
 

ABSTRAKTY 

SESJA PLENARNA 
1. Szarmach Marian  

 

Listy miłosne u pisarzy II sofistyki 

 
Przedmiotem wystąpienia będą „Listy heter” Afroniosa oraz „Listy miłosne” Filostratosa. 

„Listy heter” Afroniosa odnoszą się do postaci konkretnych z IV w przed Ch., np. Fryne, 

natomiast „Listy miłosne” Filostratosa można uznać za listownik służący do takiej 

korespondencji. 

 

2. Styka Jerzy 
 

Listy jako medium późnoantycznych dyskusji literackich i filozoficzno-teologicznych  

na przykładzie epistolografii Sydoniusza Apollinarisa  

 
Celem wystąpienia jest ukazanie fundamentalnej roli, jaką w późnoantycznym życiu 

literackim i w intelektualnej wymianie myśli pełniły listy. Podstawowe źródło stanowi 

zachowany w 9 księgach zbiór epistolografii Sydoniusza Apollinarisa, wybitnego 

przedstawiciela wysokiej kultury galijskiej V wieku, ale także liczącego się polityka 

rzymskiego i hierarchy kościoła katolickiego. To typowy litteratus homo swojej epoki, który 

w swoich listach adresowanych do przyjaciół, wysokich urzędników państwowych, 

duchowieństwa i wielkich właścicieli ziemskich, przekazał obraz wciąż żywej kultury 

literackiej i intelektualnej w warunkach zagrożenia barbarzyńskimi inwazjami. Znaczenie 

Sydoniusza nie wypływa jednak głównie z dobrego stanu zachowania jego różnorodnych 

świadectw literackich i historyczno-kulturowych. Autor ten jest tutaj postacią modelową, 
ponieważ jego twórczość w sposób szczególny odzwierciedla symbiozę kulturową, jaka 

dokonała się w świadomości wykształconych Rzymian, po upowszechnieniu się 
chrześcijaństwa w granicach Imperium Romanum. Symbioza ta u autorów chrześcijańskich 

IV i V wieku wyraziła się w ponownej akceptacji form literackich, kategorii filozoficznych i 

estetycznych, które przez wieki kształtowały się w twórczości umysłowej Rzymian, pod 

znacznym wpływem kultury greckiej. Chrześcijańska kontestacja rozwijająca się zwłaszcza w 

trzech pierwszych wiekach Cesarstwa, odrzuciła wiele z klasycznych kanonów literackich i 

estetyczno-kulturowych, w warunkach jednak koegzystencji z kulturą pogańską a następnie 

jej zdominowania, autorzy chrześcijańscy gotowi byli uznać wartość otium philosophicum et 

litteratum, zaakceptowali główne modele twórczości i wybrane wzorce filozoficznych 

dociekań, wypracowane przez umysłowość pogańską. 
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SEKCJA A 

1. Baranowski Michał (ikswonarab@interia.pl) 

 

Listy w „Historia Augusta”, czyli o kreacji bohaterów cesarskich żywotów 
 

„Historia Augusta” niewątpliwie należy to jednych z najbardziej dziwnych źródeł późnego 

antyku. Liczne badania, których efekty zajmują potężną ilość półek w bibliotekach, w 



mniejszym stopniu zwróciły uwagę listy i ich rolę w biogramach cesarskich. W swoich 

tekście chcę zająć się przede wszystkim listami pojawiającymi się w biografiach cesarzy od 

Deciusa do Numeriana, pozostawiając na uboczy pozostałe, do których przy okazji jednak 

zamierzam się odwoływać. Dotychczasowe badania skupiały się raczej wokół dwóch kwestii: 

a) uznania i wykazanie całkowitej fałszywości tych dokumentów, b) orzeczeniu o ich 

nieprzydatności w badaniach nad cesarskimi biografiami. Takie podejście historyków nie 

pozwala na dokładnie prześledzenie ich roli w poszczególnych żywotach, a także dokładnemu 

przyjrzeniu się w nich zawartych treści, wcale nie tak jednorodnej jak dosyć powszechnie się 
to przyjmuje. Liczne zaszczyty oraz opisy pochwalne w nich zawarte pełnią ważną rolę w 

kreowaniu wizerunku bohatera. Zaprezentować chcę nieco inne niż dotychczas podejście do 

listów, a przez to i całej „Historia Augusta”, stawiając w centrum sam tekst i sposoby 

narracyjne, którymi operuje. 

 

2. Bobrowski Antoni Marian (antoni.bobrowski@uj.edu.pl) 
 

Strategia uwierzytelnienia przekazu w listach dedykacyjnych poprzedzających teksty 

kronik trojańskich Diktysa i Daresa 
 

Zachowane w tradycji rękopiśmiennej do czasów nowożytnych dwa teksty – „Ephemeris belli 

Troiani” Diktysa z Krety oraz „De excidio Troiae historia” Daresa Frygijczyka – zawierają 
relacje o przebiegu wojny trojańskiej w postaci kronikarskich zapisków rzekomo 

sporządzonych przez naocznych świadków wydarzeń. Teksty powstały w starożytności w 

obrębie zróżnicowanego nurtu literackich polemik z tradycją homerycko-cykliczną, które 

głęboko zakorzenionym w świadomości kulturowej przekazom epickim zarzucały brak 

wiarygodności. Dwa pseudoepigraficzne teksty stylizowane na racjonalny i rzetelny przekaz 

kronikarski przechowały się w łacińskiej wersji językowej i w okresie średniowiecza 

osiągnęły w Europie status autorytatywnego źródła wiedzy o dziejach wojny trojańskiej. 

Teksty obydwu kronik poprzedzone są listami dedykacyjnymi zredagowanymi z pozycji 

tłumacza dzieła na język łaciński, przesyłającego odbiorcy dokonany przez siebie przekład. 

Analiza porównawcza tych listów pozwala na prześledzenie podobieństw i różnic w ich 

formie i zawartości treściowej, przy czym najistotniejszym aspektem będzie tu wspólnota 

celu: obydwa listy stanowią istotny element strategii uwierzytelnienia literackiego fałszerstwa 

– relacji rzekomych kronikarzy, która w czytelnikach ma wywołać wrażenie przekazu 

autentycznego, pozbawionego poetyckiej fantazji i dostarczającego rzetelnej wiedzy 

faktograficznej.  

 

3. Kluczek Agata (agata.kluczek@us.edu.pl) 
 

Echa polityki dynastycznej władców rzymskich Waleriana i Galliena w epistolarnych 

fragmentach „Historia Augusta” 
 

Problematyka odzwierciedlenia namiętności politycznych w Cesarstwie rzymskim i 

konfliktów ścierających się w dobie kryzysu III wieku sił politycznych, a także ich ujęcie z 

późnoantycznej perspektywy w listach zawartych w zbiorze biografii „Historia Augusta”, 

stała się ostatnio przedmiotem studium Agnès Molinier Arbo (2012). Natomiast w 

proponowanym referacie punktem wyjścia będą fragmenty fikcyjnych listów, 

wkomponowane w żywot cesarza Waleriana (P. Licinius Valerianus, 253–260). Posłużą one 

do rozważań nad następującymi kwestiami: 

• postacie rodziny panującej w latach 253–268, 

• epizody zabiegów dynastycznych ówcześnie panujących, 



• kondycja państwa rzymskiego i znaczenie rządów dynastycznych. 

 

Sekcja B 
1. Kosmulska Bogna (bognakosmulska@onet.pl) 

 

Miejsce i rola „Listów” w „Corpus Areopagiticum” Pseudo-Dionizego 
 

Przyjmuje się dziś powszechnie, że autorem „Corpus Areopagiticum” (czy też 
„Dionysiacum”) nie jest Dionizy, postać wzmiankowana w „Dziejach Apostolskich” w 

kontekście mowy św. Pawła na Areopagu, ale syryjski anonimowy pisarz żyjący pod koniec 

wieku V albo na początku VI. „Listy” Pseudo-Dionizego, adresowane do postaci z czasów 

apostolskich, stanowiące część korpusu i mające uwiarygodnić jego autentyczność, są zatem, 

biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, przykładami listów literackich i – w dosłownym tego 

słowa znaczeniu – fikcyjnych. Przyjmując jednak perspektywę czytelników bliskich czasowo 

Pseudo-Dionizemu, którzy niemal jednogłośnie uznawali apostolską tożsamość autora 

korpusu, listy te można określić co najwyżej mianem otwartych, nie zaś czysto literackich i 

pseudoepigraficznych. Ta odmienność starożytnej recepcji każe inaczej traktować zakres 

zamierzonych i faktycznych ról odgrywanych przez „Listy” w ramach „Corpus 

Areopagiticum”. Nie stanowią one w takiej to perspektywie jednego ze środków udanego 

sfałszowania całego korpusu. Są natomiast szczególnym nośnikiem – właśnie jako listy – 

przekazu treści ważnych dla wspólnot, będących ich faktycznymi odbiorcami, i zarazem 

niemieszczących się w formule traktatów, które zajmują pozostałą część „Areopagityków”. 

Przedmiotem referatu będzie próba systematyzacji wspomnianych ról, jakie odgrywają listy w 

zbiorze dzieł uznawanych za Dionizjańskie. 

 

2. Rosół Rafał (raf.ros@wp.pl) 
 

Zarys historii leksykografii greckiej, czyli list Hezychiusza z Aleksandrii w przedmowie 

do słownika 

 
Leksykon Hezychiusza z Aleksandrii (V lub VI w. n.e.), który zachował się zaledwie w 

jednym manuskrypcie pochodzącym z XV w („Marcianus graecus” 622, coll. 851), jest 

najważniejszym słownikiem języka greckiego z czasów starożytnych i bizantyńskich. Dzieło 

to zawiera przede wszystkim takie wyrazy z literatury greckiej, które już dla starożytnych 

były niejasne, a ponadto słownictwo dialektalne i wyrazy zaczerpnięte z innych języków. Ten 

monumentalny leksykon (w nowożytnych wydaniach obejmujący cztery tomy) nie został 

stworzony przez Hezychiusza samodzielnie na bazie dostępnych źródeł, lecz jest kompilacją 
wielu różnych wcześniejszych słowników. Autor sam nas o tym informuje we wstępie 

napisanym w formie listu do niejakiego Eulogiosa (osoby zresztą najprawdopodobniej 

fikcyjnej). W tym dwustronicowym liście Hezychiusz wymienia wykorzystane słowniki, z 

których większość nie przetrwała do naszych czasów. Przedmiotem proponowanego referatu 

będzie analiza i komentarz tego listu. W ramach referatu zostanie również przedstawiony jego 

przekład na język polski. 

 

3. Witczak Krzysztof Tomasz (krzysztof.tomasz.witczak@gmail.com) 
 

List Rufinosa do Elpidy 
 

List poetycki jako gatunek literacki ma dobrze udokumentowaną, starożytną tradycję, ale w 

greckiej epigramatyce motyw listu miłosnego jest niezmiernie rzadki. Najwcześniejszy taki 



przypadek spotykamy, jak zgodnie podkreślają badacze, w twórczości epigramatyka 

greckiego Rufinosa, działającego zapewne w drugiej połowie I wieku i na początku II w. n.e. 

