
 

 

 

 

 

 

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną 

zaprasza na 

III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 

Quaestiones Oralitatis 

 

pt. Narodziny opowieści.  

Relacje mitu i rytuału w perspektywie kreowania narracji 
 
 

Seminarium odbędzie się w dniach 3–4 marca  2016 r. we Wrocławiu 

 

 

 Najbliższe, trzecie już seminarium podejmujące problematykę kultur 

oralnych poświęcone będzie związkom mitu i rytuału. Mówimy o micie                    

w szerszym znaczeniu, aby uwzględnić wywodzącą się z niego opowieść 

przybierającą takie formy jak epos i baśń. Oczekujemy wystąpień 

podejmujących badania diachroniczne i synchroniczne zarówno kultur 

dawnych, kultur prymitywnych, jak i kultury współczesnej oraz referatów 

podejmujących próbę syntezy tych zagadnień. Tak jak to było dotąd, 

esencją seminarium będzie dyskusja pozwalająca na uwzględnianie 

stanowisk w perspektywie badań interdyscyplinarnych. Kwestia relacji mitu                

i rytuału posiada w badaniach naukowych już długą historię i doczekała się 

różnych rozwiązań. Stoimy na stanowisku, że teoria oralna wnosi tu nowe 

możliwości poznawcze, dlatego pragnęlibyśmy się skupić na fenomenie 

powstania i kształtowania opowieści, często przesłanianym przez badania 

nad rytualnością. 

 

 



 

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze: 

 

GENEZA 

Rytuał a działania praktyczne 

Współzależność języka gestu i działania z przekazem werbalnym 

Pierwotne struktury opowieści 

Opowiadanie jako rytuał lub jego interpretacja 

 

WSPÓŁISTNIENIE I INTERAKCJA 

Mit i rytuał w strukturze religii i kultury 

Czytanie mitu rytuałem, czytanie rytuału mitem 

Kulturowe zróżnicowanie funkcji mitu i rytuału 

Wpływ rytuału na ukształtowanie się struktur narracji 

 

EWOLUCJA I TRANSFORMACJE 

Asymetria przekształceń mitu i rytuału 

Mit, epos, baśń i bajka wobec rytuału 

Literatura wobec mitu i rytuału 

Świeckie mity, świeckie rytuały 

Przewidujemy ok. 45 min na wystąpienie i drugie tyle na dyskusję nad 

poruszonym problemem. Nie każdy uczestnik seminarium zobowiązany jest do 

przygotowania własnego tematu, ale oczekujemy aktywnego uczestnictwa 

w dyskusji. Wszystkich chętnych do wystąpienia z własnym tematem prosimy o 

zgłoszenie nam propozycji tematu do 31 stycznia na adres: 

pbto.wf@uwr.edu.pl 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc propozycje wystąpień zostaną 

poddane selekcji.  

Referaty, które przejdą pomyślnie proces recenzyjny, zostaną opublikowane 

w czasopiśmie naukowym Quaestiones Oralitatis. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów 

podróży i zakwaterowania uczestników seminarium. 
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Kontakt:  

  Pracownia Badań nad Tradycją Oralną 

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

e-mail: pbto.wf@uwr.edu.pl 

http://www.tradycjaustna.uni.wroc.pl 
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