
        

         Doktoranci i młodzi pracownicy Instytutu Filologii Klasycznej      

                 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

      mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskiej 

konferencji pt.  

 

Mania, enthousiasmos, furor… Szaleństwo w antycznej  

Grecji i Rzymie oraz w literackich nawiązaniach 

 
która odbędzie się w dniach 22-23 września 2011 roku na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

 

   Konferencja adresowana jest do młodych badaczy (doktorantów i doktorów) − filologów 

klasycznych, filologów polskich, a także filozofów, kulturoznawców, antropologów, 

historyków starożytnych, teologów, psychologów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką 

szału, szaleństwa, ekstazy, opętania, psychozy czy tzw. boskiego natchnienia w kulturze, 

zwłaszcza literaturze, antycznej oraz w późniejszych literackich nawiązaniach do 

wymienionych zjawisk i zagadnień. Naszym celem jest syntetyczne spojrzenie na kwestię 

szaleństwa w grecko-rzymskim antyku poprzez analizę poszczególnych aspektów tego 

problemu.  

 

Proponujemy następujące obszary refleksji: 

 

− terminologia antyczna związana z tematyką szaleństwa 

− wartościowanie szaleństwa (wyśmiewane i potępiane czy pochwalane oraz  

   szanowane?) 

− kogo uważano za szaleńca?  



− źródła i przyczyny szaleństwa (szał jako kara bądź nagroda?)  

− typy szaleństwa (wieszczbiarskie, oczyszczające, poetyckie, miłosne, erotyczne, wojenne, 

   udawane, inne) 

− ,,boskie szaleństwo”, ,,szalona mądrość” 

− szaleństwo jako przyczyna zbrodni 

− stadia i symptomy szaleństwa według starożytnych  

− szaleństwo w religiach antycznych  

− szaleni bohaterowie mitologiczni i literaccy, a także literackie portrety rzeczywistych 

  szaleńców starożytności 

− wokół Dionizosa i menadyzmu  

− rola szaleństwa w dziejach człowieka 

 

Komitet organizacyjny: 

dr Radosław Piętka 

dr Mateusz Stróżyński 

mgr Magdalena Karamucka 

mgr Jakub Fischer 

 

Opieka merytoryczna: 

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska 

 

Patronat: 

Instytut Filologii Klasycznej UAM 

 

Fundacja ,,Traditio Europae”   

                         

   

W miarę możliwości planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. 

 

Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut. Prosimy o przesyłanie do dnia 15 

czerwca 2011 zgłoszeń zawierających temat i abstrakt planowanego wystąpienia (max. 200 

słów) oraz następujące dane: 

- imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy 

- uczelnia, instytut badawczy 

- dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail) 

 

 



Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  

szalenstwo.antyk@gazeta.pl 

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 złotych. W kosztach tych mieszczą się materiały 

konferencyjne, 2 obiady, kolacja oraz  catering. Opłatę należy wnieść do dnia 20 sierpnia 

2011 na następujący numer konta: 

 

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

w tytule: 711 062 

 

Nie zwracamy kosztów podróży i noclegu, ale deklarujemy pomoc w zarezerwowaniu 

miejsca noclegowego.  

 

Kontakt: 

mgr Magdalena Karamucka 

kamagdalena@gazeta.pl 

696-256-143 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Z poważaniem, 

 

Organizatorzy 
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