Napisał on niekonwencjonalny ośmiowersowy epigram (AP V 9) w formie listu miłosnego 

skierowanego do Elpidy. Nie wiemy, kim była adresatka listu. Być może Rufinos skierował 

epistołę miłosną do żony, która z utęsknieniem oczekiwała powrotu przebywającego na 

obczyźnie męża. Ale nie można też wykluczyć ewentualności, że adresatką listu poetyckiego 

była wykształcona hetera, z którą poetę łączyły silne więzy uczuciowe. Autor wprowadził do 

listu typowe epistolarne formułki powitalne (w. 1-2) i zwroty pożegnalne (w. 8). Z wiersza 

dowiadujemy się, że podmiot liryczny przebywa w Efezie, gdzie odwiedza słynną świątynię 
Artemidy, jak i dzielnicę portową zwaną Koressos. Jednak bardzo tęskni za ukochaną Elpidą i 
nie może doczekać się powrotu do ojczyzny, w której ma się zjawić już w następnym dniu. 

Przyjmuje się zazwyczaj, że poeta mógł pochodzić z Samos, wyspy odległej o jeden dzień 
drogi od Efezu. Istotnie miasto portowe Samos (położone na wyspie o tej samej nazwie) jest 

wspomniane w innym epigramie Rufinosa (AP V 44).  

W wystąpieniu będą omówione zarówno ewentualne wzorce i wpływy (począwszy od eposów 

Homera), jak i obserwowane przez badaczy różnorakie zależności. Ze szczególną uwagą 
zostaną omówione związki utworu Rufinosa z napisanym przez Stratona z Sardes epigramem 

(AP XII 226), który wszakże nie zawiera żadnych śladów stylu epistolarnego.    

Literatura wybrana: 

Cameron, Alan. 1982. Strato and Rufinos, „The Classical Quarterly” 32(1), s. 162–173. 

Danielewicz, Jerzy. 2005. Epigram w epoce cesarstwa rzymskiego, [w:] H. Podbielski (red.), 

Literatura Grecji starożytnej, tom I: Epika – liryka – dramat, Lublin, s. 608–618.  

Höschele, Regina. 2006. Verrückt nach Frauen. Der Epigrammatiker Rufin, (Classica 

Monacensia 31), Tübingen.  

Page, Denys. 1978 [2004]. The Epigrams of Rufinus, edited with an introduction and 

commentary by D. Page, Cambridge - London - New York - Melbourne (first paperback 

edition 2004).  

Robert, Louis. 1982. La date de l’épigrammatiste Rufinus. Philologie et réalité, 

„Comptesrendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belle-Lettres” 126(1), s. 

50–63.  

Witczak, Krzysztof Tomasz. 2015. Straton z Sardes i Rufinos w świetle loci similes, [w:] G. 

Malinowski, M. Wróbel (red.), Charisteria Aliciae Szastyńska-Siemion octogenariae oblata 

ab amicis, collegism discipulis, (Wratislaviensia Studia Classica IV [XXXV]), Wrocław, s. 

123–145. 

 

Sekcja C 
1. Berger Łukasz (lukberg@gmail.com) 

 

Formuły salutatio w komunikacji epistolarnej u Plauta 

 
Komunikacja epistolarna jest swego rodzaju dialogiem in absentia, przez co wymaga 

konwencjonalnych sygnałów początku oraz końca (wirtualnego) kontaktu z odbiorcą. W 

przypadku rozmowy twarzą w twarz takie formy są ściśle powiązane z kontekstem spotkania, 

statusem nadawcy i adresata oraz rodzajem relacji między nimi. Pozdrowienia w listach 

wbrew pozorom nie prezentują równie złożonej wariantywności ze względu na „ciążenie” 

stylu pisanego. Nie znaczy to jednak, że te dwa rodzaje komunikacji w szczególnych 

sytuacjach nie przenikają się ze sobą.  
W niniejszym referacie przeanalizujemy listy włączone w tekst komedii Plauta pod kątem 

użytych formuł salutatio. Wskażemy przy tym przypadki, kiedy styl epistolarny był 

wykorzystany w komunikacji bezpośredniej  (np. Mil. 900: PAL. [...] Palaestrio 



Acroteleutium salutat; Trin. 1151-2: LYS. Charmidem socerum suom / Lysiteles salutat – por. 

OV. Pont. II 6.1-2, SEN. Epist. 110.1; FRONTO. Ad M. Caesarem et Inv. Epist. II 4.1), oraz 

jakie konsekwencje miała taka stylizacja dla przebiegu interakcji werbalnej.  

W podsumowaniu spróbujemy ustalić, jakie czynniki zadecydowały o tym, że formuły takie 

jakie aliquis aliquem salutat lub salvere iubet balansowały na granicy dwóch modalności – 

ustnej (konwersacyjnej) i pisanej (epistolarnej). 

 

2. Zagórski Mariusz (mzagorski@uw.edu.pl) 
 

Pisać albo nie pisać – pisanie jako dramat w utworach Owidiusza 
 

Pisanie obarczone jest ryzykiem. Zwracał na to uwagę już Platon, a problem ten dotyczy 

zwłaszcza epistolografii. Wysyłając list tracimy kontrolę nad jego treścią i nie mamy wpływu 

na sposób, w jaki nasze słowa zostaną zrozumiane. Nie możemy też niczego dodać, zmienić, 
ani poprawić. Pozostaje nam jedynie czekać cierpliwie na odpowiedź i mieć nadzieję, że 

nasza korespondencja nie dostanie się w niepowołane ręce. Możemy oczywiście pisać listy 

niewysłane, pisać je dla samego pisania, zadowalając się jedynie fantazjowaniem, co byłoby, 

gdyby prawdziwy lub wyimaginowany adresat otrzymał nasz list. To jednak tylko połowiczna 

satysfakcja. Tak czy inaczej pisanie to prawdziwy dramat, któremu mało który starożytny 

autor poświęcił więcej uwagi, niż Owidiusz. Pisanie jest czasem komiczne, a czasami 

tragiczne, zawsze jest jednak przeżyciem i budzi dreszczyk emocji. Warto o tym przypomnieć 
w czasach, kiedy przecież piszemy częściej, niż kiedykolwiek przedtem. Zanim klikniemy 

„Wyślij”, sprawdźmy więc, co mówi Nazo! 

 

3. Kopek Wojciech (quidtibivis@wp.pl) 
 

Dydaktyczny wymiar krytyki poezji w „Liście do Pizonów” 
 

Referat zmierzał będzie do przedstawienia tezy, iż postać adresata, stanowiąca immanentną 
część listu literackiego, wyznaczała zasadę prepon, która z kolei wymuszała na „nadawcy” – 

teoretyku, krytyku literatury stworzenie adekwatnego do osoby adresata (odbiorcy 

wirtualnego) systemu wartościowania i oceny oraz określenia celu literatury – jej funkcji 

dydaktycznej. 

O ile zatem „poeta” miał za zadanie, wg. Arystofanesa („Żaby” w. 1008-10), „ulepszanie 

obywateli w państwie”, o tyle ci, którzy uczyli samych poetów musieli spełniać wysokie 

wymagania moralne, nie pomijając także kwestii kompetencji w nauczanej dziedzinie. Taką 
myśl można odnaleźć w „Liście do Pizonów”, szczególnie w wersach 304-419. Jedną z 

istotniejszych „norm” Horacjańskiej krytyki literatury staje się zatem wskazanie na łączenie 

nauki z przyjemnością, tak by zwiększyć siłę dydaktyczną tekstu (Ars  99–100, 333–4, 343–

4).Owo „mówienie prawdy z uśmiechem” (Ser. I 1, 23-27), metoda nie tylko cyników, została 

przyrównana do metody dydaktycznej, polegającej na nagradzaniu ucznia słodyczami za 

poprawne rozpoznanie litery (Inst. Or. I 1, 26). W metaforze poeta doctus – doctor blandus 

została zawarta dydaktyczna siła poezji. 

W tym kontekście autor referatu ukaże, iż Horacy konstruuje swego rodzaju ciąg: krytyk – 

poeta – odbiorca, w którym można dostrzec dwa nakładające się na siebie schematy: mistrz – 

uczeń. O ile zatem poeta, wg słów Arystofanesa (ibid.1053-1056), jest tym dla dorosłych, kim 

pedagog dla dzieci, o tyle w ujęciu Horacego krytyk staje się pedagogiem samych poetów. 

Wychowawcą tych, którzy później sami będą wychowywać, co zawiera się w grze słowami 

docere i discere, w wersach 306 i 312, które kolejno opisują zadanie krytyka i młodego poety. 

Co ciekawe Horacy wykorzystał do tego formę listu, która w szczególny sposób włącza w 



obręb dyskursu osobę adresata. W tym wypadku nie jest istotna identyfikacja z konkretnymi 

postaciami, lecz jedynie stwierdzenie, iż obydwaj adresaci są młodzieńcami (zob. w. 366: 

O maior iuuenum). W ten sposób krytyk staje się nie tylko nauczycielem poezji, lecz także 

wychowawcą. Relacja miedzy adresatem – młodym adeptem sztuki poetyckiej a krytykiem-

nadawcą, jako immanentnymi częściami listu (dokładniej sytuacji, w jakiej list funkcjonuje, 

nawet jeżeli jest to forma listu poetyckiego) opiera się na zasadzie prepon. Obejmuje ona 

jednak kwestię szerszą, niż jedynie aspekt literacki. Albowiem wyznacza ją konieczność 
nauczenia młodego poety zasad postępowania, zasad, które powinien później propagować 
własnymi utworami (można porównać to z definicją oratora: vir bonus dicendi peritus). Co z 

kolei wymusza na krytyku stworzenie adekwatnego systemu wartościowania/oceny dzieła 

literackiego, opartego na wartościach wyznawanych w danej społeczności, współtworzącego 

ideał, do którego dana społeczność dąży. W ten sposób, świadomie przez Horacego wybrana, 

osoba adresata wyznacza właściwą dlań „teorię i krytykę literatury”, pojmowaną utylitarnie 

jako kolejna metoda dydaktyczna. 

 

Sekcja D 
1. Gaj Beata (beatagaj8@wp.pl) 

 

Dyktamen czy wymiana myśli - listy pierwszych śląskich humanistów 
 

Pierwsi śląscy humaniści, począwszy od Johannesa von Neumarkt, Noviforensis, czyli ze 

Środy Śląskiej (ok. 1315-380), który znał Colę di Rienzo i korespondował z Petrarką, (spotkał 

się z nimi na praskim dworze), przez biskupów wrocławskich Johannesa IV Rotha (biskup w 

latach 1482-1506) i Johanna V Thurz von Bethlenfalva (biskup w latach 1506-1520), po 

Petera Eschenloera, Laurentiusa Corvinusa, Vincentiusa Longinusa Eleutheriusa cenili 

korespondencje w języku łacińskim nie tylko jako ważną, obwarowaną pewnymi zasadami 

wymianę informacji, ale i jako coraz bardziej niezbędną potrzebę kontaktu z ludźmi równymi 

duchem. Skutkowało to powstaniem tzw. „republiki korespondencyjnej” i  spowodowało 

reformę stylu, jaką przeprowadził np. w kancelarii praskiego dworu Johannes ze Środy 

Śląskiej (wprowadził on do listów nawet oficjalnych m.in. cytaty z literatury antycznej i 

ojców Kościoła). 

