jak tu, że
posiada kolor określonego drewna, z czego nieuważny czytelnik wywnio
skować może, że chodzi o buk, lub jeszcze korzystniej – zarówno o buk,
jak i o jabłoń. W realności mebel ten nie jest ani z drewna bukowego,
ani z jabłoni, ani w ogóle z drewna; w rzeczywistości natomiast zarówno
z buka, jak i jabłoni. Wystarczy, żeby słowa nic nie znaczyły, lecz tylko
były stosowane, by powstawały zależności.
Co po raz kolejny potwierdza koncepcję konstruktywizmu, gdyż…
"Ten świat tam na zewnątrz, on istnieje, ale Państwo nigdy tam nie
byli, nawet w odwiedziny nie"112.
Cytowane wyżej mieszanie realności z (konstruktywną) rzeczywistością
zgrabnie pokazuje również poniższe powiedzonko (tu w funkcji humory
stycznej), w którym dochodzi kilkakrotnie do swego rodzaju przełączania
z języka (frazeologia) na »realność« lub – w konstruktywistycznej termi
nologii – z opisu obiektu na obiekt opisu:
"Jeżeli, daj Boże, Pana Boga nie ma, to chwała Bogu; ale natomiast je
śli, nie daj Bóg, Pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni"113.
Bardzo ciekawa jest też wersja zerowa zabiegu desemantyzacji, to znaczy
tego typu sformułowania, które już nic nie znaczą, nie posiadają odnie
"Es gibt die Welt da draußen, aber Sie sind nie dort gewesen, nicht mal zu Besuch”,
Stephen Macknik (WDR, 9.10.2012, 21:00).
113
Powiedzonko Jana Tadeusza Stanisławskiego z monologu Katecheta, 1991, patrz
https://www.youtube.com/watch?v=pVAoa3WNmFo (22.04.2019).
112
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sień do czegokolwiek, lecz stanowią jedynie zestaw słów wywołujących
pozytywne skojarzenia i nastawienia, jak widoczne jest to w bardzo
prostym (składającym się z trzech słów) sformułowaniu:
"Najlepsza moda męska"114.
Koncept 'mody', bazujący na binarnej i samomotywującej opozycji
'modny ↔ niemodny’, ma sens tylko wtedy, kiedy obok czegoś mod
nego istnieje coś niemodnego oraz kiedy dana moda jest co najwyżej
najnowsza, czyli właśnie wchodzi na rynek. Natomiast jej najlepszość
pozbawia sformułowanie sensu, powstaje jedynie synekdocha, ale nie
sens lub znaczenie. Ponadto zestawienie takie łączy element nieskalo
walny (modny, niemodny) z elementem skalowalnym (najlepszy, lepszy,
dość dobry, nienajlepszy itd.), co również nie produkuje sensu, ale da się
powiedzieć i u czytelnika tej reklamy wywołuje pozytywne skojarzenia
i nastawienia wobec czasopisma, z pominięciem procesów semantycz
nych. Ale nie one są ważne; ważne są wrażenia budowane tutaj w formie
indeksu.
W kolejnym cytacie z pani kanclerz Angeli Merkel widoczna staje się
konstrukcja polegająca na zestawianiu dwóch aksjologicznie co prawda
pozytywnie nacechowanych, ale treściowo niekoherentnych sformuło
wań i wytworzeniu przez to trzeciego znaczenia, niemanifestowanego już
słownie. Chodzi tu o połączenie dwóch niespójnych (ale w obydwu wy
padkach pozytywnych) znaków symbolicznych oraz o wytworzenie zna
ku indeksalnego wskazującego jedynie na to, co autorka miała na myśli.
Przez to jednak, że dochodzi tylko do wskazywania (a nie orzekania czy
twierdzenia), trudno autorkę krytykować lub jej zaprzeczyć, skoro prze
cież tego, czego się domyślamy, nie powiedziała.

114

Reklama czasopisma Logo (nie w czasopiśmie).
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"Cieszę się na Państwa sugestie i Państwa propozycje, bo Niemcy
[kraj – MF] mają zostać takie, jakie są"115.
Innymi słowy: mówcie Państwo, co chcecie, ale ma pozostać, jak jest.
Trudno zaprzeczyć, że sformułowanie pani kanclerz jest zgrabniejsze. Ale
znaczy to samo. Co pewien felietonista sprowadził do równie zgrabnego
algorytmu:
"Merkel decyduje dopiero wtedy, kiedy zdecydowane jest, że jej decy
zją nic decydującego nie jest zdecydowane"116.
Oksymoron komunikacyjny to również częsta forma desemantyzacji w re
klamie i komunikacji marketingowej, jak w poniższym przykładzie:
"Symbol statusu dla wszystkich tych, którzy nie potrzebują symbolu
statusu" (claim reklamowy Datia).
Można manifestować negatywny stosunek do symboli statusu, ale ponie
waż trzeba tego dokonać za pomocą czegoś, owo coś staje się symbolem
statusu tych, którzy są przeciwko statusowi. Czyli "nie ma ucieczki przed
gębą, jak tylko w inną gębę"117. Wyrażenia co prawda nie tracą swej
semantyki, ale poprzez zmianę punktu odniesienia z przedmiotu na język
dochodzi mimo to do utraty symboliczności znaku na rzecz jego indek
salności.

"Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge, denn Deutschland soll so
bleiben wie es ist”, Angela Merkel, cytowane za: Heute-show, https://www.zdf.de/, 37:10
(11.05.2018).
116
"Merkel entscheidet erst, wenn entschieden ist, dass mit ihrer Entscheidung nichts
Entscheidendes entschieden wird”, Jürgen Dietz, cytowane za: http://www.derwesten.
de/kultur/fernsehen/fernsehfastnacht-mainz-bleibt-mainz-kanzelt-limburger-bischof-abid9047015.html#plx576828404 (12.03.2019).
117
Witold Gombrowicz, Ferdydurke.
115
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Najłatwiej widoczne tego typu zabiegi są oczywiście w wypadku ich
niezręcznego lub nieumiejętnego stosowania118 – wtedy są one po pro
stu śmieszne; kiedy jednak czyni się to umiejętnie, śmieszność znika. Tu
przykład pierwszego typu119:

Pewna firma (mniejsza o to która) postanowiła coś o sobie powiedzieć
i usytuować się w kontekście społeczeństwa informacyjnego, czyli być
nowoczesną. Cóż jednak, kiedy wiskursy się posypały. O języku nie mó
wiąc. 'Kuźnia’ bowiem to symbol czasów, było nie było, zamierzchłych,
niemający nic wspólnego z informatyką, a zatem niewnoszący nic ko
rzystnego dla semantyki wypowiedzi. 'Kuźnia kadr’ to zaś frazeologizm
z również innych czasów, z tak zwanej poprzedniej epoki (z tej samej, na
wiasem mówiąc, z której pochodzi hasło i pogląd, że 'reklama dźwignią
handlu’), kiedy nie było jeszcze "społeczeństwa informacyjnego”, a prze
kuwanie znaku @ na coś innego (lub wykuwanie go od nowa) też nie
pochodzi z tej samej parafii, bo z innej technologii. Elementy wizualne
(konwencja graficzna) natomiast co prawda dobrze oddają ducha kuźni,
ale nie najlepiej odpowiadają społeczeństwu informacyjnemu właśnie.
Jak na przykład w tym zdaniu, w którym w miejsce 'najłatwiej’ poprawniej byłoby
powiedzieć 'najlepiej’.
119
Źródło: https://undicom.oferteo.pl/ (15.03.2019).
118

111

Synekdocha nie bardzo trzyma się tu kupy i jedynie ośmiesza producen
tów reklamy tej firmy. O semantyce nie warto nawet wspominać.
Lub taki przykład klasycznej oksymoronizacji (ładne słowo) wypowiedzi,
polegający na mechanicznym zestawieniu niekoherentnych jednostek,
tworzących na poziomie sensu (ale nie znaczenia) mimo to homogenną
całość, ponieważ każdy z zestawianych elementów z osobna wyraża
program danej ideologii:
"Jesteśmy przeciwko temu, żeby nasz otwarty na świat kraj zmieniał
się przez imigrację lub strumienie uchodźców"120.
Jako reprezentant kręgów konserwatywnych jest się co prawda za otwar
tością na inne kraje, kultury, za multikulturowością, ale również prze
ciwko strumieniom uchodźców. Wystarczy to zatem zapakować w jedno
zdanie, które semantycznie i logicznie jest bez sensu (skoro kraj jest
otwarty, to również dla imigracji), by mimo to powstał tekst reprezentu
jący daną ideologię, nieważne, że niespójny. Nie chodzi bowiem o sens,
lecz o dotarcie do możliwie wielu wyborców w taki sposób, by każdy
z nich wybrać mógł sobie z wypowiedzi to, co mu odpowiada, a ignoro
wać to, z czym się nie zgadza. A jeśli zabieg ten nie rzuci się w oczy, to
wtedy osiągamy swój polityczny cel.
To samo widoczne jest w kolejnym przykładzie121:
Wewnętrzny dokument niemieckiej partii CSU: "Wir sind dagegen, daß sich unser
weltoffenes Land durch Zuwanderung oder Flüchtlingsströme verändert”. Klausur-Pa
pier, Klarer Kurs bei der Zuwanderung – Humanität, Ordnung, Begrenzung, cytowane za:
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-csu-leitplanken-fuer-verschaerftefluechtlingspolitik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160908-99-373477 (20.06.2017).
CSU = Unia Chrześcijańsko-Społeczna.
121
Lewe zdjęcie: https://www.facebook.com/directory/pages/W-2849999-2851004;
prawe zdjęcie: https://archiwum.allegro.pl/oferta/wielka-polska-narodowa-koszulka-roz-l
-i3477478276.html (12.04.2019).
120
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"Wielka Polska Narodowa"

Również tutaj nie są istotne ani logika, ani pozajęzykowy sens, lecz
odpowiednie nacechowanie poszczególnych elementów zestawienia,
które pochodzą tu, by tak rzec, z jednej parafii. Zarówno "wielka", jak
i "Polska" oraz "narodowa" posiadają te same pozytywne (dla tych
kręgów) konotacje, tyle tylko, że jako takie są niespójne. "Wielka Polska"
to historyczny postulat 'Polski od morza do morza', co chcąc nie chcąc,
czyli geograficznie, obejmuje też teren Litwy, Białorusi i Ukrainy (cieka
we, co mieszkańcy tych krajów na to). Z tego jednak wynika, że wtedy
owa Polska nie będzie narodowa, bo te trzy kraje to inne narody. Sensu
zatem nie ma, ale ideologia się realizuje. Oksymoronizacja ma zatem za
zadanie ukrycie niespójności wypowiedzi poprzez wysunięcie na pierwszy
plan własnej ideologii, jednak tworzy tym samym spójność w ramach
własnego dyskursu, ukrywa równocześnie niewygodne dla wypowiedzi
aspekty semantyczne i stosuje swego rodzaju wypowiedź z przymruże
niem oka, konfidencjonalną.
Podobną funkcję realizuje plakat niemieckiej faszystowskiej partii AfD
(Alternative für Deutschland, Alternatywa dla Niemiec), tyle że w pa
113

radygmacie, nazwijmy to, smart (bo teraz wszystko jest smart), czyli
w poetyce cynicznego sprytu122:

Na plakacie przytoczony zostaje cytat "Ojczyzna albo śmierć” autor
stwa Che Guevary – którego trudno podejrzewać o faszyzm – wraz
z jego wizerunkiem i z dodatkiem: "Che Guevara wybrałby AfD”.
Chodzi oczywiście o klasyczną prowokację w celu wyprodukowania
nawiązywalności komunikacji, jako że o prowokacjach częściej się
mówi, a media chętniej o nich relacjonują niż o programie politycz
nym (którego ta partia zresztą nie ma). W rezultacie w niczym nie
przeszkadza fakt, że plakat pozbawiony jest jakiegoś politycznego czy
ideowego sensu, a semantycznie oraz wizualnie jest niespójny: legen
darny portret Che123 w relacji do wyglądu kandydata AfD, zamiana
Źródło: https://wortklaube.wordpress.com/2017/01/16/geschwister-scholl-che-gu
evara-afd/ (10.04.2019).
123
Autor – Alberto Korda, 1960.
122
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czerwonej gwiazdy na berecie Che na logo partii AfD. Ale nie o se
mantykę tu chodzi, lecz o oddziaływanie oferty komunikacyjnej i jej
udział w komunikacjach.
Dokładnie ten sam zabieg znaleźć można na poniższym szablonie (na
jednym z murów Wrocławia). 'Autonomiczni’ (autonomy) to nazwa
zbiorcza anarchistycznych ruchów lewicowych, natomiast 'nacjonaliści’ –
wręcz przeciwnie – to nazwa ruchów prawicowych czy faszystowskich
(podobnie jak krzyż celtycki). Wypożyczenie anarchistycznej nazwy przez
nacjonalistów niewiele daje, a sensu już na pewno nie generuje, ale…
zachęca do rozmów124.

Podobny zabieg znajdujemy również w dyskursie naukowym, zarówno
w samym sformułowaniu, jak i jego »naukowym« wyjaśnieniu, tyle że
o mniejszej szkodliwości społecznej czy mniejszym zanieczyszczeniu śro
dowiska niż poprzednie przykłady, gdyż, na szczęście, mniej ludzi czyta

Nawiasem mówiąc, zjawisko to jest generalnie ciekawe i warte głębszych badań, bo
wiem praktycznie cała ikonografia faszystowska jest (semantycznie stosownie zmienioną)
kopią ikonografii lewicowej. Por. na ten temat Fleischer 2013, 207–209.

