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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
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UWM oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej z Wydzia³u Humanistycznego UWM. Celem obrad by³o skonfrontowanie badañ nad rytua³em, które s¹ prowadzone na gruncie ró¿nych dyscyplin nauki. Wyst¹pienia
podzielono na cztery grupy tematyczne: 1. Rytualizacja; 2. Komunikacja;
3. Widowiskowoæ; 4. Sakralizacja. Dwie pierwsze konferowa³y pierwszego
dnia, za dwie kolejne nastêpnego.
Uczestników XI Dni Interdyscyplinarnych w problematykê zwi¹zan¹
z rytua³em wprowadzi³ ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM. Omówi³ strukturê
rytua³u, czyli zespó³ symbolicznych czynnoci, które stanowi¹ ustalon¹ zewnêtrzn¹
formê jakiego donios³ego aktu; wskaza³ tak¿e na formê (np. miejsce, gesty,
rekwizyty) oraz jego treæ (tzn. okrelone symbole i sposoby ich powi¹zania).
W pierwszej grupie tematycznej  Rytualizacja  zaprezentowa³o siê
czterech autorów. Prof. dr hab. Alicja Boroñ wyg³osi³a referat Czy rytua³ tkwi
w naturze zwierz¹t? Zauwa¿y³a, ¿e w wiecie zwierz¹t mo¿na zaobserwowaæ
sta³e zachowania (np. charakterystyczne poruszanie siê, wymachiwanie skrzyd³ami, tañce godowe), które powtarzane przez ca³e pokolenia nabieraj¹ znaczenia rytua³ów zwi¹zanych z okresem rozrodu oraz s³u¿¹ g³ównie do rozpoznawania i porozumiewania siê osobników przeciwnej p³ci, nale¿¹cych do tego
samego gatunku. Dr Maria-Magdalena Weker w wyst¹pieniu Ceremonie
w wiecie zwierz¹t, przygotowanym wspólnie z prof. dr. hab. Jerzym A. Chmurzyñskim, zwróci³a uwagê, ¿e wiêkszoæ powtarzalnych zwierzêcych zachowañ ma charakter genetycznie zaprogramowanych i dziedzicznie przekazywanych sekwencji póz, ruchów oraz wokalizacji. S¹ one najczêciej wyzwalane
okrelonymi bodcami zewnêtrznymi. Temat Behawior budowlany u bezkrêgowców  czy mo¿na mówiæ o rytuale? omówi³ prof. dr hab. Stanis³aw Czachorowski. Zasygnalizowa³, ¿e powtarzalne zachowania bezkrêgowców, które
s³u¿¹ tworzeniu z³o¿onych konstrukcji budowlanych (np. sieci ³ownych i przenonych domków budowanych przez larwy chrucików, gniazd budowanych
przez osy i pszczo³y), s¹ zawsze uwarunkowane genetycznie, a nigdy nie s¹
skutkiem uczenia siê. Obrady w ramach grupy tematycznej Rytualizacja zakoñczy³ prof. dr hab. Aleksander Bielecki podwójnym wyst¹pieniem, które
przygotowa³ przy wspó³pracy mgr Joanny M. Cichockiej. W pierwszym Adaptacja jako podstawa przetrwania, rytua³ i poszukiwania prawdy argumentowa³ za tez¹, ¿e adaptacja i rytualizacja s¹ procesami nierozerwalnie zwi¹zanymi z poszukiwaniem prawdy w wiecie. W drugim Widzenie jako kolebka
rytualizacji i rytua³u  teoria fototaksji zasugerowa³, ¿e posiadana przez zwierzêta zdolnoæ widzenia warunkuje rytualizacjê i rytua³.
Czêæ powiêcon¹ komunikacji, w której zaprezentowa³o siê piêciu dyskutantów, zainaugurowa³a prelekcja prof. dr. hab. Aleksandra Kiklewicza
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Rytualizmy w systemie aktów mowy. Prelegent wskaza³, ¿e w ludzki sposób
komunikowania siê s¹ wpisane zrytualizowane zachowania mowne, akty
mowy, typy konwersacji i oddzia³ywania werbalnego (np. mówi¹c Dzieñ dobry!, realizujemy akt przywitania siê, tzn. jest to jaka forma rytua³u).
Dr Sebastian Przybyszewski w wyst¹pieniu Rytua³ a komunikacja wykaza³
ró¿nicê miêdzy rytua³em religijnym a rytua³em wieckim. Pojêcie si³y illokucyjnej (intencja, zamiar i plan, które cz³owiek realizuje za pomoc¹ wyra¿enia
jêzykowego), które do naukowego dyskursu wprowadzi³ brytyjski myliciel
John L. Austin, okazuje siê byæ pomocne przy opisie rytua³ów religijnych
i odró¿nieniu ich od wieckich, poniewa¿ w tych pierwszych jest ona znacznie
mocniej zaznaczona ni¿ w drugich. W referacie Rytualizacja mierci w powieci W³adimira Sorokina Lód dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof.
UWM, przedstawi³a koncepcjê przewartociowania i rytualizacji mierci, któr¹
w swojej twórczoci prozatorskiej stworzy³ jeden z ciekawszych rosyjskich
postmodernistycznych pisarzy W³adimir Sorokin. Zdaniem prelegentki przywo³any twórca mieræ i jej rytualizacjê uwa¿a za dominantê wiata. Mgr Olga
Letka przybli¿y³a lirykê rosyjskiej poetki Inny Lisnanskiej. W wyst¹pieniu
Rytualny wymiar oczekiwania i po¿egnania w poezji Inny Lisnanskiej ukaza³a, ¿e