 

2. Miazek-Męczyńska Monika (monikamm@amu.edu.pl) 

 

Identyczne czy różne? Polskie „Indipetae”, czyli 229 listów na ten sam temat 
 

 W XVII i XVIII wieku wśród jezuitów z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

panowało rozpowszechnione przekonanie, że pełnię ideału pracy misjonarza można najlepiej 

zrealizować  ewangelizując ludy szeroko rozumianych Indii Wschodnich. Kierunek wschodni, 

wytyczony przez jednego ze współzałożycieli Towarzystwa Jezusowego – św. Franciszka 

Ksawerego, cieszył się zresztą niesłabnącą popularnością wśród współbraci ze wszystkich 

prowincji, którzy wysyłali do generała zakonu listy z prośbą o skierowanie na misję do Indii, 

Chin czy Japonii. A ponieważ przewaga tego typu pism nad postulatami o wysłanie do innych 

krajów była ogromna, wszystkie one zyskały sobie w terminologii zakonnej wspólne 

określenie „Indipetae” (jako skrót od słów: ad Indiam petentes). W Archivum Romanum 

Societatis Iesu w kolekcji opatrzonej sygnaturą Pol. 79 zachowało się 229 takich listów, 

napisanych w latach 1627-1724 przez jezuitów z Prowincji Polskiej i Litewskiej. Ich forma i 

struktura są zasadniczo podobne, jednaki był cel, który przyświecał autorom, jeden był 

również adresat, do którego kierowano prośby. Cóż zatem sprawiło, że tylko nieliczni petenci 

dzięki swym listom zyskali przychylność generała i zdobyli jego zgodę na realizację swoich 



marzeń – wyjazd na misje, podczas innym polecono sprawować posługę w rodzimej 

prowincji? W swoim wystąpieniu zamierzam odpowiedzieć na to pytanie, analizując treść 
polskich „Indipetae”, zastosowane w nich techniki perswazyjne, metody argumentacji, figury 

retoryczne, wskazując przy tym na trwałość tradycji antycznej w jezuickim nauczaniu 

retoryki i praktyce epistolarnej. 

 

3. Szczot Monika (mszczot@amu.edu.pl) 
 

Między tradycją a nowatorstwem. List menippejski w literaturze polskiej 

 
Tradycja listu menippejskiego sięga twórczości Menipposa z Gadary z III w. p. n.e. Diogenes 

Laertios w „Żywotach i poglądach słynnych filozofów” wśród utworów Menipposa wymienia 

„Domniemane listy bogów”. Lukian, kontynuator i naśladowca satyr Menipposa, wykorzysta 

formę listu w dialogu „Saturnalia”, przynoszącym (jak prawie wszystkie utwory Lukiana) 

satyryczną i ironiczną ocenę rzeczywistości.  

W literaturze polskiej do formy listu menippejskiego sięgać będą z upodobaniem twórcy 

oświeceniowi, na czele z Ignacym Krasickim oraz twórcy oświecenia postanisławowskiego, 

którzy wykorzystają epistolografię menippejską do przyjacielskiej korespondencji. Tradycja 

antyczna w postaci prozometrycznej formy, satyryczności, familiarnego kontaktu z odbiorcą 
łączy się z nowymi zadaniami, które nowożytni twórcy przydzielą tej formie. List 

menippejski służy więc różnym celom:  poważno-śmiesznej refleksji osobistej (listy z 

podróży I. Krasickiego), polemikom politycznym i patriotycznym („List młodzieży 

narodowej do dobrych Polek” M. Molskiego), wspomnianej już przyjacielskiej 

korespondencji utrzymanej w imitacyjnym i emulacyjnym duchu wobec poprzedników („Opis 

podróży do Gdańska w roku 1803 odprawionej, w liście do przyjaciela” M. Wyszkowskiego). 

 

Piątek 14.30-16.00 

Sekcja E 

1. Malina Artur 
 

„Pros Hebraious” – jak list ocalił homilię? 
 

Wprowadzenia do większości listów Nowego Testamentu podają imię autora, określają 
adresatów i zawierają pozdrowienia. Księga biblijna nosząca tytuł „Do Hebrajczyków” nie 

rozpoczyna się od preskryptu. Autor w ostatnich zdaniach przedstawia nauki i apele jako 

pismo, poleca adresatom współpracownika i kieruje do nich pozdrowienia typowe dla 

gatunku epistolarnego. Tekst czytany jako list był błędnie rozumiany, ale bez tej lektury nie 

zachowałaby się żadna homilia z pierwszego wieku chrześcijaństwa. 

 

2. Tomasz Polański (tomaszpolanski@yahoo.com) 

 

Korespondencja Chrystusa z Abgarem w wersji greckiej, syryjskiej i koptyjskiej 

 
W złożonej strukturze literackiej syryjskiej „Doctrina Addai” znajduje się między innymi 

korespondencja Chrystusa oraz Abgara Ukkomo króla Edessy. Tradycja rękopiśmienna 

„Doctrina Addai” sięga roku ok. 400. Korespondencję tę w greckim tłumaczeniu z 

syryjskiego zamieścił również w swojej „Historii Kościoła” Euzebiusz z Cezarei. Proste 

porównanie wersji syryjskiej i greckiej pokazuje, że wersja syryjska jest bardziej kompletna. 

Potwierdzają to również porównania ze znanymi wersjami koptyjskimi sławnego apokryfu. 



Niektóre z nich są znacznie rozbudowane. Choć mamy liczne publikacje tekstów i wiele 

komentarzy odpowiedzi na podstawowe pytania jakie stawiają sobie syrolodzy i grecyści są w 

dużej mierze intuicyjne. 

 

3. Krzyszczuk Łukasz (lukasz.krzyszczuk@uni.wroc.pl) 
 

Problem lokalizacji biblijnego Tarszisz w liście 37 św. Hieronima 
 

Biblijne Tarszisz, łączone z przemysłem metalurgicznym, było w starożytności najczęściej 

identyfikowane z Cyprem (kroniki Assarhaddona), hiszpańską miejscowością Tartessos 

(Strabon, „Geografia”, III, 2, 11) lub z Tarsem w Cylicji (Józef Flawiusz, Euzebiusz z 

Cezarei). Lokalizowano więc miejsce, do którego zamierzał uciec prorok Jonasz, w basenie 

Morza Śródziemnego.  

W adresowanym do Marceli, napisanym w 384 r. liście 37 św. Hieronim gani komentarz do 

Pieśni nad Pieśniami Retycjusza. Biskup Augustodunum pomylił kamień tharsis z miejscem o 

tej samej nazwie, które, według ojca Wulgaty, dodatkowo źle zlokalizował. Św. Hieronim 

lokalizuje bowiem Tarszisz w Indiach. Dlaczego została podana taka identyfikacja biblijnego 

Tarszisz? Jak współcześni uczeni lokalizują biblijne Tarszisz? Z jakich źródeł korzystał św. 

Hieronim podając taką interpretację? Na te pytania postara się udzielić odpowiedzi mój 

referat. 

 

Sekcja F 
1. Danek Zbigniew (zbigdan@uni.lodz.pl) 

 

Przeciw komu występuje Izokrates w swoim ,,Liście do Aleksandra"? 
 

W niewielkim swym „Liście do Aleksandra” Izokrates, zwracając się również do ogólniej 

pojętego odbiorcy, w dość wyraźny sposób realizuje własne cele programowe. Wykorzystuje 

przypisane przez siebie przyszłemu władcy Macedonii skłonności ku określonego rodzajowi 

edukacji, by rekomendować jeden z dwóch przedstawionych modeli kształcenia, inny 

natomiast uznać za pośledniejszy. Kształcenie, które aprobuje i zaleca, jest - co oczywiste - tą 
formą przygotowania  młodzieży, jaką sam od lat wciela w życie, zagadką pozostaje 

natomiast to, przeciw komu zwraca się sędziwy retor oceniając jako mniej wartą dydaktykę 
opierającą się na prowadzeniu sporów (???).  

Autor referatu występuje przeciw ogólnie przyjmowanej obecnie interpretacji listu, w myśl 
której krytyczny sąd Izokratesa skierowany jest przeciwko przyjętemu w Akademii modelowi 

kształcenia, jaki ma stosować Arystoteles sprawujący podówczas opiekę pedagogiczną nad   

Aleksandrem, a niska ocena tego programu jest głosem w rozgrywce między Izokratesem a 

Platonem, konkurującymi ze sobą nawzajem na polu kształcenia młodzieży. 

 

2. Janik Joanna Katarzyna (joanna.janik@uj.edu.pl) 
 

Listy Izokratesa – istotny element czy zdawkowy przyczynek do twórczości autora 
„Antidosis”? 
 

 Może się wydawać,  że dziewięć zachowanych listów Izokratesa nie przyciągnęło równie 

wielkiej uwagi badaczy, jak reszta jego twórczości. Ową rezerwę łatwo wytłumaczyć 
niewielkimi rozmiarami tej korespondencji,  wątpliwościami co do autorstwa i 

fragmentarycznym stanem zachowania. Większość z nich dotyczy koncepcji forsowanych 



przez autora w obszernych traktatach, warto zatem zapytać o sens ich powstania i cechy, które 

odróżniają je od najsłynniejszych dzieł Izokratesa (oczywiście poza kilkoma wyrażeniami o 

charakterze epistolarnym). To zagadnienie tym bardziej interesujące, że sam autor zawarł w 

nich szereg uwag na temat celowości takich pism. Owe refleksje można rozpatrywać w 

szerszej perspektywie jako głos w dyskusji na temat autonomii tekstu w kulturze 

intelektualnej IV w. p.n.e. 

 

3. Komorowska Joanna (jk.komorowska@gmail.com) 
 

Arystotelesa korespondencja z Aleksandrem albo o rozmaitych pożytkach 

szczegółowych pism Arystotelesa 

 
Gdyby wierzyć kolejnym wstępom do egzegezy „Kategorii” korespondencja stanowi istotną i 
nader specyficzną część dorobku Arystotelesa – stanowi mianowicie nie tylko dorobek 

ezoteryczny, ale również dorobek szczegółowy. Do naszych czasów zachowało się jednak 

tylko sześć, wątpliwej zresztą autentyczności, listów filozofa, ale również, co szczególnie 

interesujące, wymiana korespondencji pomiędzy Stagirytą a jego wielkim uczniem, 

Aleksandrem, wymiana dotycząca ni mniej ni więcej tylko nauczania czy też dostępności 

filozofii, przekazana przez Symplicjusza w jego wstępie do „Komentarza do Fizyki”. Celem 

wykładu jest analiza owej wymiany listów w kontekście postulatów ideologii hellenizmu jak 

opisuje ją przykładowo Swain, ale przede wszystkim w kontekście dogmatów filozofii 

neoplatońskiej, odziedziczonej po Proklosie tradycji filozoficznej, a także indywidualnej 

stylistyki Symplicjusza. Analiza taka rzucić może światło na problem wykorzystania 

korespondencji w procesie dydaktycznym, czy też na zagadnienia związane z  przydatnością 
epistolarnych apokryfów dla procesu harmonizacji nauki Platona i Arystotelesa w nader 

specyficznym aspekcie ich dorobku. 