124
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naukowe teksty125. Spotyka się ostatnio coraz częściej takie oto sformu
łowania:
"późna nowoczesność" lub "ponowoczesność",
co prawda pozbawione sensu i logiki, jednak stanowiące powód czy
przesłankę licznych debat naukowych i prób wyjaśnienia czegoś, z czym
owi naukowcy sobie nie radzą. Tym samym mamy tu dodatkowo zabieg
manifestowania bezradności w funkcji konsolidującej daną grupę
społeczną, tu: świat postmodernistycznej (to też oksymoron) nauki.
Nietrudno bowiem zauważyć, że słowo 'nowoczesność' oznacza (zawsze)
'aktualne tu i teraz', czyli, by tak rzec, przesuwa się każdego dnia do
tego dnia właśnie; każdy kolejny dzień, miesiąc itd. jest zawsze nowocze
snością. Takie słowo sobie wybraliśmy i tak ono właśnie działa. Z tego
wynika, że nie może istnieć ani 'późna nowoczesność', ani tym bardziej
'ponowoczesność', gdyż w tym celu 'nowoczesność' powinna się najpierw
skończyć oraz powinno już istnieć coś nowego (nowszego). To jednak
jest (semantycznie) niemożliwe, 'nowoczesność' bowiem jest zawsze
i zawsze jest ostatnim momentem w aktualności. Nie mam oczywiście nic
przeciwko bezradności, sam często jestem bezradny. Ale po co ją manife
stować wszem wobec i po co przy tej okazji pozbawiać słów sensu, skoro
tylko je mamy do dyspozycji. Jest to tym samym co kopanie dołków, tyle
że pod sobą. I nie pomaga nam w niczym zdefiniowanie tego pojęcia,
Samo zjawisko braku koherencji między dyskursem naukowym a potocznym nie jest,
ma się rozumieć, niczym zdrożnym, w obydwu wypadkach język rozwija się na potrzeby da
nego dyskursu częściowo niezależnie. Na marginesie wspomnieć można o dość zabawnym
przesunięciu znaczeniowym pewnego sformułowania w języku niemieckim. W dyskursie
potocznym funkcjonuje compositum/złożenie Quantensprung (dosłownie: skok kwantowy,
pl. przejście kwantowe), oznaczające, że coś się w wielkiej skali zmieniło (samochód był
skokiem kwantowym w relacji do dorożki, sztuczna inteligencja jest skokiem kwantowym…
itp.); w języku naukowym natomiast (w fizyce kwantowej) 'skok kwantowy’ oznacza
najmniejszą z możliwych zmian w danym systemie. Obydwa znaczenia sobie funkcjonują
i nikomu nie przeszkadzają. Sobie też nie.
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gdyż również w definicji zastosowany zostaje ten sam zabieg. W Wikipe
dii czytamy bowiem:
"Późna nowoczesność – termin socjologiczny oznaczający fazę rozwo
ju społeczeństwa, formacji nowoczesnej, w której wszystkie jej cechy
konstytutywne uzyskują najbardziej ostrą, skrajną postać"126.
Abstrahując od niemożliwości ustalenia "najbardziej ostrej i skrajnej
postaci" elementu procesu w sytuacji, kiedy proces jeszcze się nie zakoń
czył127, definicja nie dość, że niczego nie wyjaśnia, to powiela jedynie
przesłanki konstrukcji pojęcia, które stara się wyjaśnić. A jak wiemy,
kiedy definiens i definiendum są tym samym, wtedy mamy dodatkowo
jeszcze tautologię. Na marginesie dodam, że w procesach desemanty
zacji tautologizacja bardzo często występuje wraz z oksymoronizacją
w funkcji wzajemnie się wspierającej.
_________________
Funkcja produkcji niekoherencji obiektów.

Wraz z oksymoronizacją pojawia się, praktycznie jako jeden z jej ele
mentów, również zestawianie ze sobą niekoherentnych obiektów w celu
wzmocnienia, wsparcia, uwypuklenia własnej pozycji, jak w poniższym
przykładzie. Z jednej strony wypowiedź aktualizuje filozofię, z drugiej
126
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%BAna_nowoczesno
%C5%9B%C4%87 (13.04.2019). Zdaję sobie sprawę, że ten wprowadzony do socjologii
przez Anthony’ego Giddensa (1994) termin sobie funkcjonuje i tworzy narracje. Mnie
chodzi o sens i o desemantyzację.
127
Prosty przykład pokazuje nam brak sensu tego zabiegu: wygłoszony w trakcie
gotowania wody pogląd, że woda o aktualnej temperaturze 60°C jest najbardziej skrajną
postacią tego procesu, jest poglądem pochopnym, gdyż jak wiemy, będzie nim najzupeł
niej inna temperatura. Tyle że w wypadku nowoczesności takiego końca procesu nie ma,
tak bowiem zdefiniowane jest to słowo.
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"FunPack HD”. Sensu porównanie to nie ma, ale cieszy. Zwłaszcza kiedy
się wie, co to filozofia.
"Rozrywka, o której nie śniło się filozofom. FunPack HD lub Neostrada.
Z tabletem za 1 złoty" (reklama Orange).
Lub jak w poniższej reklamie (broszurze) firmy Aldi, kiedy czytelnik
natychmiast stawia pytanie, dlaczego w czasach pokojowych grochówka
i krupnik są żołnierskie. Czyżby znowu się zaczynało?
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Wiem oczywiście, że to tylko (niezbyt zręczny) zabieg reklamowy. Ale
mnie cieszy. Niepokoi mnie jedynie, że krupnik jest tylko dla mężczyzn.
A co z paniami? Ponadto niepokoi mnie podejrzenie, że mamy już
może do czynienia ze zjawiskiem paradygmatycznym, przynajmniej
w firmie Aldi, gdyż w kolejnej broszurze reklamowej pojawia się taki
oto obrazek:

W ramach "festiwalu orientu” firma reklamuje różne potrawy "orientalne”
z grupy "smaki świata”, w tym potrawę firmy Dr. Oetker pod nazwą "Piz
za Guseppe Kebab” z kategorii "Turkish Style”. Jak widzimy, trochę tego
dużo, a i koherencji brak. Bowiem orient to, było nie było, nie Włochy
i nie pizza, a i Turcja nie za bardzo, przynajmniej nie w całości; jeśli piz
za nazywa się "Guseppe”128, to nie może być "Turkish Style”, a jeśli coś
To wbrew pozorom nie jest błąd. Nie chodzi o imię (Giuseppe), lecz o odwołanie do
nazwy firmy, która pierwsza produkowała taką pizzę i posiadała dobry image na rynku,
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jest pizzą, to nie jest kebabem i odwrotnie. Itd. Wszystko to nie ma
oczywiście sensu i nie o sens tu chodzi, lecz o produkcję odpowiednich
znaczeń oraz wywołanie wrażenia przynależności do wielkiego świata129.
Co ciekawe, pizza na obrazku dość dobrze wizualizuje to, co pojawia
się w tekście ją reklamującym, na pizzy też wszystkiego jest trochę dużo.
Nawiasem mówiąc, znani mi Włosi rodzaj pizzy pokazanej na zdjęciu
pudełka zwykli określać jako 'la bomba’, przy czym mają na myśli drugie
znaczenie tego słowa w języku włoskim.
_________________
Desemantyzacja w funkcji izolacyjnej.

Wiadomo, że istnieje coś takiego jak gnocchi i Spätzle. Jedni wymyślili
to, inni to. Nazw tych można się nauczyć bądź nie. Tu jednak dochodzi
do przekładu komunikacyjnego, który ma zapobiec uczeniu się oraz prze
nieść zagadnienie na nasze podwórko, czyli stabilizować 'naszość’.
"Henglein – makaron ziemniaczany a'la Kopytka. Wyprodukowane
w Niemczech przez Henglein GmbH dla: Henglein Polska Sp. z.o.o." =
gnocchi
“Henglein szpecle a lă kluski lane” = Spätzle
(poprawnie ‘à la’; napisy na opakowaniach).
Desemantyzujemy oryginalne określenia, zastępując je wyjaśniającymi,
w celu izolacji własnego systemu od wpływów otoczenia. A podkreślane
jest to dodatkowo przez informację: "Wyprodukowane w Niemczech
a później została wchłonięta przez Dr. Oetkera. To coś podobnego do czasów, kiedy firma
"22 lipca” dopisywała z boku "dawniej E. Wedel”.
129
Capowic, chciałoby się dodać. Ale daleki jestem od tego.
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przez Henglein GmbH dla: Henglein Polska Sp. z.o.o.", z czego wynika,
że to Niemce produkują dla Polski, czyli tak, jak powinno być. Chyba że
ktoś zauważy, że to ta sama firma. Jakkolwiek humorystyczny to tu przy
kład, kiedy przeniesie się go na poważniejsze kwestie, o humorze już nie
może być mowy.
Po co natomiast izolować się w jednym instytucie jednego uniwersytetu
w jednym budynku od innych studentów tego samego uniwersytetu,
pozostanie pewnie tajemnicą autorów szyldu:

_________________
Desemantyzacja języka i komunikacji w funkcji korumpującej.

Wykorzystujemy jakiś znak, nie bacząc na jego znaczenie oraz na jego
związane ze znaczeniem funkcje, i wtedy w sytuacjach, w których funk
cja ta przestaje oddziaływać lub nie jest aktualizowalna, sam znak traci
znaczenie. Im częściej taki zabieg dochodzi do skutku, tym bardziej sko
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rumpowana staje się semantyka130. Jako przykład niech posłuży nama
lowany diagonalnie przez całą szybę napis "Otwarte” w firmie Pizza Park
we Wrocławiu. Znak ten umieszczony jest na owej szybie na stałe, a co
za tym idzie – widoczny jest też wtedy, kiedy sklep ten jest zamknięty.
To właśnie skorumpowanie, gdyż teraz "otwarte” już nic nie znaczy, tylko
jest bez wartości i bez informacji i nikt już nie zwraca na to uwagi. Do
kładnie o to chodzi. By tego z czasem już nie dostrzegać i nie aktywować
uważności.
Częstym zabiegiem desemantyzacji jest również brak widzenia konse
kwencji jakiejś wypowiedzi w sytuacji, kiedy stosuje się określony frame
komunikacyjny i nie wpada na pomysł, by wyjść z tego frame i podać
w wątpliwość jego przesłanki. Operuje się w ramach jednej wiązki zna
czeń, nie bacząc na przesłanki wniosków, jakie się wyciąga, lub pozosta
jąc w ramach wniosków możliwych tylko w tym frame, nie widząc innych
również możliwych, te bowiem zniszczyłyby przesłanki danej wypowiedzi.
Co w konsekwencji i przy częstym stosowaniu tego zabiegu prowadzi do
skorumpowania komunikacji.
Kiedy dziennikarz Marc Beise powiada:
"Bankierzy są na najlepszej drodze, by stać się grabarzami systemu go
spodarczego, dzięki któremy przecież w świecie stworzone zostało tyle
wzrostu i dobrobytu"131,
Mówiąc 'skorumpowanie’, nie mam oczywiście na myśli korupcji w sensie, nazwijmy
to, pekuniarnym (kiedy trzeba płacić za coś, co prawnie nie wymaga opłat), lecz zjawisko
psychologiczne polegające na tym, że kiedy nie mamy możliwości zmiany niekorzystnej
sytuacji, przywykamy do jej niekorzystnych skutków i nie dostrzegamy ich już, lecz traktuje
my je jako normalność lub je sobie nawet chwalimy.
131
"Die Banker sind auf dem besten Wege, Totengräber eines Wirtschaftssystems zu
werden, mit dem doch in der Welt so viel Wachstum und Wohlstand geschaffen worden
ist”, Marc Beise, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/skandale-in-der-finanzbranchebanker-bedrohen-das-wirtschaftssystem-1.1835518 (2.02.2019).
130
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wtedy widzimy, w jakim frame autor jest uwięziony. Przesłanka (duży
wzrost gospodarczy i dobrobyt) jest pewna i niepoddawalna krytyce,
podobnie jak argument (ten system gospodarczy jest wspaniały), tyle
że bankierzy go niszczą (wniosek). Inna możliwość interpretacji tego
zjawiska nie wchodzi już ("przecież”) w rachubę. A można by na przy
kład zapytać, czy aby na pewno na świecie jest tyle dobrobytu i czy
wszyscy i wszędzie go doświadczają, zwłaszcza gdy spojrzeć na rzecz
globalnie, a nie tylko z perspektywy własnego podwórka i otoczenia,
czyli czy przesłanka ta w ogóle jest zasadna. Wtedy mogłoby się oka
zać, że chyba nie wszyscy żyją w dobrobycie. Ale wtedy również argu
ment, że mamy wspaniały system gospodarczy, byłby nie na miejscu,
a działania owych bankierów byłyby jak najbardziej »sensowne«, dia
gnoza zaś na ich temat przystawałaby do stanu rzeczy, gdyż, było nie
było, są oni nie grabarzami tego systemu, lecz jego wyrazem i przy
czyną jego złego funkcjonowania. I nagle rzecz ma sens. Wtedy, kiedy
zastosujemy inny frame. Ponieważ autor tekstu tego nie widzi, gdyż
sytuuje się w swoim świecie i jego (tu: propagandowych) przesłankach,
desemantyzuje się samo zjawisko i świat zmuszony jest do dostosowa
nia się do frame autora, a zamgleniu ulegają inne możliwości, frames
czy scenariusze komunikacyjne. Ponadto zabieg ten jest na tyle nie
widoczny gołym okiem, że… zastosowana przez autora argumentacja
przekonuje. I czytelnik pewnie powie: rzeczywiście, dlaczego ci bankie
rzy są tacy źli. I mamy winnych. Natomiast to, że problemy pochodzić
mogą od samego systemu, zostaje zinwizybilizowane. W ten sposób do
głosu dochodzi funkcja propagandowa i jej skutki oraz skorumpowanie
myślenia, czego autor najpewniej nawet nie widzi. Najlepsza bowiem
jest ta propaganda, której sami jej twórcy nie widzą, gdyż wychodzą
z założenia, że to, co oni twierdzą, jest jedyną i jedynie słuszną prawdą.
Wtedy nie mamy już do czynienia ze znakami symbolicznymi, które,
jak wiemy, można i trzeba negocjować, lecz ze znakami indeksalnymi,
które wskazują nam na stan rzeczy, którego sobie życzymy, likwidując
inne możliwości.
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Dość podobny zabieg, tyle że mniej kompleksowy, widoczny jest w na
stępującym claimie firmy Biedronka:
"Biedronka – Tutaj jakość spotyka niskie ceny"132.
Mamy tu kolejny przykład oksymoronizacji komunikacji poprzez jej ko
rumpowanie. Autorzy claimu wybierają dwie cechy realnościowo prze
ciwstawne (jakość i cenę), ale aksjologicznie spójne (tu: pozytywne – ja
kość jako taka oraz niska cena), i zestawiają je ze sobą na mocy samej
składni (zdanie jest syntaktycznie poprawne), uzyskując tym komunika
cyjnie dobrze funkcjonującą wypowiedź językową, na rzecz której każdy
rozsądny klient może się bez problemu opowiedzieć. Tak. Tyle że na po
ziomie realności i komunikacyjnej rzeczywistości mamy oksymoron, gdyż
w procesach gospodarczych jakość skorelowana jest z ceną proporcjonal
nie, a nie, jak sugeruje claim, odwrotnie proporcjonalnie. Kiedy realnie
chce się uzyskać wysoką jakość produktu, wtedy jego cena rośnie, gdyż
dobra jakość oznacza wyższe koszty produkcji (surowców, nakładu pra
cy, tolerancji wykonania itp.), a tym samym takąż cenę. Niska cena na
tomiast uzyskana może być tylko przez pogorszenie jakości. Oczywiście
zasadniczo możliwe są również inne zabiegi zmniejszające cenę, tyle że
już nie dziś w wysoko zracjonalizowanych gospodarkach i na takichże
rynkach. Dokładnie to samo twierdzi również jedno z »praw« kapitali
zmu, mówiące, weźmy wino, że 'tanie wino nie może być dobre, a dro
gie wino nie musi być dobre'. To pierwsze – wiadomo dlaczego (wyso
ka jakość wymaga nakładów, a to podnosi cenę). To drugie – ponieważ
marketing (na rynkach cenowych) »wie«, że klienci kierujący się ceną
korelują wysoką cenę z dobrą jakością, a zatem ustalając wysoką cenę
dla jakościowo marnego produktu, możemy go sprzedać lepiej i dro
żej, niż pozwalałaby na to jego jakość. Tym bardziej że tego typu klienci
z reguły nie znają się na jakości lub nie kierują się nią przy zakupie, gdyż
132
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Plakat w moim archiwum.

jako jej wyznacznik traktują cenę133. W ten sposób koło się zamyka i po
wstaje desemantyzacja na podstawie toksycznej pętli sprzężenia zwrot
nego. Cena przejmuje charakter znaku indeksalnego, wskazującego na
jakość, skoro jakość jest (jakoby) indeksem ceny. To dość wyrafinowa
ny zabieg. Może dlatego autorzy claimu nie mówią w nim, o jaką jakość
chodzi. Wysoką czy niską. Zabieg ten jest skuteczny, dopóki pozostaje się
na poziomie komunikacji i semantyki (któż by nie chciał tego, co twier
dzi claim) i zadba o to, by nie doszło do aktywacji poziomu realności, na
którym to poziomie dopiero widoczne stają się oksymoroniczność i dese
mantyzacja, a wypowiedzi przyjmują charakter indeksu. Ale można też
prościej:

W tym miejscu opowiedzieć mogę zdarzenie, którego byłem kiedyś świadkiem
w Warszawie. Ze sklepu z ubraniami męskimi wychodził pewien pan i natknął się u wyjścia
na znajomego, który po przywitaniu się zapytał: "Co kupiłeś?”. Na co ten pierwszy odrzekł:
"Krawat”. "A ile dałeś”, spytał kolega. "500 złotych”, brzmiała odpowiedź. Na co kolega: "Ty
idioto, na Żoliborzu te krawaty są po 1000 złotych”. W pierwszej chwili też nie zrozumia
łem, o co chodzi. Potem się domyśliłem. W kręgach business style krawaty za 500 złotych
to żenada.
133
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_________________
Wielopoziomowy zabieg zamglenia intendowanej treści.

