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Psychodynamika oralno±ci I
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Walter Jackson Ong

Walter Jackson Ong (1912-2003)
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Podstawowe aksjomaty i poj¦cia

• �Onglish�

• oralno±¢ (mowa) - cyrogra�czno±¢ (pismo) - typogra�czno±¢

(druk)

• oralno±¢ - sªowa zdarzenia, rozci¡gªe w czasie, pi±mienno±¢ -

sªowa przedmioty, rozci¡gªe w przestrzeni

• Nie mo»na zatrzyma¢ d¹wi¦ku tak jak �lmu, zatrzymany

d¹wi¦k to cisza. Mo»na zarejestrowa¢ bezruch, widzenie

preferuje bezruch

• hebr. dabar = sªowo, zdarzenie
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J¦zyk jako dziaªanie i magazyn wiedzy

• Malinowski: j¦zyk to dziaªanie, nie obraz my±li

• W kulturze oralnej nazwa daje wªadz¦ nad przedmiotem; w

kulturze cyrogra�cznej lub typogra�cznej nazwa to etykietka.

• Formuªy oralne: wiedza ma posta¢ ªatw¡ do zapami¦tania

(mnemonika) (�Dziel i rz¡d¹!�, �Bª¡dzi¢ jest rzecz¡ ludzk¡,

wybacza¢ - bosk¡�, �twardy d¡b�)

• �W kulturze oralnej do±wiadczenie jest intelektualizowane

mnemonicznie�, st¡d waga pami¦ci jeszcze dla Augustyna
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Addytywno±¢ zamiast upodrz¦dnienia
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Addytywno±¢ zamiast upodrz¦dnienia

• �i� biblijne, tªumaczone jako �kiedy�, �wtedy�, �wi¦c�

• J¦zyk pisany posiada doskonalsz¡ i trwalsz¡ gramatyk¦ ni»

mówiony, który jest zanurzony w kontek±cie egzystencjalnym,

uªatwiaj¡cym porozumienie bez gramatyki
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Nagromadzenie zamiast analizy
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Nagromadzenie zamiast analizy

• ci¡»enie ku formuªom: nie »oªnierz, ale dzielny »oªnierz; nie

ksi¦»niczka, ale pi¦kna ksi¦»niczka; nie d¡b, ale mocny d¡b

• relikty formularno±ci: wróg ludu, kapitalistyczny pod»egacz

wojenny, Wielka Rewolucja Pa¹dziernikowa, The glorious

Fourth of July (echa epitetów homeryckich)

• formularno±¢ jest odrzucana przez wysok¡ pi±mienno±¢
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Redundancja lub ob�to±¢

11 / 14



Redundancja lub ob�to±¢

• W tek±cie pisanym mo»na wróci¢ do wcze±niejszego

fragmentu; w przypadku mowy nie ma takiej mo»liwo±ci.

�Redundancja, powtarzanie tego, co dopiero powie-

dziane, gwarantuje nadawcy i odbiorcy porozumienie�

• Redundancja oralno±ci vs rozrzedzona linearno±¢ pisma

• Pisanie okoªo 10 razy wolniejsze ni» mówienie
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Redundancja lub ob�to±¢

Afryka«skie mówi¡ce b¦bny potrzebuj¡ osiem razy wi¦cej sªów ni» mowa.

• Redundancja wprost proporcjonalna do wielko±ci audytorium

(�Nie tylko..., lecz tak»e�)
• Podczas przemawiania lepiej co± powtórzy¢, ani»eli zawaha¢ si¦

i zamilcze¢ szukaj¡c dalszej my±li (ªac. copia)
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