Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim,
Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza, Lublin, 18-19 maja 2017 (czwartek-piątek)
Konferencja ta jest wspólnym przedsięwzięciem KUL-u i UMCS-u, czyli innymi
słowy środowiska lubelskich historyków starożytnych. Jej organizatorami są: Zakład Historii
Starożytnej UMCS, Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL oraz
Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL. Konferencja jest adresowana zarówno do
pracowników naukowych, jak i do doktorantów. Tematem spotkania będzie, jak na to
wskazuje powyższy tytuł, pewien aspekt egzystencjalnych doświadczeń starożytnych. Temat
ten został świadomie sformułowany w taki sposób, aby pozostawić prelegentom dużą
swobodę wyboru przedmiotu ich wystąpień. Sam pomysł zrodził się na kanwie rozważań, co
do możliwości jak najgłębszego wniknięcia w sferę przeżyć człowieka w starożytności. Owa
tytułowa siła i bezsilność jest jednocześnie doświadczeniem egzystencjalnym wspólnym
zarówno człowiekowi w starożytności, jak i człowiekowi współczesnemu. W ten sposób ten
aspekt historii starożytnej może być nie tylko przeanalizowany na bazie źródeł, lecz również
pogłębiony o osobiste intuicje każdego badacza antyku. Połączenie analizy źródeł z
elementem osobistego doświadczenia i empatii jest w stanie wzbogacić wywód naukowy o
moment personalnej refleksji egzystencjalnej nad siłą i bezsilnością. Z drugiej strony zarówno
siła jak i bezsilność dają się dostrzec w najróżniejszych momentach: w przełomowych
chwilach dziejowych i w szarej codzienności. Ich motorem jest zarówno (ślepy) los, jak i
wyroki bogów; zewnętrzny przymus okoliczności czasu i miejsca, czy też wolny wybór
konkretnego człowieka. Ich aspekt społeczny, polityczny, militarny, filozoficzny czy religijny
widziany na przestrzeni wielu stuleci w różnych konfiguracjach (np. rządzeni/rządzący;
zwycięzcy/pokonani; wierzący/wątpiący; herosi/tchórze; twórcy utalentowani/pozbawieni
talentu; męczennicy/lapsi/apostaci) odsłania zbiorowe i jednostkowe postawy tych, którzy
tworzyli podwaliny współczesnej nam kultury. Analizy wzajemnego oddziaływania siły i
bezsilności są także w stanie uchwycić wymykający się zwykle badaczom dziejów „moment
człowieczeństwa” w czasie i przestrzeni. W efekcie konferencja jest pomyślana jako
spotkanie badaczy „historii egzystencjalnej”, a przynajmniej historyków, którzy podobnie jak
„oraliści”, czują potrzebę poszukiwania nowych dróg dla lepszego zrozumienie
poszczególnych epok. Założenie to implikuje potrzebę serdecznego zaproszenia do udziału w
tej inter- i multidyscyplinarnej konferencji nie tylko przedstawicieli wszystkich dyscyplin
zajmujących się badaniem szeroko rozumianej antycznej kultury śródziemnomorskiej, lecz
także specjalistów z zakresu psychologii i socjologii.
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 150 zł. Opłata ta pokrywa w całości koszty
wszystkich posiłków oraz bankietu. Po upływie terminu zgłoszeń (28.02.2017), uczestnikom
konferencji zostaną podane dalsze szczegóły.
Pragniemy w tym miejscu tylko nadmienić, że miejscem obrad będzie pięknie
położony „Dom Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej, który został zbudowany w
Dąbrowicy (ok. 5 km od Lublina) na fundamentach dawnego pałacu Firlejów herbu Lewart.
„Dom Spotkania” dysponuje kilkudziesięcioma pokojami wyposażonymi w łazienki. Cena
pokoi waha od 50 do 90 zł za dobę. „Dom” zapewnia także prelegentom wsparcie techniczne
w postaci np. rzutnika multimedialnego, tablicy, ekranu, nagłośnienia, itd. Ponadto miejsce to
oferuje bardzo dogodne warunki „ekosystemowe” do twórczej wymiany myśli, co może
stanowić wartość dodaną tego spotkania.
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 28 lutego 2017 na
następujące adresy mailowe: ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL – p_szczur@kul.lublin.pl; dr
hab. Piotr Kochanek, prof. KUL – lu2005harn@yahoo.de; dr hab. Dariusz Słapek, prof.
UMCS – slapekdariusz@gmail.com