 

Sekcja G 
1. Chrobot Agata (chrobotagata@interia.pl) 

  

Listy Jerzego Sabinusa 

 
 W kulturze literackiej renesansu list był popularną, lubianą i po prostu potrzebną formą. 
Obfitą korespondencję zostawił wybitny niemiecki humanista Jerzy Sabinus (prawdziwe 

nazwisko Georg Schuler – ur. 23 IV 1508 r. w Brandenburgu – zm. 2.XII 1560 r. we 

Frankfurcie nad Odrą). Sabinus był cenionym znawcą literatury greckiej i rzymskiej, jej 

tłumaczem, edytorem i komentatorem. W 1524 r. na prośbę księcia Albrechta I 

Brandenburskiego został pierwszym rektorem Uniwersytetu Albertyna w Królewcu. 

Wśród bogatej twórczości poety znajduje się cała księga listów- jest ich 29- poza kilkoma 

włączonymi do „Epistolarum Liber”, które nie są adresowane do Sabinusa, lecz ich treść 
dotyczy samego poety, pozostałe są albo autorstwa samego poety, albo odpowiedzią na jego 

korespondencję. Znaczną ich część stanowi korespondencja z weneckim humanistą Piotrem 

Bembo. Listy te, tak jak i poetycka korespondencja z Janem Dantyszkiem (słynne 

„Hendecasyllabi”, układają się niemal w pary, podobnie jak w drugiej części „Heroid” 

Owidiusza.  

Siedem pierwszych elegii z księgi III układają się w swoistą opowieść o zawarciu przez poetę 
małżeństwa z Anną, córką Filipa Melanchtona. Wszystkie one ujęte zostały w formę listu. 

Korespondencja ta, choć pisana wierszem, tak jak i listy użytkowe, ma praktyczny charakter, 

dostarcza konkretnych informacji o sytuacji życiowej adresata i nadawcy, o tym jak żyją, o 

ich radościach, smutkach i troskach. Pozwala przekazać pozdrowienia i życzenia, prawić 



sobie komplementy. Te poetyckie listy nawiązują intertekstualny dialog z antyczną tradycją 
literacką i same są ogniwami w dialogu przyjaciół. 

 
2. Usakiewicz Joanna (joanna.usakiewicz@onet.eu) 

 

Pierre Gassendi i Anna Maria van Schurman: Kurtuazyjna wymiana listów między 

siedemnastowiecznymi uczonymi 

 
Pierre Gassendi (1592-1655), francuski filozof i astronom, współcześnie znany jest głównie 

jako autor „Zarzutów piątych” do Descartes’a „Medytacji o pierwszej filozofii”. W wydanych 

w 1658 roku jego Opera omnia, w tomie szóstym zawierającym korespondencję, 
odnajdujemy dwa listy datowane na rok 1644: list Gassendiego do Anny Marii van Schurman 

i jej odpowiedź. A. M. van Schurman (1607-1678), uczona pochodzenia niderlandzkiego, 

była autorką prac podejmujących przede wszystkim kwestie filozoficzne i religijne. Powodem 

wymiany korespondencji między tymi uczonymi była napisana przez Schurman „Dissertatio 

de ingenii muliebris ad doctrinam, et meliores litteras aptitudine” (wyd. 1641 r.). Listy są 
znakomitym przykładem wyrażania uprzejmości i dworności (pozwoli to ukazać analiza 

słownictwa i stylu). W ich treści można odnaleźć również refleksję natury kulturowej i 

społecznej dotyczącą kształcenia kobiet w czasach współczesnych autorom listów. 

 

3. Borysowska Agnieszka (a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl) 

 

List łaciński w ramie wydawniczej XVII-wiecznej publikacji na przykładzie „Descriptio 

urbis Stetinensis” Paula Friedeborna (Stetini 1624) 
 

W 1624 r. ukazała się w Szczecinie książka zatytułowana „Descriptio urbis Stetinensis, 

topographica, historica cum icone”, której autorem był burmistrz miasta, Paul Friedeborn.  

Dzieło to wyszło drukiem w okresie świetności księstwa szczecińskiego, jaką zapoczątkowało 

panowanie Filipa II (1573–1618). Liczni uczeni pomorscy podjęli się wówczas badania i 

opisu historycznej przeszłości regionu, otrzymując przychylność i znaczne wsparcie 

finansowe ze strony kolejnych władców. Także Paul Friedeborn już jedenaście lat przed 

„Descriptio”... (w 1613 r.) opublikował w Szczecinie dużo obszerniejsze, napisane po 

niemiecku opracowanie pt. „Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern”, w 

którym przedstawił historię miasta od czasów najdawniejszych po sobie współczesne. 

Odpowiedź na pytanie, co skłoniło Friedeborna do napisania nowego dzieła o swoim mieście, 

tym razem łacińskojęzycznego, przynosi analiza ramy wydawniczej „Descriptio”. Składają się 
na nią m.in.:  

- list dedykacyjny senatui populoque Stetinensi; 

- list autora do wybitnego uczonego pomorskiego, Jurgi Valentina von Winthera (1578–

1623),  od 1613 r. pracującego nad dziejami regionu pt. „Balthus Pomeranicus”; 

- odpowiedź Friedeborna na list Winthera 

- list uczonego teologa, dr Daniela Cramera, autora wydanej po raz pierwszy w 1602 r. we 

Frankfurcie nad Menem obszernej kroniki kościoła na Pomorzu: „Pommerische Kirchen 

Chronica”. 

Autorka wystąpienia, analizując listy zamieszczone przed tekstem głównym dzieła 

Friedeborna, ukaże ponadto na tym konkretnym przykładzie funkcję listu jako tzw. 

deliminatora zewnętrznego, stanowiącego jednocześnie literacki (jako element kompozycji), 

jak i typograficzny (jako element ramy wydawniczej) znak początku dzieła. 

 



Sekcja H 
1. Głodowska Anna (annaglodowska@wp.pl) 

 

Portret człowieka i filozofa czyli Platon w świetle swych „Listów” 

 
Zbiór trzynastu listów zachowanych pod nazwiskiem Platona został już w starożytności 

włączony do spuścizny pisarskiej filozofa. Diogenes Laertios odnotowuje bowiem, że 

gramatyk Arystofanes z Bizancjum włączył „Listy” Platona do piątej trylogii (III, 62), a 

Trazyllos, wydawca pism założyciela Akademii, do dziewiątej tetralogii (III, 60-61). Listy te 

były czytane i cytowane przez starożytnych pisarzy, którzy nie wątpili, że ich autorem jest 

słynny Ateńczyk. Choć w czasach nowożytnych pojawiły się wątpliwości co do ich 

autentyczności, to „wydaje się jednak, że można ważyć się na twierdzenie, iż nie posiadamy 

bynajmniej dostatecznych powodów, żeby którykolwiek list ze zbioru listów przekazanych 

pod nazwiskiem Platona, za wyjątkiem listu I, wyłączyć z jego spuścizny jako 

nieautentyczny”, jak zauważa M. Maykowska (Platon, „Listy”, przeł. M. Maykowska, 

Warszawa 1987, s. XVI). 

Przedmiotem mojego wystąpienia będzie zatem analiza zbioru  )Epistolai/ Platona, aby 

odpowiedzieć na pytanie: jakie wyobrażenie o Platonie jako o człowieku i filozofie może 

sobie stworzyć czytelnik na podstawie lektury jego listów. Z różnych wątków i tematów 

przewijających się w platońskich listach wyłania się złożony portret ich autora. Platon daje się 
poznać jako wierny i troskliwy przyjaciel, mądry doradca i przewodnik na drodze do 

poznania prawdy, wybitny myśliciel świadomy swego znaczenia i sławy, jaką cieszy się 
wśród Greków. Jednocześnie zaś w jego listach pobrzmiewa ton rozgoryczenia i poczucia 

żalu z powodu niezaspokojonych ambicji politycznych i zawiedzionych nadziei, a czasami 

dochodzi do głosu poczucie winy, ponieważ stał się pośrednio przyczyną konfliktu między 

Dionem a Dionizjosem Młodszym. Nie mniej interesująca od treści jest forma i styl 

platońskich listów, które filozof kieruje do konkretnych adresatów lub nadaje im charakter 

otwarty, ujmując je w formę bardziej właściwą dla filozoficznej rozprawy niż sztuki 

epistolograficznej. Autor niejednokrotnie zapisuje swe przemyślenia w sposób tak żywy i 

obrazowy jakby prowadził ożywiony dialog z wyobrażonym rozmówcą. Równie chętnie 

posługuje się elementami dramatycznymi ujmując przywoływane w listach zdarzenia w formę 
scen rozgrywających się niejako na oczach czytelnika. Natomiast list III to swego rodzaju 

apologia, którą Platon „wygłasza” we własnej obronie, urażony oskarżeniami kierowanymi 

pod jego adresem przez Dionizjosa Młodszego. 

 

2. Dreikopel Tomasz (todrkpl@interia.pl) 
 

Postawa człowieka wobec śmierci na podstawie uwag Seneki w „Epistulae morales ad 

Lucillium” 
 

Rzeczownik mors pojawia się ponad 250 razy w 57 spośród 124 zachowanych „Listów 

moralnych do Lucyliusza” Seneki Młodszego. Niewątpliwym pozostaje fakt, że śmierć jako 

krańcowy moment doczesnego życia każdego człowieka poddaje autor „Listów” obszernej 

charakterystyce i starannej analizie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Seneka, podejmując 

próbę bliższego określenia właściwego oraz niewłaściwego ustosunkowania się człowieka 

wobec śmierci, w znacznym stopniu wykracza w swoich rozważaniach poza postawę 
stoickiego mędrca, filozofa czy myśliciela. Jego refleksje na temat interesującego mnie 

pojęcia mają charakter wieloaspektowy, co pozwala na precyzyjne określenie postawy 

każdego człowieka wobec śmierci z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, które, 

zdaniem filozofa, powinniśmy mieć na względzie, kiedy zastanawiamy się nad tym, co 



nieuchronne i, w pewnym stopniu, ostateczne. Wnikliwa analiza terminu mors, którą 
odnajdujemy w „Listach”, jest konsekwencją przekonania Seneki, że wartością nie jest życie 

samo w sobie, ale piękne życie, którego naturalnym uwieńczeniem powinna stać się piękna 

śmierć. W moim wystąpieniu, skupiając się przede wszystkim na wskazówkach filozofa 

zawartych w „Listach” XXIV, XXX, LXX i LXXXII, postaram się wykazać, że odpowiednią 
postawę wobec śmierci warunkuje, zdaniem filozofa, właściwy stosunek każdego z nas wobec 

życia, jeżeli pozostaje ono wartościowe i prowadzi nas ku moralnej doskonałości. 

 

3. Cieśluk Małgorzata (gosia@ciesluk.pl) 
 

List i jego funkcje w antycznej powieści greckiej  
 

Na kartach antycznych powieści greckich listy pojawiają się na tyle często, że możemy je 

uznać za stały składnik świata przedstawionego tej grupy utworów. Czytelnik odnajduje je w 

czterech z pięciu zachowanych w całości tekstów: „Opowieści o Kallirhoe” Charitona, 

„Opowieściach efeskich” Ksenofonta z Efezu, „Opowieści o Leukippe i Klejtofoncie” 

Achilleusa Tatiosa i „Opowieści etiopskiej” Heliodora. Mimo tego problematyka ta nie 

przyciągnęła do tej pory szerszej uwagi badaczy. Wydaje się ona tymczasem godna podjęcia 

ze względu na fakt, iż powieściopisarze włączają listy w rzeczywistość przedstawianą w 

swoich utworach w sposób, który pozwala na wykorzystanie szerokiego potencjału listu jako 

środka narracyjnego, narzędzia służącego pogłębieniu charakterystyki bohaterów, wreszcie 

sposobu kształtowania relacji z odbiorcą. Zadaniem niniejszego wystąpienia, obok omówienia 

aspektów formalnych, będzie analiza funkcji listów we wskazanych tekstach. 

