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· Nie wymieniam pozostałych autorów 
i nie omawiam ich esejów zamieszczonych 
w książce nie dlatego, że wszystkie kwalifi-
kuję do grupy tekstów nieciekawych. Część 
na pewno okaże się interesująca i wciągnie 
wielu czytelników.

· W rocznicowym tomie pod redakcją Bry-
sona zabrakło refleksji nad współczesnoś-
cią. Towarzystwo Królewskie ma wspaniałą 
i, jak napisałem wyżej, godną pozazdrosz-
czenia historię. Ale czym staje się dzisiaj, 
w  dobie nauki uprawianej przemysłowo 
(czy też taśmowo) w dziesiątkach tysięcy 
ośrodków i laboratoriów w naszej globalnej 
wiosce coraz mocniej zintegrowanej i sprzę-
żonej wszechogarniającym systemem in-
ternetu? Czy jest, jak monarchia brytyj-
ska, pozbawionym już dawnego znaczenia 
symbolem wielkiej i opromienionej chwałą 
tradycji, czy też może nadal funkcjonować 
jak motor i inspiracja dla rozwoju nauki? 
A  może Towarzystwo znalazło nową for-
mułę działania, równie skuteczną jak kie-
dyś, lecz bardziej dostosowaną do naszych 
czasów? Obserwując, nieraz z bliska, skost-
nienie i utratę racji bytu wielu kwitnących 
dawniej towarzystw i  korporacji nauko-
wych, bardzo byłbym ciekaw, jak sobie dziś 
radzi przesławne Royal Society.u3

Autorem recenzowanego tomu jest Jack 
Goody, szacowny nestor brytyjskiej antro-
pologii społecznej. Pierwszą książkę opubli-
kował już w roku 1956, a data ta wymownie 
świadczy nie tylko o długości życia owego 
badacza, ale także o  tym, że jest jednym 
z niewielu antropologów dobrze pamięta-
jących przemiany XX wieku. Ma w dorob-
ku badania terenowe prowadzone w Gha-
nie, ale większość swojego intelektualnego 
élan vital poświęcił na studia porównaw-
cze. Intrygowały go relacje między wielki-
mi systemami cywilizacyjnymi Azji, Eu-
ropy i Afryki. Pracował jako wykładowca 
w Cambridge, wybrano go na członka Bry-
tyjskiej Akademii Nauk, a królowa Elżbie-
ta  II nadała Goody’emu tytuł szlachecki. 
Niewielu antropologom udało się przejść 
podobnie imponującą drogę.

· W dziejach humanistyki zapisał się prze-
de wszystkim jako pionier badań nad 
literackością. Co to znaczy? Próbował zro-
zumieć, jakie skutki wywołało przejście od 
mowy do pisma, czy inaczej – od oralności 
do piśmienności. Gdy dzisiaj ogromne ze-
społy specjalistów studiują tzw. nowe media 
i ich wpływ na nasze życie, Goody badał pis-
mo i umiejętność archiwizowania danych 
za pomocą alfabetu właśnie jako nowe me-
dium, najbardziej może rewolucyjne w całej 
historii ludzkości. Zaczernianie białej prze-
strzeni kartki znakami pisma jest wszak no-
wym rodzajem technologii, która obraca 
wniwecz stare i powołuje do istnienia nowe 
formy zapamiętywania, stosunki społeczne, 
a nawet typy władzy. Upowszechnianie się 
pisma – jak upowszechnianie się internetu – 
pociągało za sobą serię zmian psychologicz-
nych, ekonomicznych, społecznych, kultu-
rowych. Nie bez powodu uważa się obecnie 
Goody’ego za jednego z twórców anthropo-
logy of literacy, inspirującej autorów repre-
zentujących wiele odmiennych dyscyplin 
myślenia.