w twórczoci rosyjskiej poetki swoistym leitmotivem sta³ siê proces oczekiwania
na przyjcie zmar³ego mê¿a i po¿egnania siê z nim, które uros³y do rangi prywatnego obrzêdu. Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³a prezentacja autorstwa ks. dr.
Cezarego Opalacha Komunikacja w ¿yciu rodziny. By³a ona powiêcona zasadom
i skutkom tzw. prawid³owej i nieprawid³owej komunikacji wewn¹trzrodzinnej.
Drugi dzieñ konferencji i obrady nad widowiskowoci¹ rozpoczê³o wyst¹pienie dr Anny Kawalec Rytualnoæ sztuki performance. Prelegentka zwróci³a uwagê, ¿e w sztuce performance laicyzuje siê zjawisko rytua³u, wykorzystuj¹c kategorie szamana (przewodnika rytua³u) i sakralny charakter rytua³u
w celu wytworzenia przestrzeni zupe³nie laickiego kszta³towania siê wspó³czesnego cz³owieka. Ks. dr Zdzis³aw Kieliszek w prelekcji Rola symboli i rytua³ów w procesie kszta³towania siê to¿samoci narodu ukaza³ na przyk³adzie
narodu polskiego wyp³yw okrelonych symboli i rytua³ów (np. Orze³ Bia³y,
wiêta narodowe, narodowe nekropolie) na kszta³towanie siê polskiej to¿samoci narodowej. Kluczowym elementem kultury danego narodu okazuje siê byæ
obszar symboliki i rytua³ów, poniewa¿ w nich zachowywana jest pamiêæ
o przesz³oci narodu, one pozwalaj¹ zrozumieæ jego teraniejszoæ i w jakim
sensie wyznaczaj¹ cie¿ki jego przysz³ego rozwoju. Relacji miêdzy mitem
a rytua³em powiêcone by³o wyst¹pienie dr Jaros³awy Koniewej Relacja miêdzy mitem i rytua³em w obrzêdach Nocy wiêtojañskiej. Dyskutantka ods³oni³a
staros³owiañskie mityczne korzenie organizowanych w przesz³oci oraz wspó³-
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czenie rytualnych obchodów letniego s³onecznego przesilenia, które przypada
w tzw. noc wiêtojañsk¹ (z 23 na 24 czerwca). Dr Anna Nadolska-Styczyñska
w prezentacji Dyrektor muzeum ma zaszczyt zaprosiæ na uroczyste otwarcie
wystawy, analizuj¹c wybrane przyk³ady uroczystych otwaræ muzealnych wystaw, dosz³a do przekonania, ¿e wszystkie odbywaj¹ siê wed³ug powtarzalnego
schematu i zawieraj¹ podobne elementy, co sprawia, ¿e owe otwarcia nabieraj¹
rytualnego charakteru. Sumeryjskie ceremonie religijne w referacie Boskie
³odzie má/má-gur²-dingir-ra w sumeryjskim rytuale i kulcie religijnym, koñcz¹cym obrady pierwszej czêci drugiego dnia, przybli¿y³ mgr Marcin Z. Paszke. Istotne znaczenie w tych ceremoniach odtwarzaj¹cych mityczne wydarzenia odgrywa³y ³odzie, na których przewo¿ono pos¹g bóstwa i które na czas
uroczystoci stawa³y siê jego mieszkaniem.
W ramach grupy tematycznej Sakralizacja zaprezentowa³o siê czterech
mówców. Pierwszy, ks. dr Miros³aw Pawliszyn w wyk³adzie Nawrócenie religijne jako uczestnictwo i zaanga¿owanie  próba analizy filozoficznej wskaza³,
¿e nawrócenie religijne wymyka siê wszelkim próbom uogólnienia, poniewa¿
zawsze jest prze¿yciem jednostkowym. Niemniej jednak stwierdzi³, ¿e ka¿de
nawrócenie nale¿y wyranie odró¿niæ od postawy zmiany wiatopogl¹du
i zawsze niesie ono pewne konsekwencje zarówno w wymiarze ¿ycia jednostkowego osoby, która prze¿y³a nawrócenie, jak i grupy religijnej, do której dany
cz³owiek nale¿y. Rytua³ jako fenomen ukaza³a mgr Karolina Blandzi-Maszycka w wyst¹pieniu Rytua³ jako forma komunikacji sacrum i profanum. Problem
coraz czêstszego we wspó³czesnej rzeczywistoci przekazywania kocio³ów na
cele wieckie poruszy³a w wyst¹pieniu Desakralizacja kocio³ów. Rytua³ sacrum czy profanum? dr Marta Kowalczyk. Analizie podda³a kocielne procedury desakralizacji wi¹tyñ oraz emocje zwi¹zane z tego typu wydarzeniami.
Ostatni dyskutant, ks. dr Zdzis³aw Kunicki w referacie Pismo rytua³u a pamiêæ
u Jacquesa Derridy zauwa¿y³, ¿e w dziele Jacquesa Derridy, francuskiego
i ¿ydowskiego myliciela, jednoczenie s¹ ods³aniane i skrywane ¿ydowski
rytua³ obrzezania oraz chrzecijañski wyznania wiary. ród³em takiego stanu
wydaje siê byæ swoista trauma zwi¹zana z dowiadczeniami Derridy z okresu
II wojny wiatowej.
XI Dni Interdyscyplinarne nie wyczerpa³y tematyki i problemów wskazanych w tytule sympozjum. Jako spotkanie wielu rodowisk i dyscyplin badawczych by³y jednak owocne i z pewnoci¹ ubogaci³y zarówno prelegentów, jak
i s³uchaczy. Uczestnicy sympozjum z ró¿nych perspektyw badawczych, pocz¹wszy od etologicznej poprzez filozoficzn¹ a skoñczywszy na teologicznej,
przedstawili w swoich wyst¹pieniach odnone rozumienie rytua³u. Pozwoli³o
to na dostrze¿enie wieloaspektowoci tego zjawiska oraz odró¿nienie go od

