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Sªowo magiczne
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Typy kultur
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Typy kultur

Margaret Mead (1901-1978)

1. kultura post�guratywna (→przeszªo±¢): spoªecze«stwo

tradycyjne (syn kowala zostaje kowalem)

2. kultura ko�guratywne (→tera¹niejszo±¢): dzieci pionierów i

emigrantów; kibuce: pierwsze pokolenie ko�guratywne,

nast¦pne wraca do modelu post�guratywnego;

intytucjonalizacja ko�guracji: kultura mªodzie»owa

3. kultura pre�guratywne (→przyszªo±¢): spoªecze«stwo

informacyjne, innowacyjno±¢
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Sªowo magiczne
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Bronisªaw Malinowski

Bronisªaw Malinowski (1884-1942): geneza j¦zyka magii

formuªa magiczna jest sekwencj¡ sªów, mniej lub bardziej

tajemniczych, znanych ju» od niepami¦tnych czasów i

zawsze przekazywanych przez ogólnie uznanego czarownika

jego nast¦pcom; pierwszy czarownik, który pojawiª si¦ na

ziemi, otrzymaª t¦ formuª¦ od jakiego± nadprzyrodzonego

po±rednika albo te» przynie±li j¡ ze sob¡ najstarsi przodko-

wie z podziemi, gdzie magia stosowana byªa ju» wcze±niej

• in principia erat verbum
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Bronisªaw Malinowski

znaczenie j¦zyka magii

znaczenie formuª magicznych sprowadza si¦ do skutków wy-

woªywanych przez sªowa magiczne w rytualnym kontek±cie

sytuacyjnym

sªowo magiczne: �atrybut relacji mi¦dzy czªowiekiem a rzecz¡�

7 / 16



Bronisªaw Malinowski

specy�ka j¦zyka magii

Formuªa magiczna zawsze ró»ni si¦ od zwrotu mowy po-

tocznej, nawet je±li skonstruowana jest w sposób grama-

tycznie poprawny i wy±piewana jak najmniej emfatycznie.

Wi¦kszo±¢ formuª ró»ni od potocznych wypowiedzi ju» sam

sposób ich wy±piewywania. Ponadto, stosowane w nich

sªownictwo wi¡»e si¦ ±ci±le z bardzo zªo»onym systemem

dogmatów, z zaªo»eniami teoretycznymi odnosz¡cymi si¦

do pierwotnej mistycznej siªy zawartej w sªowach, do mi-

tów, niewidocznego wspóªdziaªania duchów przodków, a co

wa»niejsze, do oddziaªywania na zasadzie sympatycznego

powinowactwa zwierz¡t, siª przyrody i przedmiotów
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Bronisªaw Malinowski

• funkcja magii sªownej: �polega na stwarzaniu poczucia

zaufania, na wzmaganiu nadziei oraz oczekiwa« i w ten sposób

- na stymulowaniu ludzi do wysiªku, wytrwaªo±ci i dziaªania�

• funkcja magiczna jest odr¦bna od funkcji komunikacyjnej czy f.

poznawczej
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Skuteczno±¢ symboliczna
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Skuteczno±¢ symboliczna

Claude Lévi-Strauss (1908-2009): Skuteczno±¢ symboliczna

• �pie±« stanowi psychologiczn¡ manipulacj¦ chorego narz¡du�

• �Dokona si¦ (...) przej±cie od rzeczywisto±ci najbardziej

pospolitej do mitu, od ±wiata �zycznego do ±wiata

�zjologicznego, od ±wiata zewn¦trznego do ±wiata

wewn¦trznego�

• bóle porodowe s¡ upersoni�kowane jako zwierz¦ta:

wuj Aligator, z jego wystaj¡cymi oczyma, z ciaªem gi¦tkim

i pokrytym plamami, który rusza si¦ tu i tam, zatrzymu-

j¡c si¦ i machaj¡c ogonem; (...) O±miornica, której lepkie

przyssawki kolejno wysuwaj¡ si¦ i wsuwaj¡
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Kuracja szama«ska

Kuracja szama«ska

• �Kuracja polegaªaby wi¦c na tym, by udost¦pni¢ my±li sytuacj¦

dan¡ pocz¡tkowo w terminach uczuciowych; by uczyni¢ bóle,

których ciaªo nie chce znosi¢, czym±, co mo»e by¢ przez umysª

uznane. Fakt, »e mitologia szamana nie odpowiada

rzeczywisto±ci obiektywnej, jest bez znaczenia; chora wierzy w

ni¡ i jest czªonkiem wierz¡cego w ni¡ spoªecze«stwa�

• dlaczego kuracja nie dziaªa w naszym przypadku

stosunek mi¦dzy mikrobem a chorob¡ jest ze-

wn¦trzny wzgl¦dem umysªu pacjenta, jest stosunkiem

przyczynowo-skutkowym; natomiast stosunek mi¦dzy

potworem a chorob¡ jest usytuowany ±wiadomie lub

nie±wiadomie w tym umy±le; jest to stosunek symbolu do

rzeczy symbolizowanej, albo, by skorzysta¢ ze sªownictwa

j¦zykoznawców, stosunek tego, co znacz¡ce, do tego,

co znaczone.
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Kuracja szama«ska a psychoanaliza

• �Szaman dostarcza chorej j¦zyka, w którym daj¡ si¦

bezpo±rednio wyrazi¢ stany nieformuªowane�

• �Pod tym wzgl¦dem kuracja szamanistyczna mie±ci si¦ w

poªowie drogi mi¦dzy nasz¡ medycyn¡ organiczn¡ a terapiami

psychologicznymi, jak psychoanaliza. Jej oryginalno±¢ polega

na tym, »e stosuje ona do zaburzenia organicznego metod¡

bardzo zbli»on¡ do tych terapii.�
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Kuracja szama«ska a psychoanaliza

• �Kuracja szamanistyczna wydaje si¦ dokªadnym

równowa»nikiem kuracji psychoanalitycznej przy równoczesnym

odwróceniu wszystkich terminów. Obie d¡»¡ do spowodowania

pewnego do±wiadczenia; obie osi¡gaj¡ to, odtwarzaj¡c mi,

który chory ma prze»y¢ lub prze»y¢ ponownie. Ale w jednym

przypadku jest to mit indywidualny budowany przez chorego

ze skªadników, które wydobywa on ze swej przeszªo±ci; w

drugim przypadku jest to mit spoªeczny, otrzymywany przez

chorego z zewn¡trz (...). psychoanalityk sªucha, a szaman

mówi.�

• �W toku leczenia schizofrenii lekarz dokuje operacji, a chory

wytwarza swój mit; w toku kuracji szamanistycznej lekarz

dostarcza mitu, a chory dokonuje operacji�
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Skuteczno±¢ symboliczna

Skuteczno±¢ symboliczna polegaªaby wªa±nie na tej

�zdolno±ci pobudzania�, któr¡ posiadaªyby wzgl¦dem siebie

nawzajem struktury formalnie homologiczne, wznoszone z

ró»nych materiaªów na ró»nych pi¦trach »ywego organizmu:

procesów organicznych, nie±wiadomej aktywno±ci psychicz-

nej, my±li re�eksyjnej.
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