Poprzez wskazywanie (indeksalność) na powszechnie podzielane i życzo
ne poglądy pokazuje go kolejny przykład:
"Gwarantujemy najniższe dla Ciebie oprocentowanie pożyczki" (rekla
ma MileniumBank).
"Niskie oprocentowanie pożyczki" to bez wątpienia powszechnie podzie
lane życzenie. W realności owa niskość regulowana jest w ramach konku
rencji wśród uczestników rynku (jeden bank oferuje niższe, inny wyższe
oprocentowanie). Tyle jest pewne. Kiedy jednak zastosować komuni
kacyjne wzmocnienie tej wypowiedzi – tu dwukrotne: nie niskie, lecz
"najniższe" oraz "gwarantujemy" – wtedy uzyskujemy co prawda owo
wzmocnienie: klient otrzymuje "gwarantowane, najniższe oprocentowa
nie", tyle że ryzykujemy konflikt z prawem na styku nieprzewidywalności
zachowań rynku. Prawnie wiążącej gwarancji takiego najniższego opro
centowania jego oferent udzielić nie może, gdyż nie da się przewidzieć,
czy jakiś inny bank nie zaoferuje w międzyczasie jeszcze niższego opro
centowania niż oferowane przez MileniumBank, a negatywnych skutków
takiej decyzji bank ponieść nie będzie chciał, gdyż wikłałby się w proce
sy i reklamacje. A zatem autorzy claimu wyposażyli wypowiedź w zręcz
ny dodatek "dla Ciebie", który w pełni desemantyzuje wypowiedź, gdyż
z punktu widzenia logiki każde oprocentowanie 'dla mnie' jest zawsze
najniższe, bo… jedyne (banki nie oferują nam kilku oprocentowań do
wyboru). A z punktu widzenia sensu – wypowiedź go nie wykazuje, ale
ładnie brzmi. Tekst jest więc zdesemantyzowany, ale zabezpiecza bank
przed zmianami na rynku oraz możliwością zaskarżenia go. Wypowiedź
nie jest już znakiem symbolicznym, mimo że wyrażona jest słowami, lecz
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indeksalnym, jako że wskazuje jedynie na to, że ten bank jest znakomity,
bo oferuje nie tylko oprocentowanie najniższe i gwarantowane, lecz jesz
cze – tylko dla mnie.
_________________
Desemantyzacja na poziomie dyskursu.

Przykładem desemantyzacji dyskursowej lub z wykorzystaniem elemen
tów dyskursowych jest tekst na plakacie reklamowym mBanku, bazujący
na heterogenności obydwu jego zdań składowych:
"Prowadzisz firmę, zgarnij 6 paczek".
Pierwsze zdanie sformułowane jest interdyskursowo, z małym odchyle
niem w kierunku nobliwości, bo nie jest powiedziane 'masz firmę', lecz
"prowadzisz firmę", ale również w kierunku potoczności, bo zwraca się
do klienta per ty; drugie natomiast – w dyskursie co najmniej potocz
nym lub w ramach stylu życia bling-bling. Jak zatem widać, tekst nie
trzyma się (stylistycznej i dyskursowej) kupy, ale… działa (w danym dys
kursie czy stylu życia). W ten sposób dojść może od desemantyzacji
dyskursowej do interdyskursowej, kiedy bowiem wszyscy tak będzie
my mówili i myśleli, wtedy… już tej niekoherencji nie będziemy widzieli.
I dokładnie w ten sposób język i komunikacja tracą jedną z możliwo
ści wyrażania czegoś, kiedy niedługo nikt już nie będzie tego zauważał.
Czyli kiedy się skorumpujemy. Znaki nadal są tu symboliczne, ale równo
cześnie wskazują na pewne kręgi społeczne, które, uzyskawszy władzę
interpretacyjną, doszły do niej właśnie dlatego. Ponieważ zawęziły pole
możliwości i teraz one decydują o tym, która z możliwości ostanie się
jako realizowana normalność. Tych kręgów normalność, która wtedy bę
dzie jedyną. A wszystko to przez desemantyzację. Podobnie, acz trywial
niej, w kolejnym przykładzie:
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"PO OBIEDZIE ORBIT wJEDZIE" (reklama gumy do żucia Orbit na przy
stanku).
Uwidocznienie normalności w języku i w komunikacji ilustruje przykład
trzech podobnych, ale nie tożsamych powiedzonek. W zależności od
tego, którego z nich użyjemy, nie tylko zasygnalizujemy swoje dyskur
sowe pochodzenie i nastawienie wobec świata zewnętrznego, lecz także
wygenerujemy, stosując wyłącznie jedno z tych sformułowań, określoną
rzeczywistość komunikacyjną. W ten sposób powstaje konstrukcja świata
w języku:
digital natives		

digital aborigines		

digital dummys

W następstwie wyboru jednego z nich produkować będziemy wtedy
takie teksty:
"Żyjemy w XXI wieku, dlaczego mam pracować analogowo?"134
Nagle rezultat wyboru określonej perspektywy (digital natives) staje się
(dla autora i jego kręgów) oczywistością, służącą jako przesłanka nie
tylko dla argumentacji, lecz także generalnie dla komunikacji, i sugeru
jącą, że nie jest rezultatem wyboru, lecz inwizybilizuje możliwość wybo
ru na rzecz normalistycznej oczywistości. Jeśli żyjemy w XXI wieku, to
musimy być takimi, jakimi się w XXI wieku jest. A to, czym jest XXI wiek
(czyli przesłanka dla dalszych działań), wyznacza… XXI wiek, czyli wybór
wariantu 'digital natives’. Pierwsze użycie (XXI wieku) to znak symboliczny,
drugie – indeksalny, czyli wręcz wymagający desemantyzacji wypowiedzi.

"Wir leben im 21. Jahrhundert, warum soll ich analog arbeiten”, https://www.
ardmediathek.de/ard/player Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzg1YWRjYjRhLTU5YTMtN
Dk3Ni1hZGU2LTIxNmYwNGU2ZWQzNg/hysterie-ums-netz-oder-zweiteilige-doku, 5:40
(23.02.2019).

134

128

Podobnie jak w kolejnym przykładzie. Wystarczy po prostu nie wiedzieć,
co to jest nauka i jak ona pracuje (falsyfikacją teorii), i już świat jest
piękny, czego wielokrotnie już dowiedziono.
"Skuteczność jest wielokrotnie dowiedziona" (claim reklamowy)135.
I jeszcze raz:
"Zrzeszenie najlepszych lombardów”136.
Lub jako obrazek:

Weźmy rzecz na logikę: jeśli jest to zrzeszenie, to zrzesza ono (jak to zrze
szenie) wiele takich firm, czyli jest ich dużo. A jeśli jest ich wiele i dużo,
a wszystkie są najlepsze, to sprawa jest dziwna. I tak 'najlepszy’ oznacza
po prostu tylko 'dobry’, a w gruncie rzeczy – nic, gdyż okazuje się, że
chodzi o najlepsze zrzeszenie lombardów.
Język zaczyna w tym wymiarze niewiele już znaczyć i pozostają już tylko
dwie możliwości: albo wypowiedzi nic nie znaczą (lecz tylko wskazują na
"Die Wirkung ist vielfach wissenschaftlich bewiesen” (claim reklamowy kremu kosme
tycznego Q10 Anti-Falten-Creme, NIVEA).
136
Źródło: https://www.lombardus.pl/katalog-firm/poland/zachodniopomorskie/kolo
brzeg/lombardy/lombard-matejki-7-rzeszow-loombard-pl-5/ (12.04.2019).
135
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coś, co nie podlega już negocjacji), albo są oczywistością lub manifestują
oczywistości, czyli… patrz wyżej. Lub patrz niżej – przykład wypowiedzi
niemieckiej minister rolnictwa i polityki żywnościowej, który otwiera nam
oczy:
"Chleb pozwala się lepiej delektować, kiedy się go przedtem potnie na
kromki”137.
Cytat ten pracuje, jak widać, tak zwaną wielką oczywistością. I w tym
sensie jest… oczywisty. Zabieg ten stosować można jednak także inteli
gentniej w celu zamglenia intendowanej treści w ten sposób, że zesta
wia się ze sobą kilka takich oczywistości (niekoniecznie z jednego obsza
ru), które wtedy wzajemnie się wzmacniają, a rzecz odnosi się do innej
kwestii, na którą owe oczywistości w tym ich charakterze, by tak rzec, się
przebarwiają, sytuując ową kwestię na odpowiednim dyskursowo rele
wantnym tle.
I tak, kiedy niemiecki minister gospodarki i energii Peter Altmaier, mó
wiąc o ochronie klimatu, chce tę kwestię zdezawuować i zmarginalizować
jej znaczenie, wtedy korzystne jest (dla niego) uoczywistnienie kontekstu,
w którym zagadnienie to się pojawia, na przykład w następujący sposób:
"Ochrona klimatu dotyczy nas wszystkich i dlatego musimy o tym
wspólnie rozmawiać. Kiedy posuwamy się za daleko/wyskakujemy
przed szereg projektami aktów prawnych, służy to może profilowaniu
własnego wizerunku, ale w każdym razie [sic!] nie służy sprawie"138.
"Brot läßt sich leichter genießen, wenn man es vorher in Scheiben schneidet”, Julia
Klöckner, Heute-show, https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-1-ma
erz-2019-100.html, 24:06 (1.03.2019).
138
"Klimaschutz geht uns alle an, und deshalb müssen wir darüber gemeinsam reden.
Wenn man mit Gesetzesentwürfen vorprescht, dann dient das vielleicht der eigenen Profi
lierung, aber es dient jedenfalls nicht der Sache”, Peter Altmaier, Berlindirekt, 24.02.2019,
137
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Detalicznie zaś mamy następującą konstrukcję:
– Ochrona klimatu dotyczy nas wszystkich. Tak jest.
– Musimy o tym wspólnie rozmawiać. Tak jest.
– Posuwanie się za daleko/wyskakiwanie przed szereg nie jest dobre.
Tak jest.
– Profilowanie swego wizerunku jest egoistyczne. Tak jest.
– Wszystko to nie służy sprawie. Tak jest.
Co było do udowodnienia. Wszystko jest jasne. I po co jeszcze rozma
wiać o klimacie.
_________________
Desemantyzacja i ukierunkowanie na znaki indeksalne
na styku komunikacji i działania.

Na zakończenie jeszcze przykład tej funkcji desemantyzacji. Ponieważ
rzecz jest dość skomplikowana, konieczny będzie dłuższy wywód.
W tym kontekście bardzo ciekawa jest obserwowalna aktualnie zmiana
polegająca na pojawianiu się grup społecznych operujących wyłącznie
znakami ikonicznymi (i w pewnym dziwnym stopniu indeksalnymi) z po
minięciem znaków symbolicznych, jak również ideologii, wartości i… zna
czeń. Weźmy jako przykład grupę społeczną, która jako taka manifestuje
się poprzez noszenie sneakersów oraz jako różne jej subgrupy – poprzez
noszenie sneakersów określonych firm139.
ZDF, https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-24-februar-2019-100.html,
11:30 (24.02.2019).
139
Lewe zdjęcie: http://www.plotek.pl/plotek/7,154484,24665521,wygodne-buty-na
-wiosne-kozuchowska-stawia-na-biale-sneakersy.html; prawe zdjęcie: https://blog.denley.
pl/meski-prezentownik-ubraniowy-6-prezentow-pod-choinke/ (8.06.2919).
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Ludzie ci noszą bowiem sneakersy, by zamanifestować przynależność do
grupy osób… noszących sneakersy. I nic więcej. Czyli sneaker to znak
ikoniczny (relacja podobieństwa) oraz znak indeksalny, tyle że wska
zujący na siebie samego. Sneaker jako znak (wielkość mentalna) jest
podobny do realnego buta, więc mamy ikon; sneaker jako znak wskazu
je na grupę społeczną noszącą sneakersy, więc mamy indeks. Ludzie ci
rozpoznają się na ulicach i są jako tacy rozpoznawani przez innych, ale
za owymi butami nie stoi żadna semantyka ani ideologia. Buty te na
stosownych zdjęciach lub przy oglądzie na ulicy przyjmują więc charak
ter znaków ikonicznych (w relacji podobieństwa do realnych butów) oraz
stanowią znaki indeksalne, gdyż wskazują na… znak ikoniczny, czyli są
w pewnym sensie samozwrotnymi indeksami140. W terminologii Charlesa
S. Peirce’a – drugościami wskazującymi na pierwszości. Nie pojawiają
się jednak już znaki symboliczne (trzeciości), czyli znaczenia (wartości,
ideologie), gdyż za noszeniem sneakersów nie stoi nic poza noszeniem
sneakersów, a one same nie wskazują na nic innego poza nimi. Co
ciekawe, owo noszenie sneakersów jest jednak mimo to ideologią – tyle
że asemantyczną – gdyż komunikacja nie znosi pustki, jako że w komu
nikacji wszystko musi coś znaczyć, by właśnie o tym przebiegać mogła
komunikacja i tym samym gwarantowana była jej nawiązywalność. Sko
ro zatem w tej subkulturze nie ma znaczeń, to niech znaczeniem będzie
140
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Dlatego powiedziałem wyżej – w dziwnym stopniu.

