
Rytuał „odkryty na nowo” – performatywny wymiar gestów /III LSA 2014/

Z  jednej  strony,  wydaje  się,  że  czasy  współczesne  nacechowane  są  „korozją” 

społecznych i etycznych wartości, ale z drugiej strony, wiemy, że w świecie permanentnego 

chaosu życie staje się zwyczajnie niemożliwe, stąd porządek społeczny „tu i teraz” wykazuje 

jednak pewne cechy relatywnie stabilnej całości. W rozumieniu owej „nieciągłości” wydatne 

miejsce  zajmują  studia  nad  rytuałem.  Dawniej  rytuał kojarzono  z  ograniczeniem 

indywidualnej  wolności,  dziś  raczej  postrzega  się  go  jako  znaczącą  formę  aktywności 

społecznej,  która  zdaje  się  kompensować  „rozmazywanie”  tożsamości,  porządku 

i bezpieczeństwa. Pomaga m. in. radzić sobie z „innością” w różnych obszarach życia. Łączy 

przeszłość,  teraźniejszość  i  przyszłość.  W jego  opisie  –  czy to  w formie  „religii,  rytuału 

i mitu”, „struktury i funkcji”, czy też „rytuału jako tekstu”, „rytuału i działania”- korzysta się 

z takich pojęć jak: rytualizacja, konwencja, liturgia, celebracja. Wielce obiecującą wydaje się 

być perspektywa interpretacyjna i performatywna. Podkreśla się w niej fakt znaczącej roli 

rytuału  w  tworzeniu  społeczeństwa  w  ramach  „scenariusza  i  działania”  /staging  and 

performance/. W takiej formule język gestów daje o sobie szczególnie znać. Nie tylko jest 

zwykłym  „akompaniamentem”  dla  języka  zwerbalizowanego,  ale  żyje  niejako  własnym 

życiem.  Gesty  pozwalają  aktorom społecznym bardziej  świadomie  wyrażać  świat  emocji 

i jednocześnie nad nim panować. Są centralne dla wielu rytuałów. Ich społeczne i kulturowe 

znaczenie  jest  potwierdzane  przez  studia  historyczne.  Zapewniają  społeczne  trwanie 

instytucjom, zapowiadają  niekiedy ich zaskakujące zmiany utrwalając je  w odpowiednich 

wzorach interakcji.  Za ich sprawą religijny,  społeczny i  kulturowy wymiar  rzeczywistości 

społecznej  staje  się  dostrzegalny  dla  innych,  pozwalając  na  identyfikację  jednostki 

z konkretną  zbiorowością.  Tym  samym  stają  się  znakiem  przynależenia  i  dają  poczucie 

bezpieczeństwa.  Są  częścią  języka  ciała  -  przy  czym  należą  do  sfery  nie  do  końca 

uświadomionej.

Wiemy, że rytuał nabywa swoistego znaczenia w relacji do innych form aktywności 

ludzkiej – w relacji do innych symboli. Jest formą „uprzywilejowanego działania” (C. Bell), 

co  każe  na  nowo  niejako  odnieść  się  do  znanych  skądinąd  dychotomii  jak  chociażby: 

jednostka/społeczeństwo,  emiczny/etyczny,  redukowalny/nieredukowalny  czy  profanum/ 

sacrum.  Być  może,  pomaga  w ramach  np.  religii  –  uczestnikom religijnych  uroczystości 

stawać  się  lepszym  człowiekiem,  w ramach  politycznych  meetingów  pozyskiwać 

potencjalnych  wyborców,  a  w ramach  spotkań  artystycznych  stawać  się  rozpoznawalnym 



artystą. Czy owe „wyobrażenia” przekładają się jednak na rzeczywistość w jakiej przyszło 

nam  żyć?  Pytanie  to  staje  się  okazją  do  zorganizowania  III  Lubelskich  Spotkań 

Antropologicznych pod wspólnym tytułem „Rytuał w sieci znaczeń”. Rytuał odkryty na nowo 

– performatywny wymiar gestów.

Proponowane obszary „zdarzeń”:

− gesty a społeczna przestrzeń, czas i instytucja,

− gesty a język i wyobraźnia,

− gesty a „podzielana intencjonalność”.

Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do merytorycznej dyskusji 

w ramach III Lubelskich Spotkań Antropologicznych, które odbędą się w kwietniu 2014 roku 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bliższe informacje już wkrótce.
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