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Wynalazek pisma wg Platona

Bóg Teut (Thot):

„— Wynalazek ten jest lekarstwem na pamięć i
mądrość”1

1Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275 A 2 / 25



Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz (Amon):

„—Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje,
bo człowiek (...) przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu
i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze
znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza
(...) to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na
przypomnienie sobie.”2

2Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz:
„— Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie
mądrość prawdziwą. Posiędą bowiem wielkie oczytanie
bez nauki i będzie się im zdawało, że wiele umieją, a
(...) nie będą umieli nic (...) to będą mędrcy z pozoru, a
nie ludzie mądrzy naprawdę”3

3Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz:
„ — Zdaje ci się nieraz, że [słowa pisane] myślą i mówią.
A jeśli ich zapytasz o coś z tego, o czym mowa, bo się
chcesz czegoś nauczyć, one wciąż tylko jedno
wskazują; zawsze jedno i to samo”4

4Fajdros, przeł. W. Witwicki, 275
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Geneza pisma I

Tokeny5

5Denise Schmandt-Besserat, Tokens: their Significance for the Origin of
Counting and Writing, http://sites.utexas.edu/dsb/tokens/tokens/
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Geneza pisma II

Koperta zawierająca tokeny6

6Denise Schmandt-Besserat, Tokens: their Significance for the Origin of
Counting and Writing, http://sites.utexas.edu/dsb/tokens/tokens/
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Geneza pisma III

Gliniana tabliczka7

7Denise Schmandt-Besserat, Tokens: their Significance for the Origin of
Counting and Writing, http://sites.utexas.edu/dsb/tokens/tokens/
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Trzy kultury wg Onga i ich przedstawiciele

• człowiek oralny
• człowiek cyrograficzny
• człowiek typograficzny
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Obraz a dźwięk

• dźwięk jest ruchem, nie sposób zatrzymać dźwięku

• widzenie preferuje bezruch (zatrzymujemy film, aby przyjrzeć
się kadrowi)8

• gorące ucho i zimne oko

„Ucho jest nadwrażliwe. Oko jest zimne i obojętne”9

• zimna telewizja

„Widz musi uzupełnić to, o czym jedynie
napomknięto w mozaikowym kobiercu punkcików”10

8Walter Jackson Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii,
przeł. J. Japola, Warszawa 2011, s. 69-103.
9Marshall McLuhan, Zrozumieć media
10Marshall McLuhan, Zrozumieć media
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Słowo w kulturze oralnej

• kultura oralna: imiona mają władzę nad rzeczami (Adam
nazywa zwierzęta)

• kultura piśmienna: nazwa to etykietka przedmiotu
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Pamięć oralna

• mnemonika: w kulturze oralnej celem zapamiętania nie jest
dokładne powtórzenie,

• styl formularny (Milman Parry, Albert Lord)
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Styl formularny I

Stałe epitety u Homera

• Achilles: prędkonogi, boski

• Odys: chytry, roztropny

• Hera: wolooka

• Eos (Jutrzenka): różanopalca

• Iris: wiatronoga

• Zeus: gromowładny
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Styl formularny II

Formuły u Homera: powrót, spotkanie, narada, pojedynek, walka
• I z boku, wedle wnętrza, szatę mu przewierci:

Schylił się zręcznie Parys i wydarł się śmierci.
• I na boku od wnętrza szatę mu przewierci:

Schylił się zręcznie Hektor i wydarł się śmierci.
• Pierwszy Ajnejasz rzucił grot na przeciwnika,

Ale ten go postrzegłszy, przed śmiercią unika:
• Więc na uchodzącego szybkim rzucił grotem:

Polidam śmierci zręcznym uchronił się
zwrotem11

11Homer, Illiada, przeł. F. Dmochowski
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Addytywność vs. upodrzędnienie

parataksa vs. hipotaksa

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w
środku wód
i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!»
(...) a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi (Rdz 1, 5-8)
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Redundancja, obfitość, copia

• Oralność wymaga powtórzeń, których unikamy w piśmie (np.
napisy do filmów obejmują 60% dialogów)

• ale mówienie jest ok. 10 razy szybsze niż pisanie

• „Mówiące” bębny potrzebują 8 razy więcej słów niż mowa
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Konserwatyzm (zachowawczość )

• cała wiedza społeczności zgromadzona jest w umysłach jej
przedstawicieli

• wiedza starców: tylko to co powtarzane może przetrwać

• stąd niechęć do zmian i eksperymentów
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Dystans pokoleniowy

Trzy typy kultur

1. postfiguratywne — „nieocenieni przodkowie”

2. kofiguratywne — „odnalezieni rówieśnicy”

3. prefiguratywne — „zagadkowe dzieci”12

12Margaret Mead, Kultura i tożsamość (1970)
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Sytuacja zamiast abstrakcji I

Ong powołuje się na badania Aleksandra Łurii13 wg których
przedstawiciele kultury oralnej:

• rozpoznając figury geometryczne używali nazw konkretnych
przedmiotów

• nie: koło, ale: talerz, księżyc etc.

13A. R. Luria, The Cognitive Development: Its Cultural and Social
Foundations, Harvard University Press 1976.
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Sytuacja zamiast abstrakcji II

• klasyfikując przedmioty odwołują się do sytuacji, nie zaś do
kategorii semantycznych

• ze zbioru młotek, piła, kloc, topór odrzucają topór:
„— Piła jest lepsza niż topór, bez drewna nic nie zbudujemy”
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Sytuacja zamiast abstrakcji III

• nie stosują zasady sylogizmu

„— Na północy niedźwiedzie są białe. Nowa Ziemia
jest na północy. Jakiego koloru są tam
niedźwiedzie?”
„— Nie wiem, w każdej okolicy są inne zwierzęta”

• nie używają definicji formalnych

„— Wyjaśnij, co to jest drzewo.
— A po co? Przecież każdy wie co to jest drzewo”
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Sytuacja zamiast abstrakcji IV

• trudności z artykulacją autoanalizy, brak pojęcia jaźni
oderwanej od sytuacji

„— Jak byś siebie opisał?
— Przybyłem z Uch-Kurgan, byłem biedny, a teraz
mam żonę i dzieci.
— Czy jesteś zadowolony z siebie?
— Byłoby dobrze, gdybym miał trochę więcej ziemi i
mógł posiać trochę pszenicy.
— A jakie są twoje wady?
— W tym roku wysiałem pud pszenicy i stopniowo
wyrównujemy braki”
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Media elektroniczne

Marshall McLuhann

• globalna wioska

• uzewnętrznienie zmysłów (noosfera)

• wtórna oralność (powrót do świata ucha)14

14Marshall McLuhann, Galaktyka Gutenberga
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