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Konferencja Starożytnicza „Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura,
interpretacje”

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego
oraz

     Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie      

mają  zaszczyt  zaprosić   na  konferencję  starożytniczą  na  temat  „Przemoc  w  świecie  starożytnym:  źródła,  struktura,
interpretacje”. Planowany, wstępny termin konferencji, to wczesna jesień 2015 roku (przełom września i października*).

Tematyka konferencji nie jest bynajmniej wywołana aktualną sytuacją międzynarodową, bo prymarnym zadaniem
sympozjum nie jest komparatystyka, a jedynym obliczem przemocy nigdy nie była wojna. Przerzucanie pomostów okazać
się  może  natomiast  inspirujące  w  poszukiwaniu  metodologicznych  paradygmatów,  nowych  perspektyw  badawczych,
oryginalnych kontekstów, swego rodzaju struktury dociekań. Z tych powodów nie próbujemy w żaden sposób definiować
zjawiska przemocy otwierając dla niej wszelkie przestrzenie, w których dostrzec można jakiekolwiek formy jej przejawu i
obecności.  Próżno wymieniać  je  wszystkie,  choć  warto  pamiętać  o  tej  symbolicznej,  niezinstytucjonalizowanej,  nieco
skrywanej, retorycznej, ale kreującej pewne jej wzorce i postawy wobec nich. Nie sposób wyliczać wszystkie jej narzędzia,
ale  warto  wspomnieć  choćby  o  plotce,  inwektywie,  oskarżeniu,  dosłownym  inscenizowaniu  przemocy  w  ramach
publicznych widowisk… Każda z jej form posługiwała się specyficznymi mediami, od niewolniczych łańcuchów, przez
miecz,  na  filozoficznej  refleksji  kończąc.  Wiązano  ją  z  cierpieniem,  tyranią,  zniewoleniem i  męczeństwem,  jej  skalę
regulowano  prawami,  ale  stosunek  do  niej  wyznaczała  też  etyka  i  moralność.  Trwożył  jej  nadmiar  (Asyryjczycy,
Etruskowie), ale niepokoił i inspirował jej brak i wszelakie antytezy (clementia Caesaris)… 

Bogactwo wywoływanych problematyką przemocy zagadnień (jedynie dla względnego porządku uchwyconych w
podtytule  konferencji)  zdaje  się  odsłaniać  jej  wszechobecność.  Ta  zaś  niemal  gwarantuje  relatywnie  duże  nią
zainteresowanie  wśród  reprezentantów wszelkich  dyscyplin  i  subdyscyplin  koncentrujących  swoją  uwagę  na  dziejach
starożytnych. Choć zabrzmi to dziwnie i przewrotnie, ale jest wielce prawdopodobne, że to zrazu właśnie wokół przemocy
dokona się … integracja środowiska polskich starożytników. 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie do dnia 18 maja 2015 roku propozycji referatów, abstraktów wystąpień** (maks.
1000  znaków) w  języku  polskim lub  angielskim***.  Można  to  uczynić drogą  elektroniczną  przesyłając  je  na  adresy:
hkowalski2@wp.pl lub tresvir@gmail.com, ewentualnie pocztą tradycyjną na adres Zakładu Historii Starożytnej, Instytut
Historii  UMCS,  Plac  Marii  Curie  -  Skłodowskiej  4A,  20-031  Lublin.  Ten  rodzaj  aplikacji  stanie  się  podstawą  do
ostatecznego zakwalifikowania składanych propozycji do programu konferencji oraz podjęcia wielu szczegółowych działań
organizacyjnych,  o  których  efektach  (m.in.  o  dokładnym terminie,  długości  trwania  i  strukturze  konferencji)  wszyscy
zainteresowani zostaną bezzwłocznie poinformowani drogą mailową. Wszelkie związane z lubelskim sympozjum informacje
będą też na bieżąco publikowane na stronie Zakładu Historii Starożytnej UMCS,  http://antiquity.umcs.lublin.pl/ oraz na
http://classica-mediaevalia.pl/ . Na pierwszej ze stron zostaną umieszczone abstrakty zaaprobowanych wystąpień.

Konieczność  dokonania  wstępnej  oceny  nadsyłanych  propozycji  znajduje  jedyne,  choć  niezwykle  istotne,
usprawiedliwienie w roztropnym zamiarze opublikowania materiałów konferencyjnych w tradycyjnej formie książkowej (w
językach kongresowych). Doświadczenia minionych lat przekonują, że inicjatywa taka ma szanse powodzenia tylko przy
racjonalnie szacowanych kosztach już na wstępnym etapie jej planowania. 

Wzorem podobnych konferencji zasadnicza część strony finansowej lubelskiego sympozjum musi opierać się na
tzw. opłacie  wpisowej (na ogół  podlegającej,  tak jak wydatki  poniesione na przejazd i  noclegi,  refundacji  z  funduszów
macierzystych  Uniwersytetów).  Informację  o  wysokości  wpisowego  -skalkulowanej  niezwykle  odpowiedzialnie!-
przekażemy w chwili zamknięcia listy uczestników (szacujemy ją bardzo wstępnie na ok. 250 zlp). 

  Konferencja w części panelowej będzie się odbywać w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS na pl. Marii
Curie  -  Skłodowskiej  4A (tzw. Nowy Humanik).  Tylko pierwszy, uroczysty  dzień  konferencji  w formie sesji  plenarnej
planujemy  zorganizować  w  sali  reprezentacyjnej  Lubelskiego  Towarzystwa  Naukowego  (dawny  Pałac  Czartoryskich).
Referaty  dotyczące  problematyki  przemocy  na  obszarze  starożytnego  Bliskiego  Wschodu****  zostaną  wygłoszone  w
gmachu  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II,  Al.  Racławickie  14  (Collegium  Norwidianum).

Łącząc wyrazy szacunku, Przewodniczący Komisji Historii Starożytnej przy Zarządzie Głównym PTH

dr hab. Dariusz Słapek 
Sekretarz Komisji: dr Henryk Kowalski, dr Paweł Madejski

Lublin, dn. 29 grudnia 2014 r.

* dokładny termin zostanie wskazany po 18 maja 2015 roku
** prosimy o wskazanie charakteru wystąpienia, referatu (15 min.) lub komunikatu (10 min.) 
*** prosimy o podanie w zgłoszeniu zwrotnych informacji adresowych.
**** koordynatorem tej części konferencji będzie dr hab. Maciej Münnich (munnich@kul.pl), Dyrektor IH KUL               
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