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Styl formularny
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Formuªa
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Formuªa

Milman Parry (1902-1935), Albert B. Lord (1912-1991)

• przedmiot badania: epika oralna, pie±«

• punkt wyj±cia: repetycje, typowe epitety, klisze epickie,

stereotypowe frazy
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Formuªa

• formuªa wg Milmana Parry'ego: �grupa sªów u»ywanych

zawsze w tych samych pozycjach metrycznych do wyra»enia

pewnych podstawowych tre±ci�

• wyra»enie formularne � �wers lub póªwers skonstruowany na

bazie formuª�

• temat � �opis zdarze« lub stanów, powtarzaj¡cy si¦ w ró»nych

fragmentach pie±ni�
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Formuªa

• formuªy to �fundamentalne elementy stylu oralnego�

• mody�kacje formuª: �Metoda u»ywania j¦zyka jest taka sama

jak metoda twórcza w poezji oralnej � polega na

podstawieniach w obr¦bie reguª wyznaczanych przez

gramatyk¦�
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Podstawowe typy formuª

1. �nazwy postaci dziaªaj¡cych i okre±lenie gªównych dziaªa« oraz

ich czasu i miejsca� (�Puchar wychyla Marko Królewicz�)

2. �najcz¦stsze w opowiadaniu czynno±ci� (�i dosiada swojego

deresza�)

3. czas akcji (�Kiedy ±wit rozpostarª swoje skrzydªa�)

4. miejsce akcji (�A w Prilipie, w mie±cie domów biaªych�)
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Pie±niarz

9 / 26



Sztuka pie±niarza

�[Sztuka pie±niarza] polega nie tyle na pami¦ciowej re-
petycji usztywnionych przez upªyw czasu formuª, ile na
zdolno±ci do ustawicznej kompozycji i rekompozycji fraz
(opartych na wzorcu wyznaczonym przez zasób formuª pod-
stawowych) w zale»no±ci od potrzeb ka»dego momentu
ka»dej narracji.�
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Kariera pie±niarza

�Nasza metoda polega na pod¡»aniu tropami mªodego
pie±niarza od samego pocz¡tku jego kariery. Rozpoczynamy
badanie wtedy, gdy przyswaja on tradycj¦ jeszcze caªkiem
biernie, przez samo tylko przysªuchiwanie si¦ pie±niom.�
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Pie±niarz

pie±niarz nie zna teorii

�Je±li ten pie±niarz dorasta w tradycji jugosªowia«skiej,
zostaje uwra»liwiony na rytm dziesi¦ciozgªoskowca i nast¦-
puj¡cej po nim pauzy skªadniowej, mimo »e nigdy w »yciu
nie policzyª tych dziesi¦ciu sylab, a zapytany � mo»e nie
b¦dzie umiaª powiedzie¢, ile sylab jest pomi¦dzy dwiema
pauzami.�

12 / 26



G¦±le

Akompaniament muzyczny: jednostrunowe g¦±le
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Pie±niarka

Wspóªczesna gu±larka alba«ska
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Pie±niarz

Filip Vi²nji¢ (1767�1834), niewidomy serbski gu±larz
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Krytyka pisma wg Platona
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Rafael, Szkoªa ate«ska, 1509-1511
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Sokrates, Platon, Arystoteles

18 / 26



Wynalazek pisma wg Platona

Bóg Teut (Thot) miaª wynale¹¢

�liczby i rachunki, geometri¦ i astronomi¦, dalej warcaby i
gr¦ w kostki, a prócz tego litery�1

1Fajdros, przeª. W. Witwicki 19 / 26



Wynalazek pisma wg Platona

Bóg Teut (Thot):

�� Wynalazek ten jest lekarstwem na pami¦¢ i m¡dro±¢�2

2Fajdros, przeª. W. Witwicki
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz (Amon):

��Ten wynalazek niepami¦¢ w duszach ludzkich posieje,
bo czªowiek (...) przestanie ¢wiczy¢ pami¦¢; zaufa pismu
i b¦dzie sobie przypominaª wszystko z zewn¡trz, ze zna-
ków obcych jego istocie, a nie z wªasnego wn¦trza (...) to
nie jest lekarstwo na pami¦¢, tylko ±rodek na przypo-

mnienie sobie.�3

3Fajdros, przeª. W. Witwicki
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz:

�� Uczniom swoim dasz tylko pozór m¡dro±ci, a nie m¡-
dro±¢ prawdziw¡. Posi¦d¡ bowiem wielkie oczytanie bez

nauki i b¦dzie si¦ im zdawaªo, »e wiele umiej¡, a (...) nie
b¦d¡ umieli nic (...) to b¦d¡ m¦drcy z pozoru, a nie ludzie
m¡drzy naprawd¦�4

4Fajdros, przeª. W. Witwicki, 275
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Wynalazek pisma wg Platona

Król Tamuz:

� � Zdaje ci si¦ nieraz, »e [sªowa pisane] my±l¡ i mówi¡.
A je±li ich zapytasz o co± z tego, o czym mowa, bo si¦
chcesz czego± nauczy¢, one wci¡» tylko jedno wskazuj¡;

zawsze jedno i to samo�5

5Fajdros, przeª. W. Witwicki, 275
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Konkluzje Marshalla McLuhana

• �Interioryzacja techniki alfabetu fonetycznego przenosi

czªowieka z magicznego ±wiata ucha do neutralnego ±wiata

wizji�

• �Schizofrenia mo»e nieuchronnym skutkiem pi±mienno±ci�

• �Nowa elektroniczna wspóªzale»no±¢ ponownie tworzy ±wiat w

postaci globalnej wioski�
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Powstanie pisma

Schmandt-Besserat
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