brak znaczenia. W ten sposób afunkcyjność stanowić może funkcję. W re
zultacie nie jest co prawda tworzona subkultura (bazująca na specyficz
nym dyskursie), ale mimo to powstaje grupa społeczna, tyle że już nie na
znaczeniach, lecz na samych znakach ikonicznych. Widząc zatem kogoś
w sneakersach (i innych odpowiednich akcesoriach oczywiście), otrzymu
jemy informację, że jest to ktoś z grupy noszącej sneakersy, natomiast
nie uruchamia się mechanizm znaczeniowy, gdyż nie ma tu semantyki.
Weźmy w tym kontekście dla porównania przykład wczesnej subkultury
punków, których poznawało się między innymi po butach Doc Martens.
A poznawszy ich (postrzeganiowo), można było punków wychwalać,
przyłączać się do nich lub pomstować przeciwko nim, bo zgadzaliśmy się
lub nie zgadzaliśmy z ich ideologią i rozmawiać mogliśmy o tej właśnie
ideologii; czyli od informacji (postrzegam punków) przejść można było
do znaczeń (debata o ich ideologii). Z kolei w gruncie rzeczy nieistotne
są przy tym znaki ikoniczne i indeksalne (te służą jedynie do informacji),
lecz centralne są znaki symboliczne, czyli system wartości punków (patrz
na przykład Fleischer 1998). W wypadku sneakerowców pozostajemy na
poziomie znaków ikonicznych oraz rozpoznania grupy jako grupy (a nie
jako reprezentantów czegoś ponad to czy poza tym), gdyż inne relacje
semiotyczne nie są tu przewidziane. Ale my mimo to możemy rozmawiać
o sneakerowcach i, dajmy na to, zżymać się na brak wartości i ideologii
w tej grupie (czyli brak semantyki i dyskursu) lub chwalić ich za ładne
buty. Komunikacja, jak widać, nadal może się odbywać: raz o czymś
(punki), raz o niczym, czyli braku czegoś (sneakerowcy).
Przy czym nie trzeba się koncentrować na butach tylko. Kiedy bowiem
na Instagramie (i jemu podobnych) widzimy influencerów i influencerki
pokazujących zdjęcie tego, co właśnie jedzą lub co właśnie kupili (to jest –
co stosowne firmy im dostarczyły w celu influencowania tego czegoś
właśnie), wtedy owo coś (danie lub cokolwiek) ma również tylko charak
ter znaku ikonicznego (zdjęcie ciasteczka podobnego do realnego cia
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steczka) oraz znaku indeksalnego (wskazującego na to zdjęcie), i znowu
nie powstają znaki symboliczne, gdyż w (tej) ofercie komunikacyjnej nie
ma semantyki ani miejsca na nią. Nawet wtedy nie, kiedy influencerki te
i influencerzy ci mówią. Gdyż to, co mówią, stoi w relacji podobieństwa
do tego, co w tych sytuacjach zawsze jest mówione (znak ikoniczny), a na
to właśnie wskazuje to, co mówią (samozwrotny znak indeksalny)141.
W charakterze przykładu zacytuję tu wypowiedź pewnej influencerki,
opowiadającej (w filmie dokumentalnym o influencerach) o swojej
działalności w sieci i rozumieniu swej roli w social mediach w ramach
tego, co nazywane jest komunikacją komercyjną, a sprowadza się do tak
zwanego generowania zasięgu. Kontrastywnie dodam jeszcze fragment
tekstu lektora z offu, opisującego pokazywane w filmie zagadnienie
w konwencji wyjaśnienia142:
"Nazywam się Julia Graf, jestem youtuberką, content kreatorką, oso
bowością social media. Nazywa się nas też influencerami. Mam życie
jak marzenie. Cała moja kariera bazuje na social mediach. […] My
jako influencerzy, jak nas się nazywa, robimy to wszystko trochę bar
dziej ludzkim, bo jesteśmy całkiem normalnymi ludźmi, jak każdy inny.
Uważam, że to jest dokładnie to, czego ludzie chcą, oni chcą realnych
twarzy za kulisami. Oni (followersi) mają kontakt do mnie, mogą się
ze mną wymieniać, mogą mi na Twitterze coś napisać albo na Insta
gramie mnie śledzić i patrzeć, co ja poza tym jeszcze robię. Uważam,
że jest to bardziej realne, kiedy się otrzymuje rekomendację, to jest
tak, jakby się taką rekomendację dostało od przyjaciółki i tak. […]
W socjologii zjawisko to widziane jest oczywiście w modusie działania, a jego rezulta
ty określane są jako relacje parasocjalne (jeden postuje, drugi go śledzi).
142
Fragment tekstu z filmu dokumentalnego Die Welt der Social Media Influencer [Świat
influencerów w social mediach] w reżyserii Christiana Röscha z roku 2018, przygotowane
go dla szwajcarskiej telewizji SRF, https://www.srf.ch/play/tv/dok/video/die-social-mediainfluencer?id=3a17a98f-2ec1-4eef-a7e8-d6618f4d588c (14.06.2019).
141
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Generalnie odczuwałam to teraz tylko pozytywnie. Od roku 2008 ro
bię filmy na YouTubie w temacie beauty, lifestyle, zdrowie, czasem wi
deo o gotowaniu, różne tematy. Zaczęłam to jako hobby i nie myśla
łam, że z tego wyrośnie cały biznes i geszeft. Wszystkiego tego sama
się nauczyłam. Mam teraz coś około 800 000 followersów na You
Tube, potem mam jeszcze drugi kanał, tam mam około 100 000,
potem mam jeszcze Facebook, to jest 250 000, i jeszcze Instagram,
55 000 followersów".
“Światem influencerów jest internet, oni filmują i fotografują siebie sa
mych. Postują te zdjęcia na platformach social media i zarabiają tym
pieniądze. Dużo pieniędzy. Szacunkowo tylko w tym roku mają od
5 do 10 miliardów dolarów obrotów. Nowymi gwiazdami nie są sławy
z filmu i muzyki, lecz całkiem normalni ludzie. Ich fani to followersi.
Im większa świta, tym bardziej wartościowy dany post. W USA influ
encerzy za jedną rekomendację w jednym poście otrzymują kilkaset
tysięcy dolarów”.
Ikoniczność i indeksalność (oraz ich relacje) mogą zatem, jak widzi
my, funkcjonować i dominować także na poziomie materiału znaków
symbolicznych (języka), jednak wtedy tylko, kiedy pozbawi się je tych
ostatnich znaczeń, czyli potraktuje właśnie jako materiał tylko (jako
znak indeksalny), lub precyzyjniej: kiedy aspekt semantyczny stanie
się bezfunkcyjny i dochodzi do samozwrotności komunikacji143. Ona
sama nadal się odbywa (lub może odbywać), tyle że bez znaczeń, ale
Nic innego nie dzieje się, kiedy słyszymy gaworzące małe dziecko. Nie podejmujemy
z nim dyskusji i debat (nie uruchamiamy komunikacji), lecz… zachwycamy się tym, że
gaworzy, lub puszczamy owo gaworzenie mimo uszu, gdyż nie o semantykę tu chodzi, ale
o to, że już tak ślicznie gaworzy. A ponadto ważne dla nas jest często tylko to, że skoro
gaworzy, to nie wyprawia niebezpiecznych dla siebie rzeczy i nie wzięło niczego do ust,
bo gaworzy, a zatem takie gaworzenie to indeks. Gwoli sprawiedliwości dodać można, że
to samo występuje, kiedy ktoś dorosły w stanie wskazującym na spożycie – lub bez tego
stanu – bełkocze.
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tworzy grupę społeczną, tyle że bez własnej semantyki. W tej sytuacji
powstaje oczywiście pytanie: ale jak taka komunikacja może się w ogóle
odbywać, skoro nie ma znaczeń, a komunikacja to właśnie negocjacja
znaczeń? Odpowiedź jest dość prosta: negocjowanym znaczeniem tego
typu (asemantycznych i bezdyskursowych) komunikacji jest manifestacja
umiejętności produkowania asemantycznej komunikacji, czyli w tym wy
padku – produkowania przynależności do takich 'ja’ jak 'ja’. Nie – 'my’!
To bardzo istotny punkt.
W wypadku 'my’ (czyli kiedy generowane jest jakieś 'my’) potrzebna jest
semantyka, która w ogóle dopiero może kogokolwiek lub cokolwiek łą
czyć. Punków i wszystkie inne tego typu 'my’ łączy wspólny system war
tości, do manifestacji którego można używać znaków ikonicznych lub nie,
można być jakimś 'my’, nie sygnalizując tego ikonicznie144. W wypadku
influencerstwa i sneakerstwa natomiast koniecznie trzeba manifestować
ikoniczność, gdyż niczego innego nie ma. Bycie takim 'ja’ (pierwszość)
jak inne 'ja’ (drugość) zadowala się ikonami (pierwszościami) i indek
sami (drugościami); obydwa nie mają strukturalnego i funkcjonalnego
»miejsca« na semantykę, ta, jak wiemy, pojawia się dopiero w znakach
symbolicznych (trzeciościach).
Kontynuując tę narrację (lub jeśli Państwo wolą – spekulację), można
zaryzykować tezę, że ten typ relacji społecznych prowadzi w prostej linii
do: indywidualizacji, odsprzężenia od komunikacji, zaniku subkultur,
produkcji samozwrotnych grup, a w rezultacie do likwidacji społeczeń
stwa145 na rzecz bezrelacyjnego zbioru jednostek, funkcjonującego
Co dzisiaj praktycznie ma miejsce, kiedy przynależność do punków nie jest już
»wynoszona« na zewnątrz, a stosowane swego czasu znaki takiej przynależności straciły na
znaczeniu; proszę poobserwować stroje działających dzisiaj członków tego ruchu, jak na
przykład: Bad Religion, Social Distortion czy ZSK, lub członkiń, jak Vivienne Westwood.
145
Wystarczy w tym celu przejrzeć dowolne zestawy apek i zaobserwować, że więk
szość z nich skonstruowana jest tak, że do ich stosowania społeczeństwo nie jest w ogóle
144
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i funkcjonujących na bazie ikoniczności i samozwrotnej indeksalności.
Dla uniknięcia nieporozumień dodam, że wbrew pozorom diagnoza ta
wcale mnie nie przeraża, to po prostu ciekawe zjawisko bazujące na
desemantyzacji komunikacji, o której tu piszę.
Poniższy cytat wskazuje co prawda na proweniencję kognitywną i/lub
społeczną wielu autorów analizowanych wyżej cytatów, stosujących
zabieg desemantyzacji:
"Każda propaganda ma być ludowa, a swój umysłowy poziom dosto
sować ma do zdolności percepcyjnych najbardziej ograniczonego spo
śród tych, do których zamierza się ona zwracać. Tym samym jej czysto
umysłowa głębia usytuowana musi być tak nisko, im bardziej prostac
ka ma być masa ludzi, do których jest adresowana”146
– niemniej jednak nie jestem przekonany o tym, że mamy tu do czy
nienia z manipulacją, nieuczciwością niecnych kręgów sterujących nami,
kimkolwiek owi 'oni’ i 'my’ mielibyśmy być, lecz ze zjawiskiem komunika
cyjnym, a w rezultacie – społecznym. Nie samo pojawienie się deseman
tyzacji jest zatem ciekawe – zabieg ten funkcjonuje od tysiącleci – lecz
jego aktualne rozprzestrzenienie i jego aktualne funkcje. O tym nato
miast, że propaganda ma również funkcję manipulacyjną, nie musi nas
przekonywać zbrodniarz wojenny. My to też już wiemy. Jeśli to wiemy.

potrzebne (w równym stopniu jak komunikacja) lub nawet w ich stosowaniu przeszkadza.
A na pomysł ten wpadłem, jeśli to Państwa interesuje (ale i tak powiem), obserwując ludzi
stojących na ulicy obok mnie i szukających w smartfonie lokalizacji jakiegoś poszukiwa
nego przez nich miejsca, obok którego stali, podczas gdy równie dobrze można było o to
miejsce zapytać mnie, stojącego obok. Oszczędzając tym czas oraz prąd. Podobnie udało
mi się zaobserwować osoby stojące na przystanku autobusowym pół metra od słupa z roz
kładem jazdy, ale szukające w smartfonie czasu przyjazdu autobusu. W ten sposób apki te
odsprzęgają od społeczeństwa oraz produkują… ludzi. Takich.
146
Adolf Hitler, Mein Kampf. Wydanie 851–855. München 1943, 197.
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Desemantyzacja natomiast nie ma nic wspólnego lub ma niewiele
wspólnego z propagandą (co najwyżej propaganda stosuje zabiegi de
semantyzacji, w gruncie rzeczy dwa: zamglenia semantycznego oraz uży
wania przesłanki w funkcji argumentu), lecz jest zjawiskiem o wiele szer
szym, gdyż prowadzącym do lub produkującym możliwość likwidacji
języka, a w rezultacie komunikacji w ich roli generatora systemu spo
łecznego. Kiedy obserwujemy dzisiaj daleko idącą indywidualizację ak
tantów i zanikanie komunikacji jako negocjacji znaczeń na rzecz deko
herencji wypowiedzi i scenariuszy komunikacyjnych, w których znaki
wykorzystywane są w funkcji indeksów, czyli wskazują tylko na coś, co
już jest ustalone, co już obowiązuje i już nie podlega dyskusji, wtedy de
semantyzacja jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem tych procesów jako
samonapędzający się mechanizm generujący już tylko jednostki w tym
ich charakterze, a nie systemy społeczne. Na platformach typu Facebook,
Instagram, Snapchat czy Twitter modelujemy już tylko siebie, oferuje
my siebie jako takich, a nie innych na rynku, którego… nie ma, ponieważ
to my jesteśmy produktem. Kiedy ma się dużo lajków, nie oznacza to, że
sytuuje się przez to w społeczeństwie lub się je tworzy, utrzymuje itd.,
gdyż lajki te produkuje się dla siebie (!), lecz że ma się określoną wartość
w ramach procesów gospodarczych oraz dla firm, które tę lajkowatość
monetyzują; jednostki bogate w lajki są cennym towarem dla monetyzo
wania uwagi i czasu; a zarówno uwaga, jak i czas odnoszą się (samozw
rotnie) do jednostki tylko. Kiedy natomiast gada się z innymi, debatuje
o czymkolwiek, spiera o cokolwiek lub tylko opowiada komuś swoje hi
storie, wtedy, chcąc nie chcąc, generuje się relacje, które w następstwie
budują zależności komunikacji z komunikacjami, tworząc nawiązywal
ność, produkującą kolejne komunikacje. I tak gadając (o czymkolwiek),
utrzymuje się w ruchu system społeczny. Do realizacji tego pierwsze
go procesu wymagane są i wystarczają znaki indeksalne; do tego dru
giego konieczne są (w dominującej mierze) znaki symboliczne. Dlatego
między innymi nie dziwi kariera emotikonów i im podobnych oraz pró
by pisania »tekstów« i generowania wypowiedzi za ich pomocą. To wła
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śnie indeksy. One wskazują na to, co już wiemy i już wiedzieć musimy,
by indeksy te mogły działać. Jak w ten proces wprowadzić to, czego jesz
cze nie wiemy? Trzeba wymyśleć nowy emotikon. Ten jednak możliwy
jest dopiero wtedy, kiedy już coś wiemy. I znowu mamy autoreferencyj
ną pętlę sprzężeń zwrotnych, wzmacniających tylko ją samą. W znakach
symbolicznych do tego procesu nie dochodzi z trywialnego powodu –
z powodu rozmytej semantyki interpretanta bezpośredniego; rozmycia,
którego uniknąć możemy tylko wtedy, kiedy komunikujemy, niwelując
tym samym owo rozmycie. W wypadku indeksów wystarcza mówienie.