 

Piątek, g. 16.15-17.45 

Sekcja I 

1. Kaczanowicz Wiesław (wieslaw.kaczanowicz@us.edu.pl) 
 

Korespondencja z rzymskiego fortu Vindolanda na terenie Brytanii 

 
Wiosną 1973 roku w obrębie rzymskiego fortu Vindolanda, leżącego nieco na południe od 

głównej linii tzw. Wału Hadriana w północnej Anglii, dokonano niezwykłego odkrycia. Otóż, 
podczas metodycznych prac wykopaliskowych znaleziono tam między innymi szereg 

fragmentów drewnianych „tabliczek”, pokrytych zapisem atramentowym. Warto 

zaakcentować, iż grubość owych płatów drewna często nie przekraczała 1 mm! Zważywszy 

na wybitnie niesprzyjające w tamtejszych okolicach warunki klimatyczne, nietrwałość 
kruchego oraz niezwykle delikatnego materiału zabytkowego, nie dziwi, że odkrycie to stało 

się prawdziwą sensacją. W toku kolejnych sezonów badań archeologicznych na terenie fortu 

Vindolanda ujawniono (i zresztą nadal ujawnia się) dalsze teksty na drewnie. Istnieje 

przypuszczenie, że jeszcze wiele takich zapisów oczekuje na wydobycie. Już jednak w tej 

chwili można stwierdzić, iż „archiwum” to stanowi największą, kiedykolwiek znalezioną 
kolekcję oryginalnych rzymskich listów. 

Na „archiwum” w forcie Vindolanda składała się po części prywatna korespondencja 

zamieszkałych tam ludzi (nie tylko żołnierzy!), a także oficjalna dokumentacja garnizonu. 

Zespół ten nie ma analogii na obszarze którejkolwiek spośród pozostałych, europejskich 

części Imperium Romanum. Mieści on w sobie przebogaty i trudny do przecenienia zasób 

informacji dotyczących funkcjonowania garnizonu rzymskiego i życia codziennego w nim na 

odległych, północnych peryferiach Cesarstwa. 
 



2. Wypustek Andrzej  
 

Między światem żywych a światem bogów, demonów i zmarłych: greckie i łacińskie 

formy quasi-epistolograficzne w starożytności 
 

Celem mojego wystąpienia będzie omówienie zastanawiających paralel między relatywnie 

niewielką liczbą zaklęć magii grecko-rzymskiej, czyli tzw. defixiones a epistolografią 
antyczną. Początkowo paralele takie wiązały się zapewne z podobieństwem nośników. 

Defixiones z reguły zapisywano na tabliczkach z ołowiu, podobnie jak wiele z najstarszych 

listów. Co więcej, sformułowania zawarte w niektórych defixiones nawiązują do poetyki 

listów; niektóre opatrywane były z zewnątrz „adresami”, albo nawiązywały do „wysyłania” 

zaklęć i do czytania grammata, czyli samych zaklęć, przez zmarłych. Kilka razy pojawia się 
nawet termin epistole na określenie zaklęcia. Badacze wyodrębniają zatem z defixiones 

odrębną kategorię Unterweltsbriefe, adresowanych przeważnie do bóstw podziemi, Persefony 

i Hermesa. Moim celem będzie przybliżenie słuchaczom natury tego rodzaju kategorii zaklęć 
oraz próba ustalenia, z jakiego powodu i w jaki sposób, w jakim czasie i na jakim terenie 

przybierały one kształt listów. Następnie postaram się zarysować szczególną pozycję tej 

kategorii defixiones w całokształcie grecko-rzymskiej magii i zróżnicowanych poetyk zaklęć 
oraz greckiej religijności. Przywołam też pokrewne epistolografii elementy uchwytne w 

innych kategoriach inskrypcji dotyczących komunikacji między światem żywych a umarłych, 

orfickie lamellae i epitafia, a zwłaszcza epigramy nagrobne. 

 

3. Choda Kamil (kamil.choda@gmail.com) 
 

Zapowiedź nowej epoki. Twórczość epistolograficzna św. Remigiusza 
 

Pod koniec V. wieku naszej ery kultura literacka Galii, rozdzielonej między Franków, 

Wizygotów i Burgundów, znajdowała się w stanie przejścia do nowej epoki, w której rzymski 

system  edukacyjny  (a  więc  gwarancja przekazywania  dotychczasowej  tradycji)  miał się 
ostatecznie   załamać.  Nic   lepiej  nie  unaocznia   kontrastu między   rzymską   przeszłością, 
a brzaskiem epoki Merowingów, niż zestawienie twórczości epistolograficznej Sydoniusza 

Apolinarego (430-486) i św. Remigiusza (437-535), biskupa Reims. Choć byli zasadniczo 

rówieśnikami, kontrast między skrzącą się od retorycznych ozdób i wyszukanych 

mitologicznych aluzji twórczością Sydoniusza, a suchym stylem św. Remigiusza każe w nich 

widzieć reprezentantów dwóch światów. Wypowiedź  Grzegorza z Tours (534-594), 

opisującego pół wieku po śmierci biskupa rolę Remigiusza w przyjęciu przez Chlodwiga 

chrztu, ujawnia wielki podziw historyka Franków dla wykształcenia i zdolności literackich 

Remigiusza. Powstaje pytanie, czy ta zdecydowanie pozytywna ocena stylu biskupa Reims 

pochodząca z drugiej połowy VI wieku wskazuje na  głębokie obniżenie poziomu kultury 

literackiej na przestrzeni kilkudziesięciu lat dzielących Grzegorza o św. Remigiusza? 

Skromna bowiem epistolograficzna spuścizna tego ostatniego, składająca się z 4 listów i 

stanowiąca jedyną bezspornie autentyczną literacką pamiątkę po nim, pozwala czytelnikowi 

na obcowanie z zasadniczo jeszcze poprawną (z punktu widzenia norm klasycznych) łaciną 
(którą cytujący korespondencję św. Remigiusza Grzegorz z Tours już zdecydowanie nie 

włada) autora. Poprawne użycie łacińskiego języka to jednak jedyne, na co pozwala św. 

Remigiuszowi jego skromna erudycja. W korespondencji z galijskimi hierarchami biskup 

Reims przyznaje, że jego wykształcenie było ograniczone. Czynione przezeń aluzję literackie 

nawiązują jedynie do Biblii, jego styl jest prosty, nieozdobny i niewyszukany. Paradoksalnie 

jednak, właśnie tym stylem posługuje się św. Remigiusz dla wyrażenia swojej humanitas, 

przez którą w jego przypadku należy rozumieć nie tyle literacki polor, ile zwykłą życzliwość i 



prostoduszność. I tak, biskup Reims pociesza Chlodwiga po śmierci jego krewnej w słowach 

prostych, ale dzięki swej prostocie pełnych siły i przekonujących. Wyraża gotowość do 

spotkania z królem, mimo, że dzieli go od miejsca jego przebywania duża odległość, a stan 

jego zdrowia nie sprzyja długim podróżom. Przyznaje krytykującym go biskupom 

intelektualną wyższość, poczuwa się do odpowiedzialności za błędy swego podwładnego, 

które mu wyrzucają, jednocześnie domaga się od nich ludzkiego traktowania. Nawsuwa się 
konkluzja, że św. Remigiusz, świadom niedoskonałości własnego wykształcenia, był w stanie 

uczynić ze swej słabości niezwykle przekonujący środek perswazji poprzez kształtowanie 

wypowiedzi, których stylowa prostota odpowiada tym rysom charakteru ich nadawcy, które 

on sam chciał podkreślić. Przykład Grzegorza z Tours, który umiejętnie przekształcił swój 

daleki od normy klasycznej język w skuteczne narzędzie ekspresji,  pokazuje,  że  biskup  

Reims  nie był jedynym, który zdecydował się na taką drogę.  
U świtu średniowiecza zarysowuje się więc w Galii tendencja do przekuwania niedostatku 

wykształcenia w cnotę: ludzie nowej epoki i odmiennej formacji intelektualnej szukają dla 

siebie środków wyrazu odmiennych od tych tradycyjnych. 

 

Sekcja J 
1. Choptiany Michał (michal.choptiany@al.uw.edu.pl) 

 

Listy, książki i poroża. O dwóch listach Konrada Gesnera do Jana Bonera i warsztacie 

naukowym renesansowego przyrodnika 
 

Celem niniejszego referatu jest przedstawienie dwóch nieznanych wcześniej listów 

zuryskiego przyrodnika i bibliografa Konrada Gesnera (1516–1565) do Jana Bonera (zm. 

1562) oraz usytuowanie ich w kontekście środkowoeuropejskich kontaktów szwajcarskiego 

uczonego. 

Jedną z głównych postaci, za pośrednictwem których Gesner utrzymywał kontakty z Europą 
Środkową był Anton Schneeberger (1530–1581), jego uczeń, który osiadł w Krakowie na 

początku lat 50. XVI w. i pełnił rolę nie tylko Gesnerowego korespondenta, ale także 

emisariusza zuryskich kalwinistów, w tym Heinricha Bullingera. Drugim uczniem Gesnera 

osiadłym w tej części Europy był Jerzy Joachim Retyk (1514–1574), astronom i astrolog, 

pierwszy propagator kopernikanizmu. Z kolei osobą spajającą tę sieć relacji przyjaźni i 

współpracy po stronie polskiej stał się Jan Boner, burgrabia krakowski, senator i właściciel 

majątku w Balicach, który utrzymywał kontakty ze Schneebergerem i wspierał finansowo 

przedsięwzięcia Retyka, m.in. budowę słynnego obelisku na terenie jego majątku. 

Dwa brudnopisy łacińskich listów Gesnera do Bonera, zachowane w zbiorach 

Zentralbibliothek Zürich i pochodzące z początkowego etapu tej znajomości, pokazują, w jaki 

sposób relacje pomiędzy tymi postaciami były nawiązywane, w jaki sposób było budowane 

obustronne zaufanie i do czego tego rodzaju kontakty mogły być wykorzystywane. 

Jednak na obieg informacji w ramach renesansowej res publica litteraria złożyły się nie tylko 

krążące pomiędzy odległymi krańcami Europy listy, ale także towarzyszące im przedmioty – 

wśród nich zaś znajdowały się zarówno książki, jak i obiekty innego rodzaju. Sieć relacji 

Gesnera i Bonera, obejmująca Schneebergera i Retyka, jest przykładem takiego właśnie 

złożonego modelu opartego wprawdzie na korespondencji, ale obejmującego także materialne 

obiekty. Jak pokazują robocze notatki Gesnera znajdujące się w tomach z jego prywatnej 

biblioteki, a także wzmianki zawarte w drukowanych wersjach jego prac przyrodniczych, 

zuryski uczony zawdzięczał bardzo wiele informacji właśnie swoim środkowoeuropejskim 

korespondentom. To od Schneebergera otrzymał w roku 1559 egzemplarz Pieśni o żubrze 

Mikołaja Hussowskiego, którą zdołał wykorzystać jeszcze w swojej encyklopedycznej pracy 

poświęconej zwierzętom i od niego też otrzymał informacje o małopolskich kopalniach soli, 



zaś od Jana Bonera – jak wskazują na to wyżej wymienione źródła – otrzymał liczne 

eksponaty, które umożliwiły mu poznanie szczegółów anatomicznych środkowoeuropejskich 

gatunków zwierząt, m.in. kształt i właściwości poroży. 

