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Psychodynamika oralno±ci II
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Zachowawczo±¢ i tradycjonalizm
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Zachowawczo±¢ i tradycjonalizm

• Spoªeczno±ci oralne musz¡ stale powtarza¢ zmagazynowan¡ w

formuªach wiedz¦, aby nie zanikªa

• St¡d niech¦¢ do eksperymentu i zmiany przyzwyczaje«

• Postaci m¡drych starców trac¡ na znaczeniu w spoªecze«stwie

pi±miennym.

• Pismo przejmuje funkcj¦ zachowawcz¡, a umysª uwolniony od

wysiªku powtarzania zapami¦tanego, mo»e oddawa¢ si¦

poszukiwaniu nowej wiedzy

• Innowacje w kulturze oralnej s¡ niewidoczne lub

nieeksponowane
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Blisko ludzkiego ±wiata
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Blisko ludzkiego ±wiata

• Mowa ustna nie dysponuje analitycznymi kategoriami do

porz¡dkowania wiedzy, wi¦c spisy i katalogi musz¡ by¢

wª¡czone w kontekst ludzkich dziaªa«. Np. spis okr¦tów w II

ks. Iliady przedstawia imiona i miejsca w powi¡zaniu z czynami

• Podobnie podr¦czniki pojawiaj¡ si¦ dopiero w kulturze

pi±miennej, a nawet drukowanej. W kulturze oralnej dydaktyka

poª¡czona jest z fabuª¡
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Zabarwienie agonistyczne
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Zabarwienie agonistyczne

• przysªowia, zagadki, przechwaªki, przezwiska (�yting) sªu»¡

aby wci¡gn¡¢ do rozmowy

• entuzjastyczne opisy gwaªtu �zycznego (VIII-X ks. Illiady),

zanikaj¡ w kulturze pi±miennej na rzecz kryzysów

wewn¦trznych

• retoryczna pochwaªa, panegiryk równie» nie sprawdzaj¡ si¦ w

stylu pi±miennym (Erazm, Pochwaªa gªupoty)
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Empatia i zaanga»owanie zamiast dystansu

obiektywizuj¡cego
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Empatia i zaanga»owanie zamiast dystansu

obiektywizuj¡cego

• �Pismo oddziela poznaj¡cego od poznawanego i przygotowuje

dzi¦ki temu warunki do �obiektywizacji� w sensie osobistego

nieanga»owania si¦ czy dystansowania�

• W opowie±ci oralnej opowiadaj¡cy uto»samia si¦ z bohaterem

opowie±ci
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Homeostaza
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Homeostaza

• W odró»nieniu od spoªeczno±ci pi±miennych spoªeczno±ci

oralne s¡ homeostatyczne.

�Spoªeczno±¢ oralna »yje w swoistej tera¹niejszo±ci, za-

chowuj¡c równowag¦ albo homeostaz¦ przez pozbywanie

si¦ wspomnie«, które przestaªy mie¢ znaczenie dla tera¹-

niejszo±ci�

• Niepotrzebny jest sªownik notuj¡cy odmienno±ci znaczeniowe

sªowa. Znaczenie sªowa jest uwarunkowane �bezpo±redni¡

raty�kacj¡ semantyczn¡� (Goody, Watt)
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Homeostaza

• Nigeria: genealogie ludu Tiv obecnie podawane w s¡dzie ró»ni¡

si¦ od tych sprzed 40 lat, ale Tivowie twierdz¡, »e zapis jest

bª¦dny

• lud Gond»a: zaªo»yciel rodu miaª siedmiu synów, ale po

zmianach terytorialnych w pó¹niejszych mitach miaª ju» tylko

pi¦ciu

• Tradycja oralna odzwierciedla aktualne warto±ci kultury, a nie

przeszªo±¢

14 / 19



Sytuacja zamiast abstrakcji
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Sytuacja zamiast abstrakcji

• Ajgistos jest amymon (nienaganny, bez skazy, a dokªadniej

�pi¦kny jak wojownik gotowy do walki�)
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Sytuacja zamiast abstrakcji

Aleksander �uria (1902-1977)

1. abstrakcja: talerz, sito, wiadro, zegarek, ksi¦»yc a nie koªo;

lustro, drzwi, dom, tacka a nie kwadrat

2. kategorie: mªotek, piªa, kloc, topór - co nie pasuje?

3. sylogizm: Metale szlachetne nie rdzewiej¡. Zªoto jest metalem

szlachetnym. Czy zªoto rdzewieje?

4. de�nicja: Spróbuj mi wyja±ni¢, co to jest drzewo.

5. autoanaliza: Jakiego rodzaju osob¡ jeste±? (Sk¡d mam

wiedzie¢? Zapytaj innych)
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Wtórna oralno±¢

�Agonistyczny charakter wypowiedzi oralnej przejawia-

j¡cy si¦ w przywoªywanych w �Oralno±ci i pi±mienno±ci�

zagadkach, wyzwiskach i przechwaªkach znajduje swoje od-

bicie w internetowych wojnach na obelgi (�ame wars)� (Ro-

gozi«ska 2007: 192)

18 / 19



Literatura

1. Walter Jackson Ong, Oralno±¢ i pi±mienno±¢. Sªowo poddane technologii,
przeª. Józef Japola, Warszawa 2011.

2. Walter Jackson Ong, Osoba - ±wiadomo±¢ - komunikacja. Antologia,
przeª. Józef Japola, Warszawa 2009.

3. A. Rogozi«ska, Oralno±¢, pi±mienno±¢, eletralno±¢ (dyskusje wokóª
koncepcji Waltera Onga), w: Almanach Antropologiczny 2, Temat:
Oralno±¢/pi±mienno±¢, red. G. Godlewski et alii, Warszawa 2007.

19 / 19


	Psychodynamika oralnosci II
	Zachowawczosc i tradycjonalizm
	Blisko ludzkiego swiata
	Zabarwienie agonistyczne
	Empatia i zaangazowanie zamiast dystansu obiektywizujacego
	Homeostaza
	Sytuacja zamiast abstrakcji