· Mit, rytuał i  oralność zawiera dziewięć 
tekstów. Pierwszy z  nich opublikowany 
został dawno, bo już w  1961  r., pozostałe 
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Tatarskie ziele w cukrze, czyli tatarak smażony w cu-
krowym syropie – egzotyczny specjał staropolskiej 
kuchni – posłużył autorowi za motyw przewodni 
po pełnej niespodzianek staropolskiej sztuce ku-
linarnej. Cukier – ingrediencja zrazu słabo osiągal-
na, a później w jadłospisach powszechna – to z ko-
lei świetny produkt, by sugestywnie przedstawić 
smakowo-estetyczne konwencje różnych epok. Eu-
ropejczycy, którzy przyczynili się do światowej ka-
riery cukru (podobnie było z herbatą i kawą), uży-
wali go najpierw „na lekarstwo”. Później okazało się, 
że słodycz cukru łatwo wchodzi w komitywę z in-
nymi smakami, więc zamorski specjał przejął rolę 
pożądanej przyprawy, okazał się też znakomitym 
konserwantem, dekoracją stołów, substancją sło-
dzącą i wreszcie zwyczajnym jedzeniem. Przełomo-
wy był tutaj wiek XVII, gdy konsumenci odwróci-
li się od przypraw korzennych. Popularność cukru 
ugruntowała się w czasach oświecenia („stylistycz-
nie, smakowo i estetycznie doskonale kompono-
wał się z innymi proponowanymi [wówczas] idea-
mi szczęścia”), z tym że „oswojony przez oświecenie 
cukier z hukiem rozwiódł się z pieprzem, szafranem 
i imbirem”. Książka Jarosława Dumanowskiego to 
pełna uroku i dźwięcznej staropolszczyzny opo-
wieść o tym, jak przekształcały się smakowe upo-
dobania naszych przodków – od średniowiecza po 
koniec wieku XVIII. Opowieść rozwijająca się wy-
bornie dzięki licznym przypomnieniom dawnych 
tekstów kulinarnych. M.B.



pochodzą z ostatnich kilkunastu lat. Ich dobór sprawił, że czytelnik otrzymał swego rodza-
ju summę poglądów autora. Najdłuższy, otwierający tom artykuł to solidny przegląd pojęć 
i definicji religii oraz rytuału, tak jak zmieniały się one od końca XIX do połowy XX w. Sed-
nem pozostałych części pracy są rozważania nad konsekwencjami literackości.

· Najpierw dowiadujemy się, czym jest „literatura oralna”. Jakkolwiek sam termin brzmi 
niemal oksymoronicznie, to ma swoje realne odniesienie. Są nim formy wypowiedzi 
funkcjonujące w kulturach nieznających pisma. To taka „literatura bez liter”, jak określa ją 
sam autor. Jej podstawowe gatunki to epos, bajka, pieśń (lamenty, pieśni pochwalne i to-
warzyszące pracy), dramat ludowy, legendy, opowieść z przeszłości, zagadka, przysłowie 
oraz mit. Czy ich istnienie zostało przekreślone przez dominację pisma? Otóż jedną z naj-
ważniejszych konsekwencji literackości było pojawienie się tekstów źródłowych, orygi-
nalnych, takich, do których można się odwołać jak do ostatecznego autorytetu. Pismo 
uruchomiło nowy wymiar pamięci, pozwoliło na cofnięcie się do wersji pierwotnej, pra-
widłowej. W kulturach oralnych, przekonuje autor, dominowało odtwarzanie; wraz z wy-
nalezieniem pisma pojawiło się natomiast zapamiętywanie.

