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Seminarium maryjne i mariologiczne Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna
(9 listopada 2010 r.)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 listopada 2010 r., odby³o siê seminarium maryjne i mariologiczne, którego tematem by³a Matka Bo¿a w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa
regionalna i uniwersalna. Organizatorem by³a Katedra Teologii Dogmatycznej
i Fundamentalnej. W seminarium wziêli udzia³ specjalici z dziedziny historii
sztuki, historii Warmii, teologii i literaturoznawstwa.
Obszerna tematyka seminarium obejmowa³a wiele w¹tków. Dotyczy³a:
historii wieckiej i dziejów zbawienia; religijnoci maryjnej i jej inspiracji dla
literatury, poezji, sztuki sakralnej, tak¿e ludowej; zwi¹zków doktryny Kocio³a
katolickiego o Matce Jezusa Chrystusa z systematyczn¹ refleksj¹ teologiczn¹,
a równie¿ z liturgi¹, sztuk¹ kaznodziejsk¹, katechizacj¹, hagiografi¹, ekumenizmem, pielgrzymkami do sanktuariów maryjnych, obecnoci¹ kapliczek przydro¿nych, z konserwacj¹ zabytków, architektur¹ i sztuk¹ sakraln¹ dedykowan¹
Maryi, a równie¿ z usytuowaniem obiektów kultu religijnego oraz ich funkcjonowaniem w okrelonej przestrzeni i krajobrazie.
Wyst¹pienia podzielono na cztery grupy tematyczne, wskazuj¹ce na maryjny i mariologiczny kontekst w literaturze, sztuce, teologii oraz historycznych wiadectwach maryjnoci Warmii.
Kontekst literacki problematyki maryjnej ukaza³y wyst¹pienia czterech
autorów. Bp Julian Wojtkowski przedstawi³ wyk³ad pt. Maryja w ¯ywocie
³aciñskim b³ogos³awionej Doroty z M¹towów (1394) pióra Jana z Kwidzyna
(1417). Ukaza³ w nim redniowieczne dzie³o hagiograficzne, zawieraj¹ce opis
maryjnych objawieñ prywatnych b³. Doroty z M¹towów. Anna Rzymska (Wydzia³ Humanistyczny UWM) przedstawi³a temat: Maryja jako miejsce Szechiny w literackiej egzegezie Romana Brandstaettera. Wyjani³a w nim literack¹ wizjê Maryi  Matki Jezusa jako osoby zacienionej Bosk¹ Chwa³¹. Ma³gorzata Dagiel (Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UWM) wprowadzi³a do zagadnienia Nieprecyzyjnoæ jako wartoæ? Szkic o wspó³czesnej poezji maryjnej.
Wskaza³a tu na przestrzeñ w poezji otwart¹ na inspiracje duchowe i religijne.
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Ks. Jan Ros³an (medioznawcza i regionalista) w prelekcji pt. Charakterystyka
Pos³añca Warmiñskiego czyli Kalendarza Maryjnego 19702004 omówi³
wszystkie tomy periodyku o tematyce religijnej i regionalnej. Prelegenci wskazali na trzy zakresy problematyki: historyczny i hagiograficzny (bp Wojtkowski, ks. Ros³an), literackiej wizji biblijnego w¹tku maryjnego (Rzymska)
i metaliteracki (Dagiel).
Szkic problematyki maryjnej i mariologicznej w sztuce zosta³ przedstawiony w piêciu prelekcjach. Joanna Piotrowska (Olsztyn, Krajowy Orodek
Badañ i Dokumentacji Zabytków Oddzia³ Terenowy w Olsztynie) omówi³a
Mulier Amicta Sole  obraz fundacji B³a¿eja Ruty w Purdzie. Ks. Marek
Jodkowski (Wydzia³ Teologii UWM) przedstawi³ Apoteozê Niepokalanego Poczêcia Marii w szesnastowiecznym tryptyku niderlandzkim z Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjani³ komplementarnoæ teologicznej treci prawdy
o Wiecznym Dziewictwie z Bo¿ym Macierzyñstwem Niepokalanej, wyra¿on¹
w omawianym dziele sztuki. El¿bieta Topolnicka-Niemcewicz i Weronika
Wojnowska (Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku) przedstawi³y cztery
typy wieczników Maryjnych z warmiñskich wi¹tyñ, ze wskazaniem na ich
pochodzenie oraz dzieje. Jadwiga Semków (Muzeum Miko³aja Kopernika we
Fromborku) omówi³a losy poliptyku z 1504 r. znajduj¹cego siê w bazylice archikatedralnej we Fromborku. S. Janina Bosko RM (Kuria Metropolitalna, Olsztyn)
wskaza³a miejsca czci Maryi w sztuce sakralnej na Warmii, omówi³a formy
sztuki u¿ytkowej (feretrony, hafty, budowle, wizerunki, rzeby) i ich tematykê
(¿ycie Matki Bo¿ej od narodzin do wniebowziêcia i ukoronowania). Prelegenci
wskazali na cztery rodzaje przejawów pobo¿noci i czci maryjnej w sztuce:
obraz i malowid³a (Piotrowska, Jodkowski, Bosko), rzeba (Semków), sztuka
u¿ytkowa (Topolnicka-Niemcewicz i Wojnowska, Bosko), budowle (Bosko).