Sprawozdania

345

Studia Warmińskie 48 (2011)

fenomenów pokrewnych, takich jak: nawyk, symbol, procedura, zwyczaj, ceremonia czy te¿ obrzêd. Miejmy nadziejê, ¿e dyskusje, towarzysz¹ce obradom,
przyczyni¹ siê do wiêkszej integracji badañ nad zjawiskiem rytua³u.
ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn

Konferencje i sympozja zorganizowane przez Instytut Kultury
Chrześcijańskiej w Olsztynie

W roku akademickim 2010/2011 ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz, adiunkt
Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii UWM
w Olsztynie, dyrektor Instytutu Kultury Chrzecijañskiej im. Jana Paw³a II
w Olsztynie, zorganizowa³ ³¹cznie 6 konferencji i sympozjów naukowych.
Sympozja papieskie i ekumeniczne maj¹ swoj¹ d³ug¹ historiê i s¹ zwi¹zane z Instytutem Kultury Chrzecijañskiej, któremu od pocz¹tku istnienia tej
kocielnej placówki patronuje  dzisiaj ju¿ b³ogos³awiony  Jan Pawe³ II.
Tematem kolejnego sympozjum papieskiego by³a jego wiêtoæ, do której powo³any jest ka¿dy chrzecijanin. Jan Pawe³ II nie tylko odwa¿nie dawa³ przyk³ad ¿ycia ewangelicznego, ale równie¿ jako najwy¿szy nauczyciel Kocio³a
uczy³ przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu, jak tê wiêtoæ realizowaæ.
Szczególn¹ troskê Jego nauczania byli wieccy, którym wyranie wskazywa³
ich charyzmat wiêtoci, polegaj¹cy na realizowaniu powo³ania chrzecijañskiego w Kociele, ¿yj¹c w tym wiecie.
1 maja 2011 r. odby³a siê na placu w. Piotra w Rzymie uroczystoæ
zwi¹zana z beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, której przewodniczy³ Jego bezporedni
nastêpca, Benedykt XVI. Dlatego za wzorem ró¿nych instytucji kocielnych,
ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz zorganizowa³ konferencjê papiesk¹ jako duchowe przygotowanie do tej niezwyk³ej uroczystoci. Patrz¹c oczami wiary beatyfikacja Wielkiego Papie¿a Polaka by³a darem Mi³osierdzia Bo¿ego, a zarazem
impulsem do nowej ewangelizacji, której potrzebuje Polska, jak te¿ wszystkie
kraje Unii Europejskiej.
B³. Jan Pawe³ II by³ mocno zaanga¿owany w ruch ekumeniczny. Za Jego
wzorem odby³o siê ju¿ XXIX Sympozjum Ekumeniczne, powiêcone eklezjologii, a zw³aszcza podstawowym wartociom eklezjotwórczym, jakimi s¹ charyzmat i instytucja. O charyzmacie i instytucji w Kociele mówili prelegenci
trzech g³ównych konfesji.