· Goody wadzi się z poglądem, jakoby przekaz ustny polegał na wiernym odtwarzaniu 
oryginału pochodzącego z przeszłości. Jego doświadczenia terenowe, dotyczące eposów 
i mitów opowiadanych na terenie Ghany, pokazują, że to złudzenie. Każdy mit ma swoje 
warianty, każdy jest opowiadany inaczej przez kolejne osoby, akcentujące inne wątki, po-
staci bądź wartości. Za złudzeniem o istnieniu oryginału powielanego potem przez lata 
stoi błąd popełniany przez wielu badaczy. Notowali oni jakiś mit – i uznawali jego wersję 
za kanoniczną. Zapominali przy tym, zauważa Goody, że kluczowe znaczenie ma sytua-
cja, w której taki czy inny mit był badaczowi przekazywany. Oparcie się w tym względzie 
na autorytecie zapisu przypomina sytuację, gdy o sensie filmu chcemy decydować wyłącz-
nie na podstawie ścieżki dialogowej, z wyłączeniem obrazu na ekranie. Analogicznie dzia-
ło się podczas badań zmierzających do utrwalenia któregoś z gatunków literatury oralnej: 
zwykle była to sytuacja poza naturalnym kontekstem. Potrzebowano czasu na notowanie, 
a osoba skłonna do współpracy opowiadała to, co badacz mógł zrozumieć, zaakceptować 
albo po prostu to, czego oczekiwał.

· Dla brytyjskiego antropologa przełomem w  myśleniu o  oryginale okazało się uży-
cie podczas afrykańskich badań magnetofonu. Możliwość szybkiego zapisu opowia-
danych mitów niemal od razu ujawniła istnienie wielu różnych wariantów i  brak 
jakiegokolwiek ostatecznego oryginału. Oryginał to kwintesencja literackości, oralność 
z kolei polega na kreatywności. Przyznajmy, że frapujące to spostrzeżenie. Goody twierdzi, 
że każdy akt literatury oralnej staje się performancem: jest skierowany do określonej pub-
liczności, ma wywoływać założony efekt, służy konkretnym celom. Czy to samo dałoby 
się powiedzieć także o „literaturze” w jej literalnym znaczeniu? Oczywiście nie.

· Innym wprowadzonym przez autora pojęciem jest „lektooralność”. Tym razem idzie 
o praktyki kulturowe podtrzymujące obecność i istotność przekazów ustnych w warun-
kach dominacji pisma. Teoretycznie pojawienie się nowego medium – czyli pisma – po-
winno automatycznie wyrugować pozostałości medium starego, związanego z przekazem 
oralnym. Z pewnych powodów jednak tak się nie dzieje. Mamy przecież nadal takie przy-
kłady lektooralności, jak wykłady uniwersyteckie, recytowanie wierszy z pamięci, referaty 
konferencyjne, kazania kościelne, szkolne lekcje. Najczęściej medium pisma osłabia, a po-
tem likwiduje znaczenie tradycji ustnej. W określonych przypadkach wzmacnia jednak 
pewne formy lektooralne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy za wiedzę prawdziwą, „lep-
szą” uchodzi ta, która co prawda została zarchiwizowana w zapisie, ale może być odtwarza-
na ustnie. Dotyczy to wiedzy szkolnej, uniwersyteckiej, a także religijnej. Należy pamiętać, 
zauważa Goody, że bardzo długo podstawową formą lektury była lektura głośna, nawet li-
sty przeznaczano do głośnego odczytywania w gronie zainteresowanych osób. „Rzec by 
można, że upiśmiennienie sprawiło nawet, że ludzie stali się bardziej wygadani”. Zauważ-
my, że rzeczywiście w niektórych kontekstach mówienie „z głowy” jest wyżej cenione niż 
odtwarzanie z matrycy gotowego tekstu. W jakimś celu nadal szkolne dzieci uczą się na pa-
mięć wierszy, przyrzeczeń, przykazań itp. Z jakiegoś powodu wytrawni opowiadacze dow-
cipów albo zagadek stanowią ozdobę spotkań towarzyskich. I nie bez przyczyny cenimy 
sobie obecność ludzi potrafiących wyrecytować z pamięci długie strofy poezji czy prozy.

· Być może wszyscy piszący o zmierzchu „galaktyki Gutenberga”, wywołanym przez po-
jawienie się kolejnego nowego medium, tym razem internetowego, powinni sobie uświa-
domić istnienie jeszcze innej galaktyki. Galaktyki oralności, przekazu ustnego, perfor-
mancu obywającego się bez tekstu i pisma.u3
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