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sób szczególny uwzglêdniaæ potrzeby edukacyjne, które s¹ tak bardzo istotne,
a ich realizacja warunkuje bycie jednostki w spo³eczeñstwie.
Projekt: Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji miêdzykulturowej PRESCHOOLER, nr 2013-2-PL1-ESF03-43083, realizowany w ramach programu Zagraniczna mobilnoæ szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego  Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki na zasadach Programu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie, czas realizacji: 10.12.2013-10.08.2014 r.,
projekt uznany za przyk³ad dobrych praktyk.

Iwona Myliwczyk, Marta liwa
Olsztyn
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja, 11 maja 2015 r., Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Katedra Teologii Moralnej i Etyki Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Katedra Wspó³czesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, zorganizowa³y 11 maja 2015 r. Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹. Spotkanie powiêcone by³o obecnoci sacrum
w rodkach masowego przekazu: Sacrum w mediach. Komunikacja  Prowokacja  Profanacja. Miejscem realizacji by³ Wydzia³ Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorzy wyznaczyli sobie za cel przybli¿enie
tematyki korelacji przekazu medialnego z rzeczywistoci¹ transcendentn¹: czy i na
ile twórcy mass mediów w sposób wiadomy odwo³uj¹ siê do g³êbszych wartoci ludzkiej egzystencji, a na ile pos³uguj¹ siê przekraczaniem granic etycznych
prowokacji? Do udzia³u w konferencji zaproszeni byli wszyscy zainteresowani
przedstawionym tematem, a szczególnie przedstawiciele mediów, opiniotwórcy,
kulturoznawcy i teologowie. Zaprezentowana przez organizatorów problematyka
spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem w rodowisku akademickim.
W dyskursie wziê³o udzia³ 50 prelegentów z 13 orodków naukowych z ca³ej
Polski.
Sesja rozpoczê³a siê w kociele Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, gdzie pod przewodnictwem
ks. abpa Józefa Górzyñskiego sprawowana by³a Msza wiêta. Arcybiskup
w wyg³oszonej homilii podkreli³ wa¿noæ przedsiêwziêtego tematu i podjêcia
jego rozwa¿ania w ramach dyskursu naukowego. Mówi³, ¿e taki sposób dociekañ daje mo¿liwoæ czytelnego rozró¿nienia sfery sacrum od sfery profanum,
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które dzisiaj niejednokrotnie w swych granicach trac¹ nale¿n¹ im odrêbnoæ. Ich
wyrane rozgraniczenie jest podzia³em fundamentalnym, tak w wymiarze chrzecijañskim, jak i powszechnym w ogóle. Nawi¹zuj¹c do rangi, jak¹ w wiecie
wspó³czesnym zyska³y sobie media, arcybiskup zada³ pytanie, które mo¿e byæ
konkluzj¹ do prowadzonych rozwa¿añ w ramach konferencji: Czy przekaz medialny sam w sobie nie zyska³ ju¿ na swój sposób miary sakralnej? Taka wymowa zorganizowanego sympozjum powinna wp³yn¹æ na chrzecijañsk¹ postawê
dzielenia siê z innymi wypracowanymi wnioskami uczestników.
Pocz¹tek konferencji w wymiarze naukowym mia³ miejsce w Auli Minor
Wydzia³u Teologii. Rozpocz¹³ je ks. abp Józef Górzyñski. Po s³owie inauguruj¹cym wszystkich uczestników przywita³ w imieniu dziekana Wydzia³u Teologii
UWM, ks. dra hab. Jacka Pawlika SVD, prodziekan, ks. dr Jan Guzowski.
Nawi¹za³ on do 15 lat istnienia Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, a tak¿e do obchodzonego w roku 2015 jubileuszu 450-lecia Wy¿szego
Seminarium Duchownego Hosianum. W ramach powitania, s³owa pozdrowienia przekaza³ tak¿e z ramienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
o. dr Miros³aw Chmielewski CSsR, adiunkt w Katedrze Wspó³czesnych Form
Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. Dokonuj¹c
wprowadzenia w bezporedni¹ czêæ obrad sympozjum, o. Miros³aw  jako
wspó³organizator konferencji  objani³ temat i uzasadni³, ¿e ze wzglêdu na nastawienie ku cz³owiekowi, ka¿de sacrum zawiera w sobie pierwiastek medialny. Wyranie nale¿y jednak rozgraniczyæ medialnoæ sacrum od sakralnoci mediów.