Zagadka147.

4. Funkcje strategiczne desemantyzacji
Z przedstawionych wyżej rezultatów obserwacji komunikacji i analizy
jej produktów wyprowadzić dało się liczne funkcje strategiczne dese
mantyzacji. Podsumuję je tutaj w formie listy, dodając w uzasadnionych
wypadkach krótkie wyjaśnienie; ich przykłady podałem wyżej.
––

Funkcja manipulacyjna. Służy do zamglenia, zaciemnienia inten
dowanej wymowy wypowiedzi przy jednoczesnym motywującym
stosowaniu jednowymiarowej argumentacji ('za’, a nie 'przeciw’).
Buduje się wypowiedź tak, by utrudnić zauważenie tego, że można
by też argumentować w innym kierunku. Jedną z form tej funkcji
jest uzyskiwanie zamglenia wymowy wypowiedzi z brakiem lub
unikaniem argumentacji. Innym wariantem jest funkcja wielopo
ziomowego zamglenia wymowy wypowiedzi poprzez wskazywanie
(indeksalność) na powszechnie podzielane i pochwalane poglądy.

––

Funkcja normalnościowa. Stosowana jest w celu manifestowania
obowiązującej na jakimś areale komunikacyjnym (w dyskursie, gru

Kto mógł wygłosić następujący tekst: "Musimy dać odpór starym wrogom, monopo
lom gospodarczym i finansowym, spekulantom, pozbawionym skrupułów bankom, bene
ficjentom wojen, oni uważają rządy za zwykły dodatek do ich własnych interesów, rządy
zorganizowanego pieniądza są tak samo niebezpieczne jak te zorganizowanego motłochu”.
Proszę wybrać: a) Thomas Piketty, b) Karol Marks, c) Donald Tusk, d) Włodzimierz Lenin.
Rozwiązanie na końcu książki.
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pie społecznej itp.) normalności lub jej postulowania, modelowania,
modyfikowania itd.
––

Funkcja zagęszczania rzeczywistości komunikacyjnej do jednej
bipolarnej opozycji typu 'A ↔ Nie-A’ w celu likwidacji (szerszych
czy w ogóle) skalowań lub zmniejszania wymiarowości skal. Kiedy
jakieś zjawisko ma wiele aspektów, wymiarów, faset, wtedy chcąc
zaprezentować je w, dajmy na to, czarno-białym schemacie, stosu
jemy desemantyzację, która do tego właśnie za pomocą stosownie
skonstruowanej wypowiedzi prowadzi.

––

Funkcja ukrycia konceptu komunikacyjnego i jego semantyki
poprzez wprowadzenie desemantyzacji słów, czyli poprzez sprowa
dzenie konceptu do słowa tylko – a następnie odpowiednie prze
kształcenie jego znaczenia/znaczeń – dla osiągnięcia określonego
celu; koncepty bowiem mają stabilniejsze znaczenie niż »normal
ne« słowa języka. Kiedy stosujemy, na przykład, koncept 'postęp’,
trudno zmienić jego znaczenie (któż nie chce postępu); kiedy jed
nak zamienimy go na słowo 'rozwój’, o zmiany już łatwiej; a kiedy
zamienimy na 'zmiany’ – jeszcze łatwiej.

––

Funkcja redukcji skomplikowania z pominięciem produkcji kom
pleksowości, w prostej linii prowadząca do indeksalizacji komunika
cji. W tym typie funkcji wyróżnić można również bipolarną opo
zycjonalizację komunikacji, połączoną z redukcją skomplikowania.
Poprzez stosowanie jednowymiarowej opozycji z łatwością uzysku
je się redukcję skomplikowania jakiegoś zjawiska czy wypowiedzi
bez konieczności pokazywania ich kompleksowości. Skoro coś jest
nieskomplikowane, to jest również mało kompleksowe. I dokładnie
o to w tym zabiegu chodzi. Jednym z wariantów tej funkcji jest za
pobieganie produkcji kompleksowości poprzez zwiększanie skom
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plikowania w tym stopniu, by nie uwalniać neuronalnych »mocy
przerobowych« dla powstawania kompleksowości.
––

Funkcja tautologizacji semantyki w służbie indeksalizacji komuni
kacji.

––

Funkcja autoreferencyjnej desemantyzacji, działająca w myśl
maksymy: 'skoro można coś powiedzieć, to ma to też sens’. Wystar
czy zatem coś mówić, gdyż samo mówienie i możliwość mówienia
produkują wniosek o sensowności wypowiedzi.

––

Funkcja dekontekstualizacji komunikacji. Każda wypowiedź, szerzej:
każdy znak funkcjonuje zawsze na tle określonego kontekstu, jego
dynamicznego obiektu, który sytuuje dany znak w relacji do innych
znaków. Dlatego zresztą semantyka funkcjonuje, a kontekst produku
je jej rozmycie. Kiedy więc pozbawić wypowiedź czy znak kontekstu
lub go możliwie silnie zawęzić, skutkuje to desemantyzacją znaczeń
na korzyść przyczyny danej manipulacji.

––

Funkcja likwidacji (logicznej, semantycznej, racjonalnej, realnościo
wej…) koherencji wypowiedzi lub komunikacji. Podobna jest ona
do poprzednio wymienionej, tyle że nie chodzi tu o kontekst, lecz
o koherencję, spójność samej wypowiedzi. Kiedy znika koherencja,
znikają też znaczenia.

––

Funkcja indywidualizacji wypowiedzi i komunikacji, czyli indeksali
zacja znaków. Chodzi o produkcję takich wypowiedzi, które zrozu
miałe i sensowne są tylko dla ich autora/autorki, a o których ci są
dzą, że skoro dla nich są oczywiste, to pewnie również dla innych.
Tym samym wypowiedzi te nic lub niewiele znaczą, ale wskazują na
coś, jeśli istnieje ktoś, kto tę relację dopełni, to znaczy zna jej dru
gą stronę.
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––

Funkcja uodpornienia na krytykę i semantycznego zamknięcia
wypowiedzi. Z chwilą gdy wprowadza się do wypowiedzi »własne«
znaczenia i ustalenia (leksykalne, składniowe, frazeologiczne itp.),
uodpornia ją to na krytykę ze strony innych (interlokutorów, dyskur
sów, interdyskursu), ale konsoliduje 'naszą’ grupę, dyskurs itd.

––

Funkcja strategiczna, wykorzystująca stan wiedzy o świecie użyt
kowników języka i zakładany brak kompetencji wśród nich. To
oczywiście typowa funkcja taktycznej manipulacji dla osiągnięcia
własnego celu, wykorzystująca stosowne niedobory u drugiej strony
komunikacji.

––

Funkcja ukrycia wymowy, celu, powodu wypowiedzi na rzecz płynno
ści jej sformułowania, mającego sprawić dobre wrażenie i ukryć to,
co za nim stoi, lub fakt, że za nim nic nie stoi148. To dość powszechny
zabieg, pojawiający się zarówno w interdyskursie (na przykład w ob
szarze polityki, nauki), jak i w wielu dyskursach, w myśl cytowanej
wyżej maksymy Jeremiego Przybory. Jednym z wariantów tej funkcji
jest (intendowane) unikanie twierdzenia czegoś na rzecz samego mó
wienia. Innym jest wersja zerowa zabiegu desemantyzacji, to znaczy
produkcja takiego typu sformułowań, które nic już nie znaczą, nie
mają odniesień do czegokolwiek, lecz stanowią jedynie zestaw słów
wywołujących pozytywne skojarzenia i nastawienia wobec produ
centa.

––

Funkcja odwrócenia uwagi poprzez zastosowanie podwójnej strate
gii uzasadnieniowej. Zamiast poddawać krytyce jakiś istotny aspekt
zagadnienia, wypowiedź koncentruje się na jakimś marginalnym

Koncepty 'celu’ i 'powodu’ wbrew pozorom nie są tautologiczne. Powód odnosi się do
przyczyny danej komunikacji lub danego działania, ukierunkowany jest więc na przeszłość,
podczas gdy cel odnosi się do realizacji danej komunikacji lub działania, do ich zamierzo
nego skutku, ukierunkowany jest tym samym na przyszłość.
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i łatwo krytykowalnym aspekcie, co pozwala na proste zdezawuowa
nie całej wypowiedzi. Patrz na przykład dyskusje o zmianie klimatu.
––

Funkcja synekdochizacji i metonimizacji komunikacji. Przy produk
cji wypowiedzi chodzi wtedy o ukrycie jakiegoś niekorzystnego
znaczenia i o osłabienie jej wymowy, czyli o ukrycie tego, co się ma
na myśli, oraz o pozycjonowanie wypowiedzi na poziomie common
sense, czyli tego, co powszechnie przyjęte, co stanowi aktualny stan
normalności.

––

Funkcja oksymoronizacji komunikacji (zwłaszcza w reklamie i komu
nikacji marketingowej) w celu przekonywania o słuszności własnej
pozycji, polegająca na mechanicznym zestawianiu niekoherentnych
jednostek, tworzących na poziomie sensu (ale nie znaczenia) mimo
to homogenną całość, gdyż każdy z zestawianych elementów
z osobna wyraża program danej ideologii. Jako jeden z wariantów
pojawia się budowanie niekoherencji na poziomie obiektu znaków.

––

Funkcja desemantyzacji w roli izolacyjnej. Kiedy tego typu zabiegi
stosowane są często i konsekwentnie, wtedy pozwalają one na
generowanie tożsamości danej grupy, danego dyskursu, manifestu
jąc w ten sposób 'naszość’ tej grupy oraz izolując ją od środowiska
komunikacyjnego.

––

Funkcja korumpująca desemantyzacji języka i komunikacji. Kiedy
(omawiane wyżej) zabiegi rozprzestrzenią się w jakiejś przestrzeni
komunikacyjnej, w jej scenariuszach i frames, wtedy one same stają
się z czasem niezauważalne, zinwizybilizowane, gdyż ich zauważanie
produkowałoby dyskomfort czy dysonans (kognitywny, językowy,
komunikacyjny), i tym samym korumpują one aktantów, uznających
dany stan za normalny, a zatem niewarty krytyki, podejmowania
działań czy komunikacji naprawczych. Kiedy w jakimś mieście ulice
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i chodniki są brudne i zasypane śmieciami, wtedy mamy dwa roz
wiązania: albo sprzątamy (to jednak wymaga koordynacji i organi
zacji), albo przyzwyczajamy się do tego stanu, psiocząc co najwyżej
na 'onych’, którzy to spowodowali. Dokładnie to opisuje zjawisko
skorumpowania.
––

Osobny zestaw funkcji desemantyzacyjnych dotyczy ukierunkowania
wypowiedzi na znaki indeksalne na styku komunikacji i działania,
to jest kiedy komunikacja przechodzi w działanie lub kiedy prowa
dzona jest (z jakichkolwiek powodów) w celu umożliwienia podjęcia
działań w realności. W tym zbiorze funkcji wyróżnić można dwa ukie
runkowania: z jednej strony zabiegi służące do umożliwiania działań,
a z drugiej motywujące ich niepodejmowanie. Ponieważ ten aspekt
realizowany jest na styku komunikacji i systemów społecznych, czyli
wchodzi na obszar socjologii, nie poddałem go szerszej analizie.

Dla uzmysłowienia sobie tego typu desemantyzacji przytoczę jeden przy
kład pokazujący charakter takich sprzężeń zwrotnych między komunikacją
a działaniem w autoreferencyjnej relacji wskazywania oraz z brak tego, co
zwykło się określać jako zawartość (content); przykład zgrabnego opisu
powszechnego dziś zjawiska start-upów, które strukturalnie i funkcjonalnie
niczym nie różni się od (omawianego wyżej) influencerstwa i sneakerstwa,
których celem i powodem działalności jest… ta działalność właśnie. Jest to
dialog między kabarecistą (pan B) a start-upowcem, w którym ten drugi
wyjaśnia temu pierwszemu, na czym polegają i jak funkcjonują start-upy.
Tekst ten pochodzi z telewizyjnego programu kabaretowego (Quer) autor
stwa Christopha Süßa (który gra tu obydwie role jednocześnie). Dla wyja
śnienia: w tle za postaciami na scenie znajduje się bardzo duży ekran, na
którym widoczna jest cały czas postać startupowca149.
Program kabaretowy Quer, ARD-BR, 12.07.2018, https://www.br.de/mediathek/video/
start-up-wie-man-schnell-ganz-reich-wird-av:5b47b19a4a46ae001863116e (13.07.2018).
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"Start-up – Jak szybko stać się bogatym
B: Kim pan jest?
Start-upowiec: Ja jestem produktem.
B: A tam też pan jest! (z tyłu na dużym ekranie live).

Start-upowiec: Tak.
B: I pan jest produktem?
Start-upowiec: Jasne, stary. Gdyż czego potrzebujesz, kiedy chcesz za
łożyć start-up i odnieść sukces?
B: Idei?
Start-upowiec: Toż to zamierzchłe czasy. Idei?! Idee ma każdy. Co jest
potrzebne, to pieniądze!
B: A ja myślałem, że te dostaje się z powodu idei.
Start-upowiec: Nie, te dostaje się za ideę idei.
B: Proszę?
Start-upowiec: W głowach inwestorów musi powstać idea, jakobym ja
miał ideę.
B: A dlaczego?
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Start-upowiec: Bo jestem młody, bo jestem cool, bo jestem
wizjonerem!
B: A jest pan wizjonerem?
Start-upowiec: To właśnie jest ta idea. Znaczy – gdybym nim nie był,
to niby dlaczego jestem widoczny na tak dużym ekranie?
B: Bo ma pan taki ekran?
Start-upowiec: To jest zasadniczo racja. A dlaczego mam taki duży
ekran?
B: Bo, bo… Nie mam pojęcia.
Start-upowiec: Bo mam pieniądze, żeby go sobie kupić, a mam te pie
niądze, bo jestem wizjonerem.
B: A wizjonerem jest pan…
Start-upowiec: …bo jestem widoczny na dużym ekranie.
B: To w ogóle nie daje żadnego sensu.
Start-upowiec: Sensu nie, ale pieniądze.
B: A te pan dostaje, bo inwestorzy wierzą, że jest pan wizjonerem.
Start-upowiec: Dokładnie. Oni dają mi pieniądze, bo oni we mnie
wierzą.
B: To oni są wierzycielami.
Start-upowiec: To było dawniej. Teraz oni są wyznawcami. Wyznawca
mi, którzy wierzą w wizjonera. Ale co będzie, kiedy niczego nie dostar
czę, kiedy nie mam wizjonerskiej idei?
B: Wtedy pana zdemaskują.
Start-upowiec: Nie. Wtedy dostanę więcej pieniędzy. Gdyby bowiem
wierzyciele, którzy teraz są moimi wyznawcami, chcieli odzyskać swoje
pieniądze, przyznaliby tym samym, że ja nie jestem wizjonerem, a oni
nie są żadnymi wyznawcami, lecz idiotami.
B: Aha. A co pan potem robi, mając więcej pieniędzy?
Start-upowiec: Kupuję większe ekrany, aby moimi prezentacjami ścią
gnąć więcej pieniędzy, przekonując jeszcze więcej ludzi, że jestem
wizjonerem.
B: Ale przecież pan niczego nie produkuje.
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Start-upowiec: Proszę pana, w mojej firmie pracuje przeszło tysiąc
ludzi!
B: I co oni robią?
Start-upowiec: Oni zarządzają pieniędzmi, wysyłają anonsy do nowych
inwestorów, których przekonują tym do dawania mi pieniędzy, pisząc,
że w mojej firmie pracuje więcej niż tysiąc ludzi.
B: Dobrze. A czy ci inwestorzy nigdy nie pytają, nad czym ci ludzie
pracują?
Start-upowiec: Oczywiście. A ja odpowiadam – nad przyszłością. Bo ja
jestem wizjonerem.
B: Pan jest oszustem!
Start-upowiec: No nareszcie! Teraz pan zrozumiał.
B: Aaa, świat może być taki prosty!”