Stanowiące przedmiot niniejszego wystąpienia listy są naturalnie jeden z szeregu 

przypadków. Jednak analiza zarówno samych listów, jak i świadectw dotyczących relacji 

między korespondentami zaczerpniętych z innych źródeł, w połączeniu z roboczymi 

notatkami samego Gesnera stwarza okazję do przyglądnięcia się temu, w jaki sposób relacje 

nawiązywane za pośrednictwem korespondencji przekładały się na wielowymiarową 
współpracę, w jaki sposób list stawał się wehikułem służącym do przekazywania wiedzy i w 

jaki sposób renesansowy przyrodnik wykorzystywał korespondencję w swoim warsztacie 

pracy. 

 

2. Jasiński Maciej (mjasinski@ihnpan.waw.pl) 
 

Captatio benevolentiae w korespondencji astronomicznej Stanisława Lubienieckiego – 

streszczenie zgłaszanego referatu 
 

Stanisław Lubieniecki (1623–1675), historyk i teolog ruchu Braci Polskich, jest także autorem 

olbrzymiej objętości dzieła o kometach – „Theatrum cometicum” (Amsterdam 1666–1668). 

Pierwszy tom tej pracy zawiera korespondencję autora na tematy astronomiczne – przede 

wszystkim kometarne – którą prowadził z ponad czterdziestoma europejskimi uczonymi. 

Wśród korespondentów Lubienieckiego znajdowali się tacy luminarze europejskiej nauki 

XVII wieku, jak Jan Heweliusz, Athanasius Kircher, Giovanni Battista Riccioli, Otto von 

Guericke, a także wielu innych, mniej znanych uczonych. 

Lubieniecki był amatorem w dziedzinie astronomii – jest to niekiedy bardzo widoczne w jego 

książce, a jego własne poglądy astronomiczne nie zostały jeszcze należycie przebadane i 

określone. Mimo to udało mu się nawiązać i utrzymywać rozległą korespondencję na tematy 

naukowe. Z niektórymi korespondentami wymienił nawet kilkadziesiąt listów w ciągu trzech 

lub czterech lat. W rezultacie pierwszy tom „Theatrum cometicum” przedstawia szeroką 
wymianę myśli naukowej, prowadzoną przez człowieka, który nauką się nie zajmował. 

W referacie zostanie przedstawione, w jaki sposób Lubieniecki rozpoczynał korespondencję z 

uczonymi i jak później ją podtrzymywał. Wskazane zostaną sposoby, których używał, i 

tematy, które poruszał w swoich listach, by zainteresować uczonych i skłonić ich do 

utrzymywania z nim kontaktów. Uwaga zostanie zwrócona na powtarzalność tematyki listów 

i jej zmienność w zależności od korespondenta. Przedstawieniu najczęściej poruszanych 

tematów w listach Lubienieckiego towarzyszyć będzie próba ustalenia jego własnych 

poglądów w dziedzinie astronomii na ich podstawie. 

 

3. Kliszcz Aneta (aneta.kliszcz@gmail.com) 
 

Między panegirykiem a paszkwilem – list dedykacyjny w renesansowych traktatach 

teoretycznoliterackich 
 

W swoim wystąpieniu chciałabym przyjrzeć się strukturze i poetyce neołacińskich listów 

dedykacyjnych zamieszczonych w wybranych renesansowych traktatach poetyckich (bądź w 

pełni autorskich bądź w formie komentarza, najczęściej do „Poetyki” Arystotelesa). Listy te 

mogą mieć różnorodnych adresatów. Przeważnie oczywiście są one skierowane do 

mecenasa/mecenasów autora (np. list do Francesca Mediciego oraz list do Cosmy Mediciego  

zamieszczone w „Comentarii in tres libros Aristotelis de arte discendi” Pietra Vettoriego) i 

jako takie zawierają liczne figury charakterystyczne dla twórczości panegirycznej (np. w 



wyżej wspomnianym liście Vettori sugeruje, że Francesco Medici jest niczym Filip 

Macedoński). Czasem skierowane są one do anonimowego czytelnika i wówczas koncentrują 
się one na przedstawieniu ważności dzieła i jego treści (np. list otwierający „Poetices libri 

septem” J.C. Scaligera). Czasem adresatami są współcześni autorowi humaniści i często w 

takich przypadkach listy dedykacyjne łączą elementy panegiryczne i te charakterystyczne dla 

paszkwilu, jako że służą one wówczas jako polemika z konkurencyjnymi publikacjami – 

idealnym przykładem jest tutaj paratekst komentarza do „Poetyki” Arystotelesa autorstwa 

Lombardiego i Maggiego, w którym można znaleźć ataki na Francesca Robortella. W moim 

przekonaniu przyjrzenie się tym listom pozwoli ustalić tak funkcje, jak i konstanty gatunkowe  

renesansowego listu dedykacyjnego.  

 

Sekcja K 
1. Dziuba Agnieszka (dziubak@kul.lublin.pl) 

 

Listy Marka Celiusza Rufusa o „zemście doskonałej” (Cic., Fam.VIII, 12-17) 
 

W ósmej księdze „Epistulae ad familiares” Marka Tulliusza Cycerona znajduje się 
siedemnaście listów pisanych do namiestnika Cylicji przez jego ucznia - Marka Celiusza 

Rufusa. Postać podopiecznego mówcy już w starożytności oceniano niejednoznacznie. 

Kwintylian wysoko cenił jego talent krasomówczy, ale krytykował charakter polityka. 

Cyceron w wygłoszonej w kwietniu 56 r. mowie „Pro Caelio” nie szczędził pochwał 

oskarżonemu, natomiast jego błędy, których nie można było przemilczeć, tłumaczył 

młodością Marka. Korespondencja Celiusza, która jest relacją z wydarzeń w Rzymie w latach 

51-49, przynosi bezcenne informacje na temat poglądów politycznych ekwity oraz, w pewien 

sposób odkrywa przed czytelnikiem, jego myśli i emocje. Ostatnie listy ze zbioru dotyczą 
zmieniających się stosunków między Celiuszem a Appiuszem Klaudiuszem, pater familias 

wpływowej gens Claudia. Są świadectwem prawdziwych wydarzeń, a nie skrojonej na miarę 
parenetycznego dziejopisarstwa, historii. Pokazują wyraźnie w jakich okolicznościach Celiusz 

przeszedł z obozu senatorskiego do Cezara. Okazuje się, że powody radykalnej zmiany 

orientacji politycznej były związane ze strachem ekwity przed zemstą Appiusza Klaudiusza, a 

jedynym ratunkiem dla osaczonego przez potężnego patrycjusza homo novus było przejście z 

ugrupowania optymatów do popularów. Interesujące nas listy są opisem emocji młodego, a w 

swoim mniemaniu, sprytnego polityka, który okazuje się bezbronny wobec konsekwentnie 

realizowanej zemsty pater familias za krzywdy wyrządzone przez Celiusza przedstawicielom 

rodu Klaudiuszów. 

 

2. Mrozek-Kochanek Kamila (mrozekkamila@yahoo.pl) 
 

Intertekstualność w listach Cycerona. Kategorie i funkcje odniesień  na podstawie 

zbioru „Ad Atticum” z lat 57-52 p.n.e. 
 

O ponadczasowej wartości listów Arpinaty świadczy niewątpliwie coś, co z jednej strony 

może utrudniać ich lekturę, z drugiej zaś, czyni z nich nieprzebraną skarbnicę wiedzy na 

temat  kultury antycznej Grecji i Rzymu – są to licznie występujące cytaty, odniesienia i 

analizy literackie. Analizując listy Cycerona pod kątem uchwycenia w nich pewnych 

charakterystycznych dla jego twórczości epistolograficznej zasad, warto poświęcić nieco 

uwagi niezwykle ciekawemu zagadnieniu intertekstualności. 

Celem mojego wystąpienia jest ukazanie  owego zjawiska ,,tekstów w tekście” na 

przykładzie listów z lat 57-52 p.n.e. skierowanych do Pomponiusza Attyka. Cyceron 



doskonale znając zamiłowanie swego przyjaciela do kultury greckiej i mając na uwadze jego 

wyszukany gust literacki, niekiedy bez umiaru wykorzystywał w listach do Attyka cytaty i 

aluzje do dzieł innych twórców. Do najbardziej znanych i szanowanych wśród nich należą 
odniesienia do eposów Homera, tragedii Sofoklesa, czy Eurypidesa, bądź komedii rzymskiej 

np. Enniusza, czy Terencjusza. Innym przejawem intertekstualności w listach są odniesienia 

do mitologii oraz dawnych, lub współczesnych Arpinacie realiów historyczno-kulturowych. 

Omawiając na wybranych przykładach zagadnienie intertekstualności w listach Cycerona, 

postaram  się również pokazać, w jaki sposób  łączył on tekst poboczny z zasadniczą treścią 
swego listu oraz jakie cele przyświecały za każdym razem temu, który tak chętnie 

wzbogacał swą epistolografię o różnorakie cytaty, odniesienia i aluzje literackie.  

Zrozumienie istoty Cycerońskiego listu jest już z samej jego natury możliwe tylko dla 

rozmiłowanego w antyku erudyty, którego nie przerażają  skróty myślowe, zwroty 

zaczerpnięte z języka codziennego, czy  np. oryginalne porównania adresatów listu do 

postaci historycznych – a więc wszystko to, co jest misternie wplecione w strukturę 
głównego tekstu. Stosowanie cytatów, odwołań i aluzji literackich a także nawiązań do 

określonych treści kulturowych powoduje, że listy Cycerona zawierają wiele 

nieoczywistych, pobocznych znaczeń  i wciąż mogą stanowić inspirujący przedmiot badań 

dla współczesnych wielbicieli listu antycznego. 

     
 

3. Ochman Katarzyna (katarzyna.ochman@gmail.com) 

 

Quatenus Aulus Gellius epistulis regum, ducum, consulum, necnon grammaticorum 

scriptorumque ad „Noctium Atticarum „ commenterios componendos usus sit. 
 

Ex  „Noctium Atticarum” capitulis quadringentis viginti fere sunt, in quibus Gellius epistulas 

a viris notissimis conscriptas laudat talique se auctoritate nititur. Adamat itaque, ut videtur, 

auctor noster, ex huiusmodi fonte haurire. Noli tamen timere, lector benevole, oratiunculam 

nostram ad id genus investigationis pertinere, quod vulgo "Quellenforschung" dicitur! In 

animo est potius epistulas a Gellio usurpatas ita colligere, perscrutari, enarrare, ut viri docti et 

faceti consilia in libro conscribendo tandem aliquando patefiant. 
 