Na naukowy ca³okszta³t konferencji sk³ada³y siê obrady plenarne w dwóch
panelach g³ównych oraz w poszczególnych sekcjach tematycznych. Podczas
pierwszego panelu, którego moderatorem by³ o. dr Miros³aw Chmielewski
CSsR (KUL), audytorium wys³ucha³o trzech prelekcji. O. dr hab. Miros³aw
Pawliszyn CSsR (UWM) w wyst¹pieniu Sacrum jako kategoria niemedialna
przedk³ada³, ¿e niemo¿liwe jest, aby jêzyk zachwytu wyraziæ jêzykiem bytu, tym
bardziej ¿e nie istnieje niewinna kamera ani niewinne pióro, które przecie¿ staj¹
siê sposobem przekazu treci ludzkiej fascynacji. Odnosz¹c siê do kultury staro¿ytnej Europy i Bliskiego Wschodu oraz tradycji biblijnej w jej uwarunkowaniach kulturowych, ks. dr hab. Jan Klinkowski (PWT) wyg³osi³ referat pt. Znaczenie s³owa i symbolu w przekazie medialnym kultury staro¿ytnej i tradycji
biblijnej. Przedstawi³ on zarys dorobku kultury antycznej, jaki wypracowa³a ona
w zakresie przekazu treci s³ownej i podejcia do wartoci s³owa. Odnosz¹c siê
do to¿samoci kulturowej wspó³czesnego cz³owieka, wskaza³ tak¿e na model
tworzenia siê kodu symbolu, który stawa³ i staje siê nadal nonikiem krótkiej
formy przekazu du¿ej iloci treci. Ks. dr hab. Andrzej Dragu³a (US), koñcz¹c
pierwsz¹ sekcjê obrad plenarnych, wyg³osi³ referat Sacrum zdeformowane.
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O prasowych karykaturach religijnych i reakcjach na nie. Prelegent zestawi³ ze
sob¹ koncepcjê wolnoci s³owa z publikacj¹ karykatur religijnych jako wyrazu
pochodnej owej wolnoci. Wskaza³, ¿e przedmiotem tak pojêtej krytyki jest
przede wszystkim chrzecijañstwo i islam. Kwestiê prasowej karykatury konfesyjnej uj¹³ w aspekcie teologicznym, interpeluj¹c o profanacjê wynikaj¹c¹
z formy ikonicznego blunierstwa jako deformacji sacrum. Pozostawi³ on tak¿e
dylemat podjêcia adekwatnej reakcji z punktu widzenia teologii oraz prawa cywilnego.
Druga oraz trzecia czêæ panelu mia³y charakter obrad w poszczególnych
sekcjach, a te podzielone by³y ze wzglêdy na wiod¹cy temat. Myl tematyczna
zosta³a sprecyzowana przede wszystkim w odniesieniu do obecnoci sacrum
w poszczególnych przestrzeniach medialnych. I tak: z udzia³em dziewiêciu prelegentów odby³a siê sekcja Sacrum w radio i prasie; piêciu referentów wypowiada³o siê odnonie do Sacrum w filmie; kolejnych czterech skupi³o siê wokó³
tematu Sacrum w cyberprzestrzeni; piêciu prelegentów odnios³o siê do Sacrum
w kulturze i religiach.
Mówcy w powy¿szych blokach tematycznych zmierzyli siê z odzwierciedleniem sfery sacrum w reporta¿u, przekazie medialnym w ogóle, jak równie¿
u wybranych autorów, np. Chestertona, wybranych pism, np. Pos³añca Warmiñskiego, czy wybranych redakcji, np. francuskiego tygodnika Charlie Hebdo. W wymiarze pokorny, lubiany, kontrowersyjny, ukazany zosta³ tak¿e
pontyfikat papie¿a Franciszka prezentowany na ³amach tygodników opinii.