"Trzeźwo patrząc, bycie pijanym było lepsze”.
Georg Schramm150

5. Wnioski
A pomyśleć, że wszystkie te żmudne zabiegi mają jeden tylko cel. A mia
nowicie zinwizybilizowanie możliwości postawienia jednego jedynego
pytania: po co? Po co to wszystko i komu to służy?
Weźmy na koniec – dla uzmysłowienia sobie zagadnienia – ostatni już
przykład. W broszurze informacyjnej firmy Amazon, ale w gruncie rzeczy
wizerunkowej, mającej wyznaczyć kierunek przyszłych komunikacji, re
klamuje się zbawienny wpływ na wszystko urządzenia Alexa. Pojawia się
tam ciekawy dla naszego kontekstu pogląd:
"Cud techniki: maszyny potrafią słuchać i mówić – a mianowicie inteligentnie!”151
Abstrahując od zastosowania trywialnego zabiegu podwójnego uzasad
nienia w celu ukrycia problematycznej kwestii (sugerowana jest możli
Georg Schramm, ›Ist die Zeit der Hofnarren vorbei?‹ L. Dombrowski kondoliert M. Sonneborn, https://www.youtube.com/watch?v=F22hZJLPBeQ, 45:50 (20.06.2019).
151
Broszura Amazon, wyjaśniająca sens i możliwości stosowania asystenta głosowego
Alexa (Amazon Echo) oraz zapobiegająca argumentacyjnie możliwej krytyce tego urzą
dzenia i zagrożeniom wynikłym z jego używania (w moim archiwum): "Ganz relaxt durchs
Leben: Wie ein cloudbasierter Spachdienst unseren Alltag leichter macht” [W pełni zre
laksowanie przez życie: jak oparta na chmurze usługa językowa czyni naszą codzienność
łatwiejszą], Amazon EU SARL, München 2018, s. 3. Wytłuszczenie w oryginale.
150
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wość debaty o tym, czy inteligentnie, czy też nie, a inwizybilizowana jest
kwestia słuchania i mówienia), pojawia się w cytacie zasadnicza kwe
stia możliwości postawienia właśnie pytania: po co? Po co maszyna ma
umieć słuchać i mówić? Przecież to bez sensu, można by zawołać. Język
i jego zastosowania myśmy wymyślili i teraz ich używamy, by realizować
komunikacje. Język to tylko narzędzie dla komunikacji. A komunikują
tylko zwierzęta społeczne. Maszynom język nie jest do niczego potrzeb
ny152, bo one ani nie komunikują (nie negocjują znaczeń), ani nie stabili
zują tym systemu społecznego, gdyż maszyny nie są zwierzętami społecz
nymi ani w ogóle zwierzętami153. Pogląd wyrażony przez firmę Amazon
jest więc pozbawiony sensu. Nie jest to jednak ważne, gdyż debatować
możemy (a zdaniem Amazona powinniśmy) już tylko o tym, czy to, co
one robią, jest inteligentne, czy też nie, lub w jakim stopniu154. Że słowo
'inteligentne’ nic w tej sytuacji nie znaczy, jest nieistotne, ponieważ kon
cept ten jest produktem desemantyzacji. Sam fakt jednak, że słowo to
się pojawia, wystarcza, by produkować wypowiedzi i niekończące się de
baty na jego temat, a to, że również w innych kontekstach 'inteligencja’
nic nie znaczy, jedynie w tym pomaga, bo z tego wynika. Ale jak widzi
my, pytanie o to, po co maszyny te mają to, co potrafią potrafić, już się
Kiedy w kontekście komputerów mowa jest o językach (programowania), chodzi
oczywiście, raz, o metaforę, a dwa, o wymyśloną i stosowaną przez nas metodę uruchamia
nia oraz pracy komputerów i programów w nich, a nie o ich język do rozmowy z nami. To
my naszymi algorytmami uruchamiamy programy komputerowe, a nie one gadają swoim
»językiem« z nami.
153
Wiem, to dość powszechny pogląd.
154
Nawiasem mówiąc, (bezsensowny acz stosowany) koncept 'inteligencji’ jest tu najzu
pełniej nie na miejscu (choćby nawet tylko w jego psychologicznej definicji), gdyż inteli
gencja – rozumiana jako umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków
czy sytuacji – wymaga jako przesłanki umiejętności podejmowania decyzji, a dokładnie
tego (jakiekolwiek) komputery nie potrafią. Komputery nie są w stanie podejmować decy
zji; wszystko, co potrafią, to rozpoznawanie wzorów, jeśli im się »powie«, w czym mają ich
»szukać«. Nic poza tym. Komputery nie są zdolne do wydawania osądów. Metaforyzować
można oczywiście wszystko. Nie powinno się jednak zapominać, że w rezultacie powstają
jedynie metafory.
152
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nie pojawia. I ma się nie pojawić, bo na tym polega inwizybilizacja. Wy
starczy, że Alexa coś potrafi, a zatem jest powód, by to urządzenie kupić.
Bo przecież potrafi i słuchać, i mówić. Inteligentnie. Natomiast czy to,
co ta maszyna potrafi, jest nam w ogóle potrzebne, nie jest już istotne,
ponieważ umiejętności tej maszyny są pierwotne, a korzystanie z nich
jest wtórne, a sens całej tej procedury nie wyprowadza się z umiejętno
ści, lecz z korzystania. Powodem istnienia i kupna Alexy nie jest zaspo
kojenie istniejących potrzeb, lecz odwrotnie – pojawienie się tej maszyny
produkuje dopiero potrzebę jej stosowania oraz – powody. Innymi sło
wy: nie 'korzystam, bo potrzebuję, więc jest’, lecz 'jest, więc korzystam,
bo jest’. A ponadto, jak widzimy z kolejnego fragmentu broszury, firma
Amazon sama tłumaczy nam, do czego koniecznie potrzebny jest nam jej
produkt (sami byśmy tego nie wiedzieli):
"Czy fitness, wyjście na miasto, czy newsy lub programy usługowe:
Alexą aktywujemy dokładnie ten input, którego właśnie potrzebujemy.
Po prostu wziąć i zapytać: Alexa, jakie są twoje nowe skillsy?"155
Bez Aleksy wszystko to byłoby niemożliwe. W rezultacie nie dziwi już
potem fakt, że sami domagamy się tej maszyny:
"Aplikacja Alexa od Amazonu nareszcie jest dostępna w Polsce. W koń
cu możemy swobodnie pozmawiać (sic!) np. z Echo Dot”156.
W ten sposób pętla się zamyka.
Naszkicowany tu algorytm jest stosunkowo skomplikowany i dość
odporny na zakłócenia (krytykę, wątpliwości, namysł itp.); pod jednym
Broszura Amazon, s. 6.
Głos jednego z komentatorów doniesienia o możliwości kupna Alexy, https://www.
spidersweb.pl/2017/12/alexa-polska-aplikacja.html (22.04.2019).
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warunkiem – że nie zastosujemy perspektywy zewnątrzsystemowej i nie
zapytamy: po co? Wewnątrzsystemowo natomiast możemy produkować:
broszury, reklamy, wypowiedzi, uzasadnienia, zachwyty i tym podobne
elementy komunikacji. Byle nie posiadać i nie siać wątpliwości. Wtedy
i klient, i firma Amazon będą zadowoleni.
Można by teraz zapytać: dobrze, klienci i firma się cieszą, ale po co to
wszystko komunikacji, o której wiemy, że to ona komunikuje? Po chwili
namysłu nietrudno się domyślić, że cel tego wszystkiego jest niezmiernie
prosty. Ale żebyśmy go zaakceptowali i zinternalizowali, korzystne będzie,
jeśli wypowiedzi będą i skomplikowane, i kompleksowe. Chodzi tu oczy
wiście o zagwarantowanie nawiązywalności komunikacji. Postawienie
bowiem pytania 'po co?' i odpowiedź na nie z perspektywy zewnątrzsys
temowej, czyli z perspektywy obserwatora zewnętrznego, prowadziłyby
niechybnie do przerwania komunikacji. Kiedy bowiem po namyśle wszy
scy będziemy przekonani o tym, że firma Amazon za pomocą Alexy robi
z nas idiotów (bezrefleksyjnych), wtedy: komunikacja się urywa, mamy
jeden temat komunikacji mniej, wykluczamy się z rynku gospodarczego,
osłabiając go tym samym (ktoś to musi kupić, skoro to już jest), izoluje
my się społecznie, nie robimy tego, co wszyscy, uznawani jesteśmy przez
innych za dziwaków (lub coś jeszcze gorszego) i w rezultacie… mamy zły
humor. Kiedy jednak podejść do sprawy wewnątrzsystemowo, czyli ob
serwować w ramach i za pomocą kryteriów stosowanych w obrębie sys
temu, wtedy widzimy, że im bardziej skomplikowane są te zabiegi, im
trudniej domyślić się, po co je stosujemy, oraz im częściej je i im więcej
ich stosujemy, tym więcej możemy gadać, tym więcej komunikacji pro
dukujemy i w rezultacie… tym stabilniejszy jest system społeczny.
Wniosek 'a zatem broniąc się przed Amazonem i Alexą, niszczymy spo
łeczeństwo' nie jest jedynym możliwym wnioskiem. Kiedy się wie, co to
wątpliwości.

6. Podsumowanie
Ponieważ analiza przytoczonych wyżej cytatów i egzemplifikacji oraz
wyprowadzone z niej wnioski na temat desemantyzacji produkują dość
deprymujący nastrój i wywołują niemiły pogląd na aktualny stan na
szych komunikacji, dla poprawienia nastroju podam jeszcze kilka innych
cytatów, tym razem z obszarów, w jakich semantyka jeszcze funkcjonu
je; cytatów, które pozwolą nam odetchnąć. Teksty te nie są ze sobą po
wiązane, pochodzą z różnych parafii, dotyczą różnych spraw, za każdym
z nich jednak stoi myślenie i… komunikacja157. Natomiast teksty analizo
wane wyżej…
Dokładnie na tym polegają desemantyzacja i semantyzacja oraz ich
funkcje. Dla ułatwienia lektury powstrzymam się od komentarzy.
"Humor to najkrótszy dystans między dwojgiem ludzi" (Gerhard Polt).
“Fly over country” (amerykańskie powiedzonko, ale jest wiele takich
regionów).
W tym wypadku nie ma ‘może’.
“Im więcej węgla się zużywa, tym mniej go jest.
Im więcej korzystamy z sieci, tym więcej danych powstaje” (?)
Spojrzałem mu w oczy i przez te oczy mogłem widzieć, co jest za nim.
157

Dla niektórych udało mi się ustalić autora, dla niektórych nie. Ale to nie jest tu istotne.
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“Nie lekceważ nigdy człowieka, który robi krok wstecz. Niewykluczone,
że on tylko bierze rozbieg” (Dirk Müller).
“Ale są ludzie, którzy mówią, że wyglądam młodziej, odkąd ich spotka
łem” (Georg Schramm)158.
Żyjecie w świecie cudzych możliwości, na temat których debatujecie.
Weźmy taki tekst i przedstawmy go w trzech wersjach:
"Jeśli nasze czasy mają wizjonera, to jest nim Karol Marks. Obsesyjnie
produkuje on idee i zabiera się do ich realizacji. Nawet jeśli na końcu
poniesie porażkę, zmieni on świat".
“Jeśli nasze czasy mają wizjonera, to jest nim Elon Musk. Obsesyjnie
produkuje on idee i zabiera się do ich realizacji. Nawet jeśli na końcu
poniesie porażkę, zmieni on świat”.
“Jeśli nasze czasy mają wizjonera, to jest nim Adolf Hitler. Obsesyjnie
produkuje on idee i zabiera się do ich realizacji. Nawet jeśli na końcu
poniesie porażkę, zmieni on świat”.
A teraz zapytajmy się, która wersja jest autentyczna i najbardziej praw
dopodobna oraz spróbujmy uzasadnić – dlaczego ta159.
Oszczędnie patrzeć.

Cytowane za: http://www.georg-schramm.de/html/interwiew__sz.html
(19.06.2019).
159
W wersji oryginalnej chodzi o Elona Muska, źródło: http://www.3sat.de/page/?sour
ce=/makro/magazin/doks/197000/index.html (12.10.2018).
158
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“Wolnościowe, zsekularyzowane państwo żyje z przesłanek, których
ono samo nie może gwarantować. To wielkie ryzyko, jakie podejmuje
dla wolności. Jako wolnościowe państwo może ono z jednej strony
przetrwać tylko wtedy, kiedy wolność, którą przyznaje swoim obywa
telom, reguluje się od wewnątrz, z moralnej substancji jednostki
i homogenności społeczeństwa. Z drugiej strony nie może ono chcieć
gwarantować tych wewnętrznych sił regulujących z siebie samego, to
znaczy środkami prawnego przymusu i autorytatywnych nakazów,
bez rezygnacji z jego wolnościowości i – na zsekularyzowanym pozio
mie – powtórnego popadnięcia w te totalitarne roszczenia, z których
wyprowadziło z religijnych wojen domowych” (Ernst Wolfgang
Böckenförde)160.
Chodzi tu oczywiście o sposób legitymowania władzy. Demokracja,
w przeciwieństwie do absolutyzmu, legitymuje się oddolnie, z zachowań
i etycznych imperatywów swych obywateli.
"I podczas gdy absolutystyczne państwo może zmuszać swych obywa
teli do lojalności i tym samym samo wytworzyć przesłanki swej władzy,
państwo demokratyczne zdane jest na demokratyczne poglądy swych
obywateli, których [poglądów – MF] nie może wymusić"161.

"Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht ga
rantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.
Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen
Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Ho
mogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte
nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots
zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter
Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen
Bürgerkriegen herausgeführt hat” (Böckenförde 1976, 60).
161
Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6ckenf%C3%B6rde-Diktum
(20.06.2019).
160
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"Każdy może być bogaty. Ale nie wszyscy” (Georg Schramm).
Kapitalizm nareszcie spełnił marzenie komunizmu – wszyscy są tacy
sami.
“Dawniej nawet przyszłość była lepsza” (Karl Valentin)162.
W roku 1991 sprzedano 9 milionów opakowań leków antydepresyj
nych. W roku 2018 – 65 milionów163.
Nie chodzi o samą rzecz, lecz o to, co ona z nami robi (Hartmut Rosa).
Wykład z dziedziny medycznej hermeneutyki, dziś na temat…
– jeśli założymy, że ja mam rację, a wszyscy inni są nienormalni, oraz
– jeśli założymy, że ja jestem nienormalny, a wszyscy inni są wspaniali,
wtedy takie życie nie jest nic warte. Życie ma tylko wtedy sens, kiedy
uznamy, że wszyscy jesteśmy nienormalni i dlatego warto ze sobą ga
dać i się ze sobą zadawać. Wtedy życie jest piękne.
“Nie wolno pochodzenia człowieka stawiać przed człowiekiem, bo wte
dy nie widzisz już tego człowieka” (Akbarzadeh Masud).

Cytowane za: https://www.pinterest.de/pin/123989795964038425/ (20.06.2019).
Źródło: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/cese/germany/publikationen/
marktbericht/pharma-marktbericht-dreivierteljahr2018-iqvia-112018.pdf (20.06.2019).
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Dmitri Aleksandrowicz Prigow164
Милицанер

Milicjant

Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер
С Востока виден Милиционер
И с Юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли…
да он и не скрывается

Kiedy tu na posterunku stoi milicjant
Jemu do Wnukowa przestrzeń cała się odkrywa
Na Zachód i Wschód patrzy milicjant
I pustka za nimi się odkrywa
I centrum, w którym stoi milicjant –
Widok na niego zewsząd odkrywa się
Zewsząd widać milicjanta
Ze wschodu widać milicjanta
I z południa widać milicjanta
I z morza widać milicjanta
I z nieba widać milicjanta
I spod ziemi…
bo on i nie ukrywa się

(1976)

Proszę nie przestrzegać tej wskazówki.
Naszym zawodem jest wkładanie kija w mrowisko. Nie po to, by coś
zmienić lub komuś przeszkadzać, lecz by obserwować, co się stanie,
a potem zapytać, dlaczego to się stało.
“Elektron wcale nie ma orbity, nie ma nawet stałego miejsca. Fizy
ka kwantowa uczy nas: w gruncie rzeczy tam w ogóle nie ma żadnej
cząsteczki, lecz tylko chmura prawdopodobieństwa, która mi mówi,
z jakim prawdopodobieństwem elektron mógłby właśnie przebywać
w jakimś określonym miejscu. Gdybym mógł przenieść prawa świata
164

Cytowane ze zbioru tekstów rosyjskich konceptualistów (Hirt, Wonders 1984, 94).
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kwantów w wymiar makroskopowy, byłoby to tak, jakby za każdym
razem, kiedy nocą spoglądam w niebo, księżyc stał w innym miejscu.
Ale jak długo nie spoglądam – a to jest właściwie decydujące – księ
życ byłby wszędzie i nigdzie. […] I może moglibyśmy wtedy nawet
odpowiedzieć na pytanie wszystkich pytań: dlaczego w ogóle coś jest,
a nie po prostu nic” (Nicolai 2017, 77–78).
Tak bardzo przyspieszyć mówienie, że nie ma się już czasu, by komu
nikować.
Odpowiedź Facebooka na pytanie dziennikarza w kwestii reagowania
przez Facebook na mowę nienawiści:
"Jest wyraźnie łatwiej rozpoznać nagość za pomocą sztucznej inteli
gencji; z uwagi na oszczerstwo, mowę nienawiści lub nieprawdziwe
doniesienia ich ocena jest daleko bardziej kompleksowa"165.
"Nigdy nie nauczam moich studentów; staram się tylko stworzyć wa
runki, w których mogą się uczyć” (Albert Einstein)166.
Cieszę się, że Państwo coś wynieśli z tych studiów. Ale proszę to
oddać.
Kto się potyka, ten jest w drodze. Kto stoi, ten się nigdy nie potknie.
"Teorie spiskowe to religie dla ateistów” (Sebastian 23).
"Ani to, ani to. Lepiej – jakoś inaczej” (Jürgen Link).
165
Źródło: http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Im-Netz-der
-L%C3%BCgen-Der-Kampf-gegen-Fake/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documen
tId=44858000, 35:01 (10.04.2019).
166
Źródło: https://gutezitate.com/zitat/206010 (19.06.2019).
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Rozmowa – forma komunikacji, w której można obserwować ludzi
przy myśleniu.
“Sieci społeczne łapią wszystkich, którzy wyglądają jak ryba” (Team
& Struppi).
“W pełni oświecony świat promienieje pod znakiem i w blasku trium
falnej katastrofy. Program oświecenia był odczarowaniem świata.
[Oświecenie – MF] Chciało rozwiać mity, a urojenia obalić wiedzą”
(Horkheimer, Adorno 1997, 19).
O tym wszystkim, co pokazują te teksty, można i warto porozmawiać,
czyli komunikować.

7. Aneks
Pierwszość, drugość, trzeciość
Peirce’owska nauka o kategoriach jest stosunkowo trudnym i wielokrot
nie już dyskutowanym zagadnieniem167, ponieważ jednak kategorie te
mogą, moim zdaniem, być przydatne dla prezentowanej tu problematy
ki – niekoniecznie bezpośrednio, lecz jako zorientowany na teorię punkt
wyjścia koncepcji znaków i dokonującej się za ich pomocą semiozy –
omówię definicje tych kategorii w charakterze dygresji.
Trudności pojawiające się u Peirce’a mają dwojaki charakter.
Z jednej strony kategorie te nie są rozłączne ani linearne, traktować
trzeba je raczej jako trzy aspekty, trzy strony zjawisk o charakterze re
lacji, gdyż Peirce rozumie je jako definiowane fenomenologicznie spo
soby pojawiania się czegoś, które (sposoby) same nie posiadają jakości
logicznej, ale są powszechne, gdyż opisują wszystkie możliwe modusy
bytu. Wszystko więc jest albo pierwszością, albo drugością, albo trze
ciością. Tu trzeba jednak doprecyzować czasownik użyty w poprzednim
zdaniu. Dokładnie rzecz biorąc, nic nie jest pierwszością, drugością, trze
ciością, lecz którąś z nich bywa, w zależności od relacji, w jakie dane
coś wejdzie lub, w wypadku pierwszości, nie wchodzi. Mamy tu do czy
nienia z wielkościami relacjonalnymi i funkcjonalnymi.

167

Patrz na przykład: Nöth 2000; Walther 1979; Müller 1999.
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Weźmy dla wyjaśnienia trzy formy – 'formy’ w sensie Spencera Brow
na (1997), czyli jako rozróżnienia – użycia słowa życie: a) 'życie’, b) 'wu
jek Henio odmówił współpracy z życiem’ oraz c) 'walczyć o życie wuj
ka Henia’. Pierwsza forma (a) jest – w tej sytuacji i w tym (kuriozalnym)
przykładzie – pierwszością, gdyż 'życie’ jest… jakie jest, życie w ogó
le bez czegoś drugiego lub trzeciego168. Druga forma (b) jest drugością,
gdyż pojawia się współoddziaływanie dwóch elementów (wujka i życia),
w którym jeden jest, jaki jest, ponieważ podlega oporowi drugiego, jak
wyraziłby to Peirce; 'życie’ nie występuje tu już samodzielnie, lecz w re
lacji do czegoś drugiego (do wujka) właśnie. Ostatnia forma zaś (c) jest
trzeciością, gdyż tu 'życie’ występuje w relacji do 'wujka’ oraz docho
dzi trzeci, zewnętrzny wobec poprzednich element 'życia’, a mianowicie
'walki (na przykład lekarza) o nie dla wujka’. W wypadku gdyby sam wu
jek walczył o życie, mielibyśmy znowu drugość. Itd. Widzimy więc, że ka
tegorie Peirce’a oddziałują i określane być mogą tylko w konkretnych
relacjach występowania danego elementu, a nie absolutystycznie jako
takie (w sensie Kanta).
Jednocześnie w podanych przez Peirce’a definicjach i wyjaśnieniach
(które przytoczę niżej) nie zawsze jest jasne, czy w wypadku kategorii
chodzi o same jednostki oglądu, czy o jakości obserwowanych obiektów
(abstrahuję tu od tego, że Peirce stosował różne terminy nazywające te
kategorie), jak widoczne jest to w następującym cytacie.
"Nie ma innych form świadomości niż te trzy, które zostały wspomnia
ne: uczucie, altersense i medisense [a więc pierwszość, drugość i trze
ciość – MF]. Tworzą one swego rodzaju system. Uczucie to obecna
w danym momencie zawartość świadomości w swej początkowej pro
Można co prawda argumentować, że dla życia potrzebny jest ktoś, kto żyje, a więc
mielibyśmy tu drugość. Ale argumentacja taka mieszałaby realność z rzeczywistością, czyli
dwa odmienne modusy, a kategorie Peirce’a odnoszą się tylko do rzeczywistości w rozu
mieniu konstruktywistycznym. A ponadto nie ulega kwestii, że przykłady najczęściej kuleją.
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stocie, niezależnie od czegokolwiek innego. Jest to świadomość w jej
pierwszym stadium i mogłoby to zostać nazwane 'primisense'. 'Alter
sense' to świadomość bezpośrednio obecnego 'czegoś innego' lub
'drugiego', które daje nam [w sensie: wywiera – MF] opór. 'Medisense'
to świadomość trzeciości lub medium między primisense i altersense
i prowadzi od pierwszego do ostatniego. Jest to świadomość jakie
goś procesu, w którym coś jest stawiane przed umysłem. Uczucie lub
primisense to świadomość pierwszości; altersense to świadomość in
ności lub drugości; medisense to świadomość środków lub trzeciości.
'Primisense' istnieje tylko w jednym rodzaju. 'Altersense' posiada dwa
rodzaje: doznania zmysłowe i wolę. 'Medisense' posiada trzy rodzaje:
'abstrakcję', 'sugestię' i 'asocjację'" (Peirce § 7.551).
Gdy skorelować te ustalenia z ogólną teorią komunikacji (Fleischer 2007),
pojawia się możliwość traktowania Peirce'owskich kategorii jako właści
wości – wyróżnianych przeze mnie – trzech rzeczywistości. Byłyby to ka
tegorie oraz jakości powstające wtedy, gdy dochodzi do emergentnego
przyrostu porządku. Tym samym relacje pierwszości, drugości i trzeciości
byłyby produktami ewolucji, dochodzącymi do skutku na jej następują
cych po sobie i nadbudowujących na sobie stopniach przyrostu porządku
i wzrostu kompleksowości systemu169. Na początku była (i nadal jest) real
ność jako pierwszość, która jest taka, jaka jest. Następnie w procesie ewo
lucji powstały organizmy biologiczne, które tym różnią się od realności
(w niej się oczywiście zawierając), że funkcjonują poprzez modus postrze
gania (czyli uwzględniania zmian środowiska)170, tym samym pojawiła się
drugość – postrzegane jest coś, coś ma wpływ na coś itd. Natomiast kie
Pierwszość na pierwszy rzut oka nie wydaje się relacją (skoro jest tylko jeden element),
ale w gruncie rzeczy oczywiście nią jest, tyle że relacją samozwrotną, odnoszącą się do
samej siebie.
170
Cząsteczki elementarne i pozostałe elementy realności nie uwzględniają zmian w śro
dowisku, lecz tylko im podlegają. To zasadnicza różnica. Trywialny przykład: atomy nie
schodzą z drogi kolidującemu z nimi fotonowi.
169
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dy w dalszej ewolucji wykształciła się (bazująca na znakach, czyli semio
tyczności) komunikacja, w rezultacie stosowania której wygenerowały się
systemy społeczne, mamy do czynienia z trzeciością. Na poziomie organi
zmów, zwierząt niespołecznych wystarcza ich funkcjonowanie na podsta
wie drugości – dane zwierzę postrzega zewnętrzne środowisko dla siebie
i na tym proces się urywa. Na poziomie zwierząt społecznych, obok już
istniejącego postrzegania, pojawia się jeszcze w charakterze trzeciości ko
munikacja jako mechanizm generujący system społeczny, czyli regulujący
relacje z innymi. Kategorie Peirce’a w bardzo prosty (i elegancki) sposób
pozwalają wyjaśnić również wzrost kompleksowości systemów otwartych
w wymiarze ewolucyjnym, nic więc dziwnego w tym, że pojawiają się tak
że na innych systemowych poziomach, tu: znaków, semiozy, języka i ko
munikacji.
Nim zreferuję Peirce’owskie definicje kategorii, przytoczę jeszcze jeden
wyjaśniający, acz przydługi cytat (ale ciekawie pokazujący sposób myśle
nia Peirce’a).
"Z mojego punktu widzenia istnieją trzy rodzaje bytu. Twierdzę, że mo
żemy je obserwować bezpośrednio w elementach wszystkiego, co w ja
kimkolwiek czasie w jakikolwiek sposób pojawia się przed naszym umy
słem. Są one bytem pozytywnych jakościowych możliwości, bytem
aktualnej faktyczności i bytem praw [law], które określają przyszłe fakty.
Rozpocznijmy oglądem aktualności i spróbujmy odkryć, w czym się ona
zawiera. Jeśli Cię zapytam, w czym zawiera się aktualność jakiegoś wy
darzenia, powiesz, że zawiera się ona w jego dzianiu się tu i teraz. Usta
lenia tu i teraz zawierają wszystkie relacje z innym egzystującym. Aktu
alność wydarzenia wydaje się leżeć w jego relacjach z uniwersum tego,
co egzystuje. Sąd może wydać rozporządzenie i wyrok na mnie, a ja
wzruszam tylko ramionami. Mogę je traktować jako gorące powietrze.
Ale kiedy czuję rękę szeryfa na moim barku, zacznę uzyskiwać poczucie
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aktualności. Aktualność jest czymś brutalnym. Nie ma w niej rozsądku.
Oprzyj na przykład swój bark o drzwi i spróbuj otworzyć je przeciwko
jakiemuś niewidocznemu, milczącemu i nieznanemu oporowi. Mamy
tu dwustronną świadomość trudu i oporu, która wydaje się bliska ro
zumieniu w sensie czystego poczucia aktualności. W sumie myślę, że
mamy tu do czynienia ze sposobem bytu danej rzeczy, który [sposób –
MF] zawiera się w tym, jaką druga rzecz jest. Nazywam to drugością.
Poza tym istnieją dwa rodzaje bytu, które nazywam pierwszością i trze
ciością. Pierwszość to ten rodzaj bytu czegoś, który zawiera się w swym
pozytywnym byciu takim, jakim jest, bez odniesienia do czegoś inne
go [Firstness is the mode of being which consists in its subject’s being
positively such as it is regardless of aught else]. Tym może być tylko
możliwość. Gdyż dopóki rzeczy nie oddziałują na siebie, nie ma sensu
i nie ma znaczenia mówienie, że posiadają jakikolwiek byt, chyba że
są one same w sobie takie, że mogą może wejść w relacje z czymś in
nym. Sposób bycia 'czerwonością’, nim cokolwiek w uniwersum było
czerwone, było mimo to określoną pozytywną jakościową możliwością.
A 'czerwoność’ sama w sobie, nawet jeśli jest ucieleśniona, jest czymś
pozytywnym i jest sui generis. To nazywam pierwszością. Pierwszość
przyznajemy oczywiście danym na zewnątrz przedmiotom, to znaczy
zakładamy, że posiadają one zdolności same w sobie, które już mogą
być zaktualizowane lub nie lub które w sposób możliwy lub nigdy nie
mogą być zaktualizowane, mimo iż o takich możliwościach nie może
my niczego wiedzieć, póki nie są zaktualizowane.
Przejdźmy do trzeciości. Nie mija pięć minut naszego czynnego życia
bez dokonywania określonych prognoz; i w większości wypadków
prognozy te spełniają się w jakimś wydarzeniu. Lecz prognoza posia
da w sposób istotny ogólną naturę i nigdy nie może być spełniona
w sposób pełny. Mówienie, że jakaś prognoza miałaby zdecydowaną
tendencję do spełniania się, jest tym samym, co mówienie, że przyszłe
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wydarzenia w określonej mierze rzeczywiście ustalone są przez jakieś
prawo. Jeśli para kostek do gry pięć razy z rzędu pokazuje szóstki, jest
to prostą jednorodnością. Niechby nawet kostki pokazywały przy
padkowo tysiąc razy szóstki. Ale to nie dałoby najmniejszej pewności
dla prognozy, że także w kolejnym przypadku pokażą szóstki. Jeśli
jakaś prognoza ma tendencję spełniania się, to musi być tak, że przy
szłe wydarzenia mają tendencję bycia zgodnymi z ogólną regułą.
›Och‹, powie nominalista, ›ta ogólna reguła nie jest niczym innym jak
po prostu słowem lub szeregiem słów!‹ Na to ja odpowiadam: nikt
nawet we śnie nie myślałby kiedykolwiek o zaprzeczaniu, że to, co jest
ogólne, posiada naturę ogólnego znaku: ale pytanie brzmi, czy przy
szłe wydarzenia są zgodne z nim czy nie. Jeśli tak jest, to sformułowa
nie 'po prostu’ wydaje się nie na miejscu. Reguła, przez którą przyszłe
wydarzenia posiadają tendencję bycia z nią zgodnymi, jest ipso facto
ważną rzeczą, ważnym elementem w wydarzaniu się takich wyda
rzeń. Ten rodzaj bytu, który zawiera się w tym fakcie – proszę zwrócić
uwagę na to słowo – rodzaj bytu, który zawiera się w tym fakcie, że
przyszłe fakty drugości zgodnie z oczekiwaniem przyjmują określony
ogólny charakter, nazywam trzeciością” (Peirce § 1.23–26)171.
Generalnie Peirce wychodzi z założenia, że w wypadku pierwszości mamy
do czynienia z jakością o charakterze możliwości, a w wypadku drugości
z reakcją, natomiast obydwie (jakość i reakcja) są od siebie niezależne
(szerzej – por. Peirce § 5.90–92, § 5.436, § 8.268 oraz Peirce 1976, 373f,
450f i 551). Teraz jednak Peirce dokonuje kolejnego kroku (na razie czysto
logicznego), wychodząc z założenia, że jeśli pierwszość i drugość są obecne
lub jeśli nawet są tylko myślane, to także trzeciość staje się istotna. Trze
ciość bez obydwu pozostałych modusów pozbawiona jest sensu: "kiedy ma
się ideę trzeciości, trzeba było mieć ideę drugości i pierwszości, by na tym
Cytowane z przekładu Michaela H.G. Hoffmanna za: http://www.uni-bielefeld.de/
idm/semiotik/Peirces_Zeichen.html (20.10.2009).

