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Spis tre±ci

Imi¦ bóstwa

Sªowo ±wi¦te

Sªowo jarmarczne
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Imi¦ bóstwa
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Imi¦ bóstwa

Gerardus van der Leeuw (1890-1950)

• imi¦: �Czªowiek, który musi porozumie¢ si¦ z jak¡± moc¡ i
prze»ywa w niej jak¡± wol¦, stara si¦ oczywi±cie nada¢ temu
prze»yciu jak¡± form¦ i odgraniczy¢ je od innych podobnych
prze»y¢. Dokonuje tego nadaj¡c mocy imi¦.�
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Imi¦ bóstwa

Gerardus van der Leeuw

• liczba mnoga: �bezosobowo±¢ wyra»a¢ ma liczba mnoga�

• imi¦ boga jest cz¦±ci¡ jego ciaªa: jawne lub tajne

• element chwilowo±ci: �Bóg, który wywiódª Izraelitów z Egiptu�
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Sªowo ±wi¦te
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Numinosum

Rudolf Otto (1890-1950)

• Czym jest istota uczucia numinotycznego? (numen praesens)
• Numinosum nie mo»na si¦ nauczy¢, mo»na je tylko wzbudzi¢
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�rodki wyrazu numinosum

�rodki wyrazu numinosum (zaplecze i podªo»e religii)
• bezpo±rednie
• uroczysta postawa, gest, nastrój i mina, wyrazem szczególnej

wa»no±ci rzeczy, uroczyste gromadzenie si¦ i skupienie
modl¡cej si¦ gminy wyra»a wi¦cej ni» wszystkie sªowa i
negatywne nazwy, które na to wymy±lili±my.
• gªos »ywy (vox viva)
• �duch w sercu� (conformem esse verbo, M. Luter)

• po±rednie
• strach (tremendum)
• wzniosªo±¢ (okazaªo±¢)
• �Cud jest najukocha«szym dzieckiem wiary� (mysteriosum,

mirum)
• niezrozumiaªo±¢ (alleluja, kyrie elejson, sela);

starocerkiewnosªowia«ski, hebrajski, arabski
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�rodki wyrazu numinosum w sztuce

�rodki wyrazu numinosum (zaplecze i podªo»e religii)

• magiczne symbole, emblematy, arabeski, kreski: sztuka
taoistyczna, buddystyczna

• Buddyzm mahajanistyczny, Budda z jaski« Long-Men z okresu
Tang

• Zachód: najbardziej numinotyczny � gotyk (wie»a katedry w
Ulm)

• Wilhelm Worringer, Probleme der Gotik, 1881: gotyk
wywodzony z magii

• ±rodki negatywne, teologia apofatyczna: ciemno±¢ i milczenie
(póªmrok wysokich katedr)

• pró»nia i przestrzenna pustka (pustynia, step, grobowce
cesarzy z dynastii Ming koªo Nankinu i Pekinu)
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Budda z jaski« Long-Men

Budda z jaski« Long-Men z dynastii Tang (VI-IX w.), Henan
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Katedra w Ulm

Katedra w Ulm (XIV w.), 161 m wys.
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Grobowce z dynastii Ming

Grobowce z dynastii Ming (XV-XVII w.), Pekin
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Grobowce z dynastii Ming

Grobowce z dynastii Ming (XV-XVII w.), Pekin
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Grobowce z dynastii Ming

Grobowce z dynastii Ming (XV-XVII w.), Pekin
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Wn¦trze grobowca z dynastii Ming

Wn¦trze grobowca z dynastii Ming (XV-XVII w.), Pekin
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Sªowo jarmarczne
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Sªowo jarmarczne

Michaiª Bachtin (1895-1975): j¦zyk familiarno-jarmarczny

• karnawaª (carnevale, po»egnanie z mi¦sem; stpol. mi¦sopust)

• zdrobnienia, przezwiska, »artobliwe obel»ywo±ci, poklepywanie
po ramieniu, po brzuchu, rozlu¹nienie etykiety j¦zykowej,
nieprzywoito±ci

• tonacja: ±miech karnawaªowy

• ±wiatopogl¡d karnawaªowy: przej±cie od starego do nowego, od
±mierci do narodzin, odrodzenie

• nieo�cjalno±¢, swoboda: ±wi¦to gªupców, ±wi¦to osªa

• czas: dni ±wi¡t (jarmark w Lyonie: cztery razy w roku po 15
dni)

• miejsce: plac miejski
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Jarmarczne gatunki mowy

Jarmaczne gatunki mowy

• przekle«stwa w du»ych ilo±ciach, dªugie i zªo»one

• zakl¦cia, przysi¦gi

• kl¡twy, obelgi

• gadki, dysputy, farsy

• jarmarczne nawoªywania

• groteskowe, jarmarczne pochwaªy-obelgi
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Jarmarczne tre±ci

• organy doªu cielesnego, choroby, uªomno±ci

• wesoªa materia ±wiata: to co si¦ rodzi, umiera i samo rodzi,
pochªania i jest pochªaniane, ro±nie, pomna»a si¦; ªono i
mogiªa

• obrazy biesiadne, zwyci¦skie spo»ywanie, parodystyczna
trawestacja Ostatniej Wieczerzy, parodia sacra (François
Rabelais)

• ciaªo, które spóªkuje, wydala, ob»era si¦; organy pªciowe,
brzuchy, kaª, mocz, choroby, nosy, mordy, gestykulacja
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J¦zyk nieo�cjalny

• w j¦zyku nieo�cjalnym brak okre±le« neutralnych, zawsze
(ambiwalentna) pochwaªa lub pot¦pienie

• archaiczna ambiwalencja wszystkich sªów i wyra»e«
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