Przedstawienie przekazu filmowego w ujêciu teologicznym jako locus theologicus  ród³o, z którego teologia czerpie przes³anki do przedk³adania nauki
 sta³o siê odzwierciedleniem, jak wa¿ne miejsce w kszta³towaniu osobowoci
zajmuje w czasach wspó³czesnych film. I choæ owo miejsce teologiczne jest
ród³em drugorzêdnym, to edukacja filmowa stanowi bardzo wa¿n¹ przestrzeñ
w przekazie wartoci, czy to na sposób jawny, czy ukryty. Prelegenci odnosili
siê do konkretnych produkcji filmowych. W poszczególnych wyst¹pieniach
cz³owiek przedstawiony zosta³ jako podmiot stoj¹cy przed wyzwaniem koniecznego ustosunkowania siê do sfery sacrum. Poszukiwa³ i znajdowa³ j¹ w personalnym odniesieniu wzglêdem immanentnej transcendencji, czego przyk³adem
by³ g³ówny bohater filmu Paw³a £ugina, pt. Wyspa, ale tak¿e uparcie dopatrywa³ siê jej w samym sobie, tworz¹c swoisty wymiar nowej duchowoci.
W filmie Poza szatanem Bruno Dumonta, pierwszoplanowa postaæ zdaje siê
promowaæ tworzenie transcendentnego wymiaru na mocy, tylko i wy³¹cznie,
indywidualnego wiata wierzeñ.
Oddzielny temat stanowi³o odniesienie siê do przekazu internetowego jako
do potencjalnego, jednak nie wolnego od niebezpieczeñstw manipulacji i zgor-
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szenia sposobu w przekazywaniu treci sfery sakralnej. Prelegenci na podstawie
aktualnie przeprowadzanych badañ i ankiet zaprezentowali konkretne statystyki
dotycz¹ce pos³ugiwania siê wybranymi portalami internetowymi i obecnymi
w nich treciami natury religijnej. Serwis internetowy YouTube zobrazowany
zosta³ jako mo¿liwe narzêdzie Nowej Ewangelizacji, a wystêpuj¹ce wy³¹cznie na
drodze internetowej memy jako osobliwa forma przekazu wiary. Temat sacrum obecny w innych kulturach i religiach przed³o¿ony zosta³ m.in. w obszarze
medialnego przekazu stacji telewizyjnej Al Jazeera i obecnego w nim religijnego wymiaru islamu oraz w obszarze polskich mediów romskich i pojêcia sacrum z perspektywy Romów.
Kolejne sekcje ujêto w nastêpuj¹cych tematach: Duchowoæ w przekazie
medialnym, z udzia³em piêciu prelegentów; Pedagogiczny aspekt sacrum,
z udzia³em piêciu prelegentów; Naruszone sarcum  manipulacja, etyka,
z udzia³em piêciu prelegentów; Ecclesia  Martyria, z udzia³em trzech prelegentów; Reklama  szansa czy zagro¿enie?, z udzia³em czterech prelegentów.
W powy¿szych wyst¹pieniach mo¿na by³o us³yszeæ m.in. o wp³ywie przekazu medialnego na wizerunek kszta³towania ludzkiego cia³a w jego aspekcie
sakralnym. Mówcy zwrócili uwagê na cia³o-centryczny charakter mediów
i id¹ce za tym niebezpieczeñstwo. Takie podejcie wi¹zaæ siê bowiem mo¿e
z prób¹ uczynienia z cia³a swego rodzaju chwytliwego obiektu ku pozyskaniu
odbiorcy, a tak¿e stworzenia w cz³owieku silnej potrzeby wygenerowania stylizowanej sylwetki, nawet za proporcjonalnie niewspó³miern¹ cenê. Szczególne
miejsce w kreowaniu obrazu piêkna ludzkiego cia³a zajmuje reklama. W odniesieniu do popularyzacji promowania produktów i us³ug mo¿na by³o us³yszeæ
o funkcjonowaniu spotu reklamowego w wymiarze re¿imu obrazowania i re¿imu patrzenia. Pojêcia te wyjanione zosta³y jako pewne regu³y, przyjête normy, motywy, które wykorzystuje siê w ramach konstrukcji konkretnego dzie³a
reklamowego oraz te, które przyzwalaj¹ lub zabraniaj¹ na przygl¹danie siê danemu obrazowi czy obiektowi. Prelegenci zaakcentowali, ¿e globalny rozwój
w cyberprzestrzeni nie jest uto¿samiany z rozwojem samej tylko techniki, lecz
tak¿e z g³êbokimi przemianami wiadomoci, zwyczajów i w ogóle ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Media, prezentuj¹c atrakcyjne i gotowe modele ¿ycia wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê modelu zachowañ w sposób niejednokrotnie pierwszoplanowy. Dochodzi wrêcz do medialnej stygmatyzacji rzeczywistoci,
w tym tak¿e rzeczywistoci religijnej i obecnej w niej sfery sacrum. Odbiorca
mo¿e przyjmowaæ to wszystko, co jest mu oferowane w przekazie medialnym
na sposób bezrefleksyjny. Referenci podkrelili, ¿e potrzeba nabywania umiejêtnoci rozumnego interpretowania otrzymywanych komunikatów, ich selektywnego wyboru oraz krytyczno-refleksyjnego podejcia odbiorcy.