Piątek, g. 17.45-18.15 
Nehring Przemysław (nehringp@umk.pl) 

 

Prezentacja projektu: Scrinum Augustiani. The World of Augustine’s Letters 

 
Projekt finansowany ze środków NCN jest prowadzony na Wydziale Filologicznym UMK. W 

skład zespołu wchodzą badacze z UMK, UW, UAM i WSFH. Jednym z celów tego 

przedsięwzięcia było stworzenie anglojęzycznego, ogólnodostępnego i darmowego narzędzia 

internetowego, umożliwiającego efektywne i inteligentne przeszukiwanie korpusu listów 

Augustyna na zasadzie tzw. „mapy myśli”. Podczas prezentacji pokaże jego funkcjonalność i 
uprzedzę o ograniczeniach; opowiem o metodzie, jaką przyjęliśmy pracując nad materiałem 

ujętym w bazie danych i nakreślę nasze dalsze plany związane z projektem. 
 

SESJA DYDAKTYCZNA 

Sobota, g. 9.30-11.45 

1. Brzuska Barbara (brbrzusk@uw.edu.pl) 
 

Zanim nastanie PRL. Miejsce łaciny w planach reform edukacyjnych czasów okupacji 



 
Utrata niepodległości wymusiła nie tylko nowe formy organizacji nauczania w zaistniałej 

sytuacji, wstrząs z tą utratą związany był podnietą do myślenia o sposobach urządzenia na 

nowo systemu edukacji po odzyskaniu wolności. W miarę jak pojawiały się i rosły na to 

nadzieje, rozmaite gremia, zwykle afiliowane politycznie, w kraju i poza nim, radziły nad tym 

problemem. Powoływano różne komisje, które opracowywały koncepcje zmian tak 

organizacyjnych, jak i programowych w oświacie, korzystając często z charakterystycznych 

dla danego nurtu pomysłów z okresu międzywojennego. Udział w tych gremiach brali 

częstokroć ludzie, którzy udzielali się jednocześnie w różnych organizacjach, np. niektóre 

osoby pełniły ważne funkcje zarówno w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, jak i w partiach 

politycznych lub emigracyjnych komisjach rządowych, a także w strukturach polskiego 

państwa podziemnego.  

Ważnym, dyskutowanym i często budzącym spore emocje elementem programów szkoły 

średniej było wówczas kształcenie klasyczne, a w zasadzie nauczanie języka łacińskiego i 

kultury antycznej.  

Nie wszystkie wypracowane w okresie okupacji koncepcje miały szanse na przebicie się do 

szerszej świadomości po zakończeniu wojny. Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego 

w Łodzi w czerwcu 1945 r. starły się ze sobą dwa główne nurty, reprezentowane przez PPR i 

Tajną Organizację Nauczycielską.  
 

2. Głogowska Katarzyna (katarzyna.glogowska@op.pl) 
 

Rozwijanie sprawności językowych na przykładzie języka łacińskiego 
 

Proponowane wystąpienie odnosić się będzie do realizowanego przez mnie projektu.  

Obecnie pracuję nad stworzeniem materiałów praktycznych przeznaczonych  

do nauki języka łacińskiego w oparciu o wytyczne proponowane przez Radę Europy.  

Projekt zakłada, poza częścią teoretyczną, zakrojoną na szeroką skalę część  
praktyczną pozwalającą na umożliwienie nauczania języka łacińskiego na elementarnym 

poziomie A1 uwzględniającym ćwiczenie czterech podstawowych sprawności językowych 

takich jak czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie i swobodne wypowiadanie się. Jedną 
ze składowych części projektu jest słownik tematyczny języka łacińskiego obejmujący swym 

zakresem postulowane przez Radę Europy zagadnienia leksykalne potrzebne do osiągnięcia 

poziomu biegłości językowej A1. Słownik składa się zarówno z „czystego” słownictwa, jak i 

zwrotów oraz sentencji adekwatnych do każdego zagadnienia tematycznego. Do wszystkich 

zagadnień powstają ćwiczenia mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa. Całość 
projektu obejmowała będzie także ćwiczenia przeznaczone do każdej z czterech 

wymienionych sprawności językowych (w każdym z zagadnień tematycznych) oraz 

ćwiczenia umożliwiające utrwalenie gramatyki poznanej na danym etapie. Całość dopełnią 
materiały teoretyczne dotyczące różnych metod nauczania. 

 

3. Jankiewicz Elżbieta (elajankiewicz@op.pl) 

 
Co można przeczytać na Ratuszu Poznańskim? Czyli o języku łacińskim i kulturze 

antycznej w nauczaniu literatury polskiej w szkole ponadgimnazjalnej 

 
W starożytnej Grecji funkcję ratusza pełnił Buleuterion, w Rzymie była to Curia. Ratusze w 

miastach południowej Europy zaczęły powstawać w XII wieku, na terenach północnej Europy 

pojawiły się około 100 lat później. Ratusz jako budowla monumentalna i reprezentacyjna był 

znakiem siły i samorządności miasta. W Poznaniu po raz pierwszy pojawił się w 



dokumentach w 1313 roku jako Domus consulum. W 1550 Rada Miejska podpisała umowę z 

tesyńskim architektem Janem Baptystą di Quadro z Lugano. Zamówiono też u mistrza 

ślusarskiego Bartłomieja Wolfa nowy zegar, który posiadał „urządzenie błazeńskie, 

mianowicie koziołki”. Renesansowy charakter elewacji  najbliższy projektowi J. B. di Quadro 

przywrócono w latach 1992-2002.  

Co można przeczytać na Ratuszu Poznańskim? Między łukami arkad znajdują się parami 

kobiece alegorie cnót: cierpliwość (patientia) z owcą oraz roztropność (prudentia) z lustrem, 

miłość (charitas) z dwojgiem dzieci oraz sprawiedliwość (iustitia) z wagą i mieczem, wiara 

(fides) z kielichem i mieczem oraz nadzieja (spes) z kadzielnicą i słońcem, męstwo (fortitudo) 

ze złamaną kolumną oraz umiarkowanie (temperantia) przelewająca wodę z dzbana do misy. 

Ostatnią parę stanowią dwie sławne kobiety starożytności Lukrecja (Lucrecia) ze sztyletem 

wymierzonym we własną pierś oraz Kleopatra (Cleapairi) z wężami oplatającymi ramiona.  

Pomiędzy parterem a pierwszym piętrem biegnie fryz z łacińskim tekstem, będącym 

przestrogą dla sędziów. Ponad pierwszym piętrem biegnie pas medalionów z wielkimi 

postaciami starożytności: braćmi: Gajuszem Grakchusem i Tyberiuszem Grakchusem, 

Brutusem, Archimedesem, Witruwiuszem, Wergiliuszem, Homerem, Justynianem Wielkim, 

Horacym, Spartakusem, Tyranobójcami: Harmodiosem i Aristogejtonem.  Na fasadzie ratusza 

znajdują się też liczne łacińskie inskrypcje.  

Najbardziej reprezentacyjna w Ratuszu renesansowa Wielka Sień pierwotnie służyła jako 

miejsce obrad sądu miejskiego. Nad wejściem do niej znajduje się fragment z Polityki 

Arystotelesa: Rada niewiasty jest ułomna, chłopca zaś niedoskonała, dopiero starość jest w 

radach pożyteczna, od strony Sali zaś widnieje cytat z Psalmu 3; Usta sprawiedliwego głoszą 

mądrość i język jego głosi co słuszne. 

W kasetonach w północnej części sali znajdują się polichromowane stiukowe dekoracje 

przedstawiające: Herkulesa i Samsona – symbole siły, Dawida w walce z Goliatem – symbol 

odwagi, Marka Kurcjusza – symbol poświęcenia za kraj. W części południowej widnieją 
postaci zwierząt, zarówno realnych jak też mitycznych (gryf, pegaz) oraz postaci bóstw 

symbolizujących ciała niebieskie: Słońce, Lunę (Księżyc), Merkurego, Wenus, Marsa, 

Jupitera (Jowisza) i Saturna. Układ tych postaci odzwierciedla układ ptolomejski. 

 

4. Ryba Janusz Roman (janusz.ryba@uj.edu.pl) 
 

35 lat klasy klasycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego  

w Krakowie 
 

W swoim wystąpieniu autor ma zamiar przedstawić krótko funkcjonowanie w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego klasy klasycznej. Objęta patronatem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego klasa klasyczna w I LO w Krakowie powstała w 1980 roku z 

inicjatywy krakowskiego środowiska filologicznego, literackiego i edukacyjnego jako 

eksperyment dydaktyczny. Doświadczenia zebrane w pierwszym roku funkcjonowania 

projektu wykorzystane zostały w tworzeniu programów nauczania greki i łaciny w klasach 

klasycznych, które pojawiły się na początku lat osiemdziesiątych jako próba odtworzenia w 

polskim systemie oświaty pełnego kształcenia klasycznego. Od 35 lat, mimo wielu zmian w 

systemie oświaty i problemów organizacyjnych, klasa klasyczna jest stałym elementem oferty 

edukacyjnej I LO  w Krakowie. Autor, od pięciu lat czynny nauczyciel języków klasycznych 

w I LO, chciałby zatem w swoim wystąpieniu przedstawić główne zagadnienia związane z 

funkcjonowaniem klasy klasycznej. 
 

5. Loch Marcin (marcin.loch@amu.edu.pl ) 
 



Scholae vivae Latinitatis in Polonia – czyli: żywa łacina jako metoda dydaktyczna 
 

Od 15 lat w Polsce odbywają się konwersacyjne kursy języka łacińskiego. Przyciągają one 

coraz większą liczbę uczestników – np. w tegorocznych warsztatach zorganizowanych we 

Wrocławiu wzięło udział przeszło 80 osób. Rosnące zainteresowanie takimi kursami 

dowodzi, że wiele osób w Polsce nadal odczuwa potrzebę kontaktu z językiem łacińskim, a 

organizatorzy kursów wychodzą po prostu naprzeciw tej potrzebie. Można powiedzieć, że 

scholae vivae Latinitatis stają się dobrą alternatywą dla braku łaciny w szkołach.  

Zainteresowanie tą właśnie formą uczenia się języka łacińskiego skłania do refleksji nad 

metodami dydaktycznymi stosowanymi dotychczas w nauczaniu tego języka. W jaki sposób 

można uczyć inaczej? Czym jest żywa łacina? 

Proponuję prezentację materiału zrealizowanego w ramach zajęć dla początkujących podczas 

tegorocznych Wrocławskich Zimowych Warsztatów Języka Łacińskiego oraz omówienie 

zastosowanych w nich metod. 
 

Sobota, g. 12.15-14.15 

Sekcja L 

1. Bogumił Izabela (izabogumil@vp.pl) 
 

Elegia Henryka Mollera na śmierć Filipa Melanchtona jako przykład epistolograficznej 

odmiany poezji funeralnej 
 

W referacie omówiona zostanie łacińska elegia żałobna na śmierć Filipa Melanchtona („De 

obitu et exequiis reverendi viri d[omini] Philippi Melanthonis ad clarissimum virum 

d[ominum] Eberardum Roggium, in urbe Culma Prussiae consulem elegia Henrici Molleri 

Hessi”) napisana w 1560 roku przez Henryka Mollera, gdańskiego poetę i rektora 

miejscowego Gimnazjum. Utwór adresowany do Eberharda Rogge burmistrza Chełmna 

stanowi ciekawą próbę połączenia dwóch tradycji epistolografii: listu poetyckiego i listu 

noszącego cechy zwykłej korespondencji. 