Warmiñski kontekst historyczny ukazano w szeciu prelekcjach powiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z kapliczkami i sanktuariami na Warmii.
Janusz Hochleitner (Wydzia³ Humanistyczny UWM) omówi³ rytmikê dzwonienia w warmiñskich kapliczkach. Janusz Jasiñski zaprezentowa³ treæ Listu
z Brazylii w 50. rocznicê objawieñ gietrzwa³dzkich, wskazuj¹c na autorstwo
w krêgu trzech sióstr katarzynek. Jan Ch³osta (Civitas Christiana, Olsztyn)
i Stanis³aw Kuprjaniuk (przewodnik po katedrze we Fromborku) wskazali na
obszar badawczy zwi¹zany z kapliczkami maryjnymi na Warmii. Ks. Krzysztof
Bielawny (Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Elbl¹g) i ks. Jacek Maciej
Wojtkowski (Wydzia³ Sztuki UWM) poruszyli zagadnienie sanktuariów maryjnych na Warmii, dawnych i wspó³czesnych.
Aspekty teologiczne nakrelone perspektyw¹ maryjn¹ i mariologiczn¹
poruszono w siedmiu wyst¹pieniach. Aleksandra Nalewaj (Wydzia³ Teologii
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UWM) nawietli³a kontekst egzegezy biblijnej J 19,2527, tekstu, w którym
zawarte s¹ s³owa umieraj¹cego Jezusa. Mariologiê po Soborze Watykañskim II,
charakteryzuj¹c¹ siê zmianami uwzglêdniaj¹cymi soborowe aggiornamento,
ukazali: bp Jacek Jezierski (Wydzia³ Teologii UWM) i ks. Jacek Neumann
(Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Elbl¹g). Ks. Pawe³ Rabczyñski
(WSDMW Hosianum) przedstawi³ zagadnienie hermeneutyki teologicznej
mariofanii. Maryjny kontekst katechezy szkolnej zosta³ ukazany w opracowaniu Beaty Bilickiej (Wydzia³ Teologii UMK) i Anny Zellmy (Wydzia³ Teologii
UWM). Wyk³ad akademicki mariologii XX w. w Polsce przedstawi³a Katarzyna Parzych-Blakiewicz (Wydzia³ Teologii UWM). Autorzy podkrelili biblijnoæ wspó³czesnej mariologii. Zwrócili uwagê na trudnoci zwi¹zane z wprowadzaniem eklezjologicznej interpretacji zagadnieñ maryjnych do wiadomoci religijnej i refleksji teologicznej.
Seminarium nie wyczerpa³o tematyki i problemów wskazanych w tytule
spotkania, ale mia³o charakter wprowadzaj¹cy. Zosta³o bowiem pomylane
jako spotkanie kilku rodowisk i dyscyplin badawczych. Byæ mo¿e dziêki temu
spotkaniu powstanie wspólny projekt badawczy. Organizatorzy zamierzaj¹ zorganizowaæ kolejne seminaria mariologiczne, poszerzaj¹c kr¹g rodowisk i osób
jako wspó³twórców, prelegentów oraz autorów.
Warmiñski kontekst dziejowy, kulturowy i religijny upowa¿nia do podejmowania problematyki maryjnej i mariologicznej w sposób interdyscyplinarny.
Bogate dziedzictwo kulturowe sk³ania do refleksji z wspó³czesnego punktu
widzenia, w wietle obecnego stanu badañ i wspó³czesnych metod badawczych, jednak bez pope³niania b³êdu ahistorycznoci. Wyst¹pienia prelegentów
ukaza³y siê drukiem w 2011 r. (wyd. Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne).
bp Jacek Jezierski
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Olsztyn

XI Dni Interdyscyplinarne, Rytuał: od etologii do teologii (25–26
października 2010)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 2526 padziernika 2010 r. odby³y siê XI Dni Interdyscyplinarne. G³ównym organizatorem konferencji by³a Katedra Filozofii i Kultury Chrzecijañskiej z WT UWM, wspó³organizatorami: Katedra Zoologii z Wydzia³u Biologii