Sprawozdania

449

Oprócz akcentowania oddzia³ywania medialnego przekazu na wspó³czesnego cz³owieka, w poszczególnych wyst¹pieniach podnoszono sam¹ obecnoæ w teletransmisjach szeroko pojêtych w¹tków o tematyce duchowej. Podjêty zosta³ temat ukazania obecnej w internecie duchowoci ignacjañskiej, a tak¿e
treci w ogóle odnosz¹cych siê wprost do Boga jako koniecznych w przekazie
jêzyka medialnego. Przywo³any zosta³ wk³ad papie¿a Benedykta XVI jako przyk³ad upominania siê o obecnoæ sfery sacrum w przekazie medialnym.
Obrady plenarne, którym przewodniczy³ ks. dr Marek Jodkowski (UWM),
zakoñczy³y konferencjê Sacrum w mediach. Komunikacja  Prowokacja
 Profanacja. Ks. dr Jaros³aw Woniak (KUL), wyg³aszaj¹c referat pt. Sacrum
w telewizji lokalnej na przyk³adzie lubelskiego orodka telewizji publicznej,
zwróci³ uwagê na koniecznoæ szukania nowych sposobów przybli¿ania cz³owiekowi zakresu sacrum. Odwo³uj¹c siê do ponad dwudziestoletniego funkcjonowania samodzielnego orodka Telewizji Lublin, prelegent zobrazowa³ jej dotychczasowy wk³ad w faktyczne przybli¿enie odbiorcy rzeczywistoci sacrum.
Dr Monika Kacprzak (WSKSiM), mówi¹c o mediatyzacji relacjach miêdzyludzkich, przed³o¿y³a wyst¹pienie pt. Skradzione symbole  jêzyk sacrum w medialnym dyskursie. W jej wypowiedzi us³yszeæ mo¿na by³o o dekoracyjnej, oderwanej od pierwotnego przes³ania roli tradycji kulturowych i okradania
kategorii religijnych z ich subtelnej g³êbi znaczeniowej. O. dr Miros³aw Chmielewski CSsR (KUL) zakoñczy³ naukowy dyskurs konferencji wyst¹pieniem
pt. Miêdzy prowokacj¹ a profanacj¹  sacrum chrzecijan w europejskich
mediach. Studium przypadków. Autor podkreli³, ¿e przekaz medialny coraz
czêciej staje siê przekazem zawieraj¹cym zjawisko przeladowania, a nawet
narzêdziem aktów przemocy wzglêdem chrzecijan. Analizuj¹c wybrane przypadki medialnych szykan, prelegent ukaza³ obszary oraz metody prowokacji
i profanacji rzeczywistoci sacrum chrzecijan w Europie.
Naukowa debata na temat obecnoci sacrum w mediach nie wyczerpa³a
ani treci odnosz¹cych siê do samej sfery sacrum, ani do rzeczywistoci medialnej. Podsumowuj¹cy obrady ks. dr Marek Jodkowski (UWM) odniós³ siê
do zakresu podjêtej tematyki jako do obszaru szczególnie aktualnego dla wspó³czesnego odbiorcy, a w zwi¹zku z tym, domagaj¹cego siê wci¹¿ nowelizowanej
refleksji rodowisk naukowych.
Ks. Micha³ Kuciñski
Lublin