 

2. Chudzik Przemysław (sorfal85@wp.pl) 
 

 

„Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego” Stanisława Orzechowskiego jako przykład 

epistolarnej biografii renesansowej 
 

W epoce renesansu, podobnie jak w starożytności, list pełnił wielorakie funkcje 

komunikacyjne i artystyczne. Mógł też służyć jako swoisty nośnik dla innych form 

literackich. Listy polskich humanistów niejednokrotnie związane były z biografią, np. 

Stanisław Reszka opisał w śmierć Stanisława Hozjusza w formie listu (a później włączył go 

to swojej biografii tegoż), natomiast pismo adresowane do Zbigniewa Oleśnickiego stanowi 

integralną część „Życia i zwyczajów Grzegorza z Sanoka” Kallimacha. 

Ważny dla biografistyki renesansowej jest też napisany po łacinie list Stanisława 

Orzechowskiego do kanonika krakowskiego Jakuba Górskiego (1561 r.) zatytułowany później 

„Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego”. Listy Orzechowskiego były szczególnie cenione, czego 

wyrazem było uznanie jego „Listu do Ramusia” za wzorcowy i umieszczenie go w słynnej w 

czasach renesansu antologii „Epistolae clarorum virorum”.  

Jakub Górski poprosił listownie Orzechowskiego o opisanie mu pogrzebu Jana Tarnowskiego. 

Orzechowski odpowiada jednak, że słuszniej będzie stworzyć biografię pochwalną 



Tarnowskiego – hetmana, mówcy, pamiętnikarza, a przede wszystkim wzoru do naśladowania 

– według schematu gatunkowego: od pochodzenia poprzez wychowanie (chronologicznie) do 

chwalebnych czynów (species). Choć odnajdziemy w tej epistolarnej biografii ślady dzieł 

pochwalnych Izokratesa i Ksenofonta, pochwałę Aten autorstwa Platona czy wpływ 

biografistyki renesansu włoskiego, stanowi ona dzieło oryginalne, swoiście polskie. Wyraża 

się choćby poprzez „zaburzenia” schematu oryginalnym sposobem argumentowania oraz 

charakteryzowania – Orzechowski dostosowuje biografię zarówno do bohatera, jak i adresata 

– przedstawicieli polskiej szlachty XVI w.  

 

3. Kozioł Joanna Eliza (joanna.eliza.koziol@gmail.com) 
 

Pośmiertne zmagania Wawrzyńca Korwina w „Defensorium ecclesie adversus 

Laurentium Corvinum” Stanisława Bylińskiego (1531) 
 

W 1531 r. Stanisław Byliński, kanonik przemyski, opublikował książkę zatytułowaną 
„Defensorium ecclesie adversus Laurentium Corvinum Lutherane hereseos sectatorem editum 

male de primatu summi pontificis vicarii Christi et de sacrosancta Romana ecclesia eiusque 

auctoritate, item de consiliis sacris, de consuetudinibus ab universali ecclesia receptis atque 

orthodoxorum patrum sententiis et factis sencientem, candido lectori re vera non inutile”, 

którą opatrzył listem dedykacyjnym do biskupa Karnkowskiego. Jeśli wierzyć deklaracjom w 

nim zawartym, książka jest przedrukiem wymiany listów z lat 1525-1527 między Bylińskim a 

jego dawnym znajomym, poetą i humanistą Laurentiusem Corvinusem, wówczas pisarzem 

miejskim Wrocławia. Przedmiotem polemiki między korespondentami były szerzące się idee 

reformacyjne, których Corvinus był czynnym propagatorem, a Byliński zaciekłym 

przeciwnikiem. Kanonik przemyski zdecydował się upublicznić korespondencję w celach 

apologetycznych trzy lata po śmierci Corvinusa. W swoim wystąpieniu chciałabym 

przedstawić w jaki sposób korespondencja będąca wymianą argumentów polemizujących 

stron została przekształcona przez Bylińskiego w dzieło o jednoznacznej wymowie, zdatne do 

pouczania wiernych (kwestia autentyczności listów, sposoby prezentacji obu autorów listów, 

sposób przetworzenia materiału do potrzeb apologii). 

 

Sekcja M 
1. Mojsik Tomasz (tmojsik@uwb.edu.pl) 
 

Listy Flamininusa do...? Liv. 40.23 i list w historiografii 
 

Referat będzie dotyczył zagadkowej informacji zawartej w narracji Liwiusza (40.23) o 

sfałszowanych listach skierowanych przez Titusa Flamininusa do Demetriusza i 

przechwyconych przez posłów Filipa V. Passus ten i w ogóle kwestia owych listów - 

prowadzących, przynajmniej w opowieści Liwiusza, do śmierci młodego syna królewskiego - 

nie została dotychczas w badaniach dostatecznie rozpatrzona. Wydaje się, że należy umieścić 
owe listy w szerszej perspektywie samej historii konfliktu między synami Filipa V o władzę, 
a także oceniać na tle naszej wiedzy o zwyczajach i praktykach epistolarnych owego okresu. 

Niemniej istotne jest również zwrócenie uwagi na rolę owych listów, a także listów w ogóle, 

w narracji historycznej Liwiusza, a także stosunek praktyk Liwiuszowych do metod 

narracyjnych Polibiusza. Całość zaś na tle naszej wiedzy o wykorzystaniu listów i odwołań do 

nich w historiografii antycznej. 

 

2. Wolny Miron (miron.w@wp.pl) 

 



„List Hannibala do Ateńczyków” (P. HAMB. 129) – fałszerstwo doskonałe?  

 
Autor referatu w pierwszej kolejności dokonuje prezentacji własnego tłumaczenia 

edytowanego przez Reinholda Merklebacha greckiego tekstu „Listu Hannibala do 

Ateńczyków”, będącego fragmentem papirusu hamburskiego (P. Hamb. 129), podejmując 

następnie próbę interpretacji treści listu. Mając na względzie fakt, że Hannibal – jako 

domniemany autor listu jawi się w niniejszej formie epistolograficznej jako apologeta 

własnych czynów oraz orędownik propagandowych metod realizacji własnej polityki, Autor 

referatu wskazuje na stosowne paralele odnoszące się do tego rodzaju działalności pisarskiej, 

zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że Kartagińczyk w historiograficznym przekazie 

wskazany został również jako twórca sfałszowanej korespondencji. Rozważania dotyczące 

domniemanego fałszerstwa, w ocenie Autora wystąpienia, powinna poprzedzić refleksja 

dotycząca datowania listu. Zgodnie z aspektami paleograficznymi Merkelbach datował 

papirus na I wiek p.n.e., co odnosi się jednak do ostatecznej edycji antologii listów zebranych 

przez nieznanego redaktora i nie przeczy założeniu, że list będący przedmiotem rozważań 
Autora referatu jest wersją sekundarną. Z tego względu wersja prymarna mogła być starsza o 

kilka/kilkadziesiąt lat, co pozwala podtrzymać opinie części uczonych lokujących „List 

Hannibala do Ateńczyków” w II wieku p.n.e. (K. Berwik, G. Brizzi). W tym miejscu 

rozpoczyna się szersze pole alternatyw: możliwość podążenia za tezą A. Momigliano 

zestawiającego ów list z przedstawioną przez Antystenesa z Rodos (a przekazaną przez 

Flegona z Tralleis) przepowiednią wyroczni i zgodnie z przesłankami wynikającymi z pracy 

E. Candiloro datującymi utwór na rok 185 p.n.e., czy też możliwość uznania listu za grecką, a 

precyzyjniej, ateńską odpowiedź na wydarzenia roku 146 p.n.e. (D. Pacella). Pozostając w 

kręgu wyrażonych zawężeń chronologicznych Autor wystąpienia rozważa trzy zasadnicze 

możliwości sklasyfikowania omawianej formy epistolograficznej: bierze pod uwagę czysto 

literacką formę listu, zwłaszcza jego funkcję jako retorycznego ćwiczenia szkolnego, którego 

celem było wykpienie impertynencko nastawionego barbarzyńcy i tyrana poprzez zestawienia 

jego postawy odznaczającej się pychą (u{briv) z greckim ideałem wyrażonym poprzez zdrowy 

rozsądek (swfrosu/nh); wskazuje na możliwość (imitującego autentyczny element 

korespondencji) sfałszowania listu, poczynionego w konkretnym celu politycznym; wreszcie 

rozważa autentyczność prymarnej podstawy listu w świetle sytuacji politycznej w drugiej 

połowie II wieku p.n.e. (zwłaszcza w odniesieniu do polityki rzymskiej), łącząc ją z 

działalnością Hannibala na wygnaniu. 

 

3. Jażdżewska Katarzyna (kjazdzewska@gmail.com) 
 

List i dialog e starożytnej teorii i w praktyce 
 

Tematem proponowanego referatu jest relacja dwóch form literackich, listu i dialogu, w 

literaturze starożytnej. Artemon, wydawca listów Arystotelesa, miał twierdzić, że list i dialog 

powinny być pisane w ten sam sposób, gdyż list „jest jakby jedną z części dialogu” (w 

późniejszych rozważaniach teoretycznych list będzie często porównywany do rozmowy, z 

relacji Demetriusza wynika jednak, że Artemon miał tu na myśli dialog jako tekst pisany). 

Uwaga Artemona otwiera ustęp „De elocutione”, w którym Demetriusz omawia stosowny styl 

pisania listów oraz wskazuje podobieństwa i różnice między listem a dialogiem, najwyraźniej 

zgadzając się z Artemonem, że dialog stanowi dobry punkt odniesienia dla charakterystyki 

listu. Niezależnie do podobieństw stylu dialogu i listu, powiązanie tych dwóch form przez 

Artemona i Demetriusza może być związane z tym, że Platon i Arystoteles, twórcy dialogów, 

byli dla starożytnych również autorami listów (Demetriusz w „De elocutione” cytuje jako 

przykład listy Arystotelesa, wspomina listy Platona i Tukidydesa). 



Teoretyczne rozważania Demetriusza stanowić będą punkt wyjścia dla mojego referatu, w 

którym omówię relacje listu literackiego i dialogu, skupiając się szczególnie na przypadkach, 

w których list i dialog współistnieją w jednym tekście. W pierwszej kolejności przyjrzę się 
listom, w których przytoczone są rozmowy w mowie niezależnej, szczególnie, gdy możemy 

podejrzewać, że autor inspiruje się formą literacką dialogu (np. listy platońskie, w tym „List 

siódmy”, listy Cycerona, część pseudoepigraficznych listów Diogenesa z Synopy, w których z 

elementów epistolarnych pozostał niekiedy jedynie preskrypt), a następnie dialogom, których 

akcja jest udramatyzowana – być może pod wpływem konwencji powieściowych – 

dostarczeniem lub odczytaniem listu (np. „Septem sapientium convivium” i „De genio 

Socratis” Plutarcha, „Symposium” Lukiana).W drugiej części referatu zwrócę się ku listom 

dedykacyjnym poprzedzającym dialogi, omawiając m. in. świadectwa na temat dialogów 

Arystotelesa, dialogi Cycerona i Plutarcha, „List do Antypatra” Diogenesa z Ojnoady, oraz 

dialog „Nigrinus” Lukiana. 

 
 