171

168

nadbudować" (Peirce § 5.91; Peirce 1976, 374)172. Łącząc to z semiotycz
ną klasyfikacją znaków – dla Peirce’a wynika z tego, że ikony są pierwszo
ścią, indeksy drugością, a symbole trzeciością. Rozszerzając to na wszystkie
zjawiska, pojawia się konieczność definiowania, jak następuje:
Pierwszość jest kategorią jakości, jest czymś, co jest, jakie jest, na mocy
czystej możliwości, bez odniesień do czegoś innego. Jak na przykład
kula; kula posiada jakość bycia kulą niezależnie od czegokolwiek. "Pierw
szość (firstness) jest modusem bytu tego, co jest takie, jakim jest, pozy
tywnie i bez relacji do czegokolwiek innego”173. Jest to więc możliwość
i przedmiot, jest to wszystko, co obecne jest bez rozdzielania między
jakimś 'ja' i jakimś 'przedmiotem', lub jak formułuje to Peirce – wszystko,
co przedstawia sobą pozytywną jakościową możliwość. "Nieanalizowane
ogólne wrażenie, które wywołane jest przez jakąś wielość i nie jest my
ślane jako aktualny fakt, lecz po prostu jako jakość, jako prosta pozytyw
na możliwość zjawiska, to idea pierwszości"174.
Drugość to kategoria realności, egzystencji, aktualności; to modus bytu
tego, co takim, jakim jest, jest w relacji do czegoś innego, co to pierwsze
czyni dopiero możliwym; jest to tu i teraz czegoś w swym przeciwień
stwie jako przeciwieństwie. "Drugość (secondness) to modus bytu tego,
co jest takim, jakim jest, w relacji do czegoś drugiego, ale bez uwzględ
nienia trzeciego”175. Są to aktualność i relacja, a więc dwuwymiarowe
obiekty czy relacje bez zapośredniczenia czegoś trzeciego. Drugość to
coś, co jeszcze nie jest rozumiane jako 'coś'. W tym sensie drugość jest
kwestią postrzegania powstającej przez to samoreferencji i referencji
obcej; ogólnie – dualności, która jednak nie jest ani reprezentowana,

172
173
174
175

To zresztą ładny przykład abdukcji.
Cytowane za: Walther 1979, 47; patrz też Peirce § 1.356.
Peirce 1986, 25.
Cytowane za: Walther 1979, 47; patrz też Peirce § 1.356–359.
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ani semantyzowana. Jeśli jest semantyzowana, mamy do czynienia z trze
ciością, w przypadku której te istniejące relacje jakiejś drugości są repre
zentowane przez jakiś trzeci element.
Trzeciość jest kategorią prawidłowości, pojawia się w prawidłowo
ściach, jest ona znakiem, który reprezentuje obiekt, ponieważ jest on
tak interpretowany. "Trzeciość (thirdness) jest modusem bytu tego, co
jest takim, jakim jest, gdyż relacjonuje coś drugiego i coś trzeciego”176.
Ogólnie: jest to coś, co pojawia się wtedy, kiedy za jakimś zjawiskiem
stoi prawidłowość. Są to więc konieczność, reprezentacja i prognoza,
a więc coś, co właśnie jako coś jest obecne. Realność trzeciości zawiera
się dla Peirce'a w tym, że ustala i określa ona przyszłe fakty drugości.
Weźmy dla wyjaśnienia zależności tych trzech modusów bytu przykłady
z obszaru wizualnego: raz enso, a raz używany w wielu celach i konteks
tach znak yin i yang. Przy czym nie chodzi tu o możliwości interpretacyj
ne czy potencjał interpretacyjny tych znaków ani o konotacje czy aso
cjacje, lecz o ich konstrukcję, w jakichkolwiek kontekstach mogą potem
funkcjonować.
Enso – jako typowy konwencjonalny obiekt w japońskim malarstwie
sumi-e oraz symbol stosowany edukacyjnie w zen177 –

176
177
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Cytowane za: Walther 1979, 47; patrz też Peirce § 1.377f.
Źródło: https://www.clarityzen.co.uk/the-enso-symbol/ (20.05.2019).

jest, jaki jest, niczego nie brakuje, niczego nie jest za dużo, enso jest
pozytywny i nie wykazuje relacji z niczym innym. W tym sensie to kla
syczny przykład pierwszości. Nawiasem mówiąc, tym samym jest czarny
kwadrat Kazimira Malewicza… – czarnym kwadratem.
Znak yin i yang natomiast realizuje i pozwala pokazać wszystkie trzy
modusy bytu na poziomie jego składników oraz całości178.

Pierwszy obiekt (biała lub czarna, nazwijmy ją, łezka) stanowi, podob
nie jak enso, pierwszość, gdyż jest, jaki jest, w swej pozytywnej możli
wości. Kiedy zestawić ze sobą dwa takie same obiekty (obydwie łezki),
uzyskujemy nagle drugość, gdyż każdy z nich jest, jaki jest, w – po
wstałej z zestawienia – relacji do drugiego obiektu, obydwa wzajem
nie się określają i sytuują właśnie we wspólnej relacji, a brak jednego
z nich zlikwidowałby ten modus i znak przeszedłby znowu w pierw
szość. To samo mamy w wypadku czarnego kwadratu Malewicza, kie
dy uwzględni się białe tło otaczające na obrazie czarny kwadrat. Co
ciekawe, w malarstwie sumi-e likwiduje się ramy obrazu (to znaczy nie
wyróżnia się ich jako takich), by właśnie pozostać na poziomie pierw
szości.

Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang (20.05.2019). W opisie
abstrahuję dla ułatwienia wywodu od (białych i czarnych) kropek w figurach, również one
bowiem podlegają tym samym relacjom co omawiane.
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Kiedy teraz obydwa obiekty yin i yang otoczymy okręgiem jako trzecim
elementem, powstaje nowy znak o charakterze trzeciości, gdyż okrąg
relacjonuje relację drugości z poziomu wewnętrznego na poziomie
zewnętrznym wobec dwóch już zrelacjonowanych obiektów, przechodząc
jakby z jednego poziomu na inny, nadrzędny, ale o tym samym charakte
rze znakowym. To samo w wypadku kwadratu Malewicza, kiedy płótno
wyposaży się w ramę z innego materiału niż płótno.
I tak: pojedynczy obiekt (łezka) stanowi ikon, obydwa współwystępujące
obiekty – indeks, gdzie każdy z obiektów wskazuje na ten drugi, nato
miast wszystkie trzy obiekty razem stają się symbolem i w tej funkcji
zresztą występują w ikonografii, filozofii, estetyce itp. I to niezależnie od
tego, czy są wizualizowane, czy występują w formie językowej jako słowo.
Kiedy pojawia się pojedyncza łezka, jest ona, jaka jest, i nic nie znaczy,
to forma, jakich wiele; kiedy pojawia się dwukrotnie, nadal nic nie zna
czy, ale (lub: lecz jedynie) wskazuje na coś poza nią (trywializując: że są
dwie takie formy); kiedy pojawia się forma z (jakkolwiek narysowanym)
okręgiem, całość uzyskuje jako trzeciość znaczenie. Przy czym rzeczywi
ście narysowana ramka okręgu nie jest oczywiście konieczna, gdyż sam
układ obydwu form tworzy swego rodzaju okrąg.
Wyróżnione przez Peirce’a kategorie ciekawe są również w pewnym
innym wymiarze (o którym, o ile wiem, on sam nigdy nie wspomniał) –
w wymiarze temporalnym. Dobrze widoczne staje się to w znanym nam
wszystkim zjawisku postrzegania przez nas upływu czasu w relacji do
tego, co się w tym czasie dzieje179. Wiemy, że dzieci lub młode osoby
odczuwają upływ czasu jako dłuższy niż osoby stare, dla których czas
upływa w ich odczuciu szybciej. Co bierze się stąd, że relacjonujemy

Szerzej na temat czasu, jego konceptualizacji w fizyce, socjologii i neurofizjologii –
patrz: Barbour 1999; Maudlin 2002; Carroll 2003, 2010; patrz też Fleischer 2018a,
249–300.
179

172

czas wobec tego, ile go już przeżyliśmy (rok dla małego dziecka to spo
ra część całego jego życia, rok dla staruszka to znacznie mniejsza część
jego życia). Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt, a mianowicie to, że
czas już przeżyty (przeszłość) wydaje nam się we wspomnieniu tym dłuż
szy, im więcej się w nim swego czasu wydarzyło w ogóle oraz nowego.
W początkowej fazie życia wiele się wydarza i pojawia się po raz pierw
szy; w końcowej fazie niewiele już się dzieje i mało co pojawia się po raz
pierwszy. Stąd ta pierwsza faza wydaje nam się dłuższa, a druga – krót
sza i szybciej biegnąca.
Z jednej strony mamy zatem upływ czasu jako klasyczną pierwszość –
czas sobie upływa niezależnie od niczego, upływ ten jest, jaki jest. Z dru
giej strony mamy przeszłość, czyli wspomnienie czasu, który upłynął,
czyli drugość – 'my tu i teraz’ oraz 'my w ówczesnym czasie’ – pojawiło
się bowiem postrzeganie czasu przez kogoś.
Ale mamy jeszcze jedną korelację w ramach odczuwania aktualnego
czasu w relacji do przeszłego z punktu widzenia upływu czasu w odnie
sieniu do ilości wydarzeń w nim. Jeśli w jakimś okresie wiele się dzia
ło, to odczuwamy ten okres jako krótki (mówimy wtedy, że czas szybko
minął), ale we wspomnieniu tego okresu wydaje się on długi (mówi
my, że wiele się wtedy działo). Jeśli natomiast w jakimś okresie nic lub
niewiele tylko się dzieje, odczuwamy ten okres jako długi, a we wspo
mnieniu tego okresu wydaje się on bardzo krótki. Nuda zatem w aktual
ności się ciągnie, a we wspomnieniu odczuwana jest jako krótka; nato
miast we wspomnieniu krótkie, ale ciekawe okresy wydłużamy. Widzimy
zatem, że w zależności od formy manifestacji aktualności (jako pierw
szości) powstająca z niej drugość (przeszłość, wspomnienie) zmienia swój
charakter, uniezależniając się od swej pierwszości. Drugość zatem nie
jest upodwójnieniem, zwielokrotnieniem pierwszości, lecz jest czymś in
nym, nowym, pracującym swymi własnymi regułami. Czas w komunikacji
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natomiast (trzeciość) jest wiązką jeszcze innych relacji i reguł, ponieważ
pojawiają się znaki.
Ponadto z wszystkich tych przykładów zobaczyć możemy jeszcze, że nie
chodzi tutaj o obiekty, przedmioty, formy, lecz o relacje – to one dopiero,
lub ich brak, tworzą obiekty. Spoza nich. W trzeciej rzeczywistości, czyli
w komunikacji. O ile posiada ona jeszcze semantykę.

Wspomniana w tekście Książka do pisania:

Rozwiązanie zagadki z rozdziału czwartego: tekst ten wygłosił w wybo
rach 1936 roku Franklin Delano Roosevelt180.
Cytowane za: Georg Schramm, ›Ist die Zeit der Hofnarren vorbei?‹ L. Dombrowski
kondoliert M. Sonneborn, https://www.youtube.com/watch?v=F22hZJLPBeQ, 20:30
(20.06.2019); patrz też https://schwartz-weiss.blogspot.com/2019/03/wir-mussen-uns
-der-alten-feinde-erwehren.html (19.06.2019).
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