Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury, którymi daje nam ona poznać, jak bardzo nas kocha.
Johann Wolfgang Goethe

Starożytność na łonie natury. Relacja człowieka z przyrodą na przestrzeni wieków.
Zachowane teksty autorów antycznych i późniejszych są dowodem bliskiej relacji, jaka
łączyła człowieka z otaczającą go przyrodą. Greckie stamnosy dowodzą, w jaki sposób
wyobrażano sobie mitologiczne bestie, rzymska mozaika z Utica przedstawia sposób polowania
na dużą zwierzynę, malowidła ścienne z kaplicy grobowej Nebamuna pokazują konwencję
prowadzenia egipskich ogrodów: sadzawka – usytuowana wśród kwiatów i drzew (sykomor i
palm daktylowych) – pełna jest ryb i ptaków. Epos dydaktyczny Prace i dnie Hezjoda to kalendarz
rolniczy zdradzający tajniki dobrze prosperującego gospodarstwa. Teksty Nemezjana i Gracjusza
Faliskusa dostarczają z kolei cennych informacji na temat pielęgnacji psów i koni towarzyszących
człowiekowi podczas wypraw łowieckich, ocenianych współcześnie również pod względem etyki
i ekologii. Topos literacki locus amoenus – miejsca, w którym człowiek odnajduje wytchnienie od
codzienności – dowodzi kluczowej roli, jaką przyroda odgrywa w życiu człowieka.
Na przestrzeni wieków powstawały kolejne utwory ukazujące człowieka w relacji ze
zwierzętami i światem roślinnym. Wiele spośród nich inspirowanych jest tekstami antycznymi.
Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą w zakresie szeroko
pojętej relacji człowiek - przyroda w starożytności i nie tylko. Jesteśmy otwarci na interpretacje
uwzględniające nie tylko zakres humanistyczny, lecz także społeczny, prawny, psychologiczny czy
medyczny.
Do udziału w konferencji Starożytność na łonie natury. Relacja człowieka z przyrodą na przestrzeni
wieków, która odbędzie się 09.10.2020 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, zapraszamy studentów, doktorantów, a także pracowników naukowych. Czas
przygotowanego wystąpienia nie może przekraczać 20 minut. Prosimy o przesłanie abstraktów
(max. 250 słów) do 05.06.2020 r. na adres mailowy: mlodzi.klasycy@us.edu.pl.
Proponowane tematy:
-Relacja człowieka ze zwierzętami
-Rośliny/ zwierzęta w literaturze, kulturze i sztuce
-Zwierzęta w prawie
-Rola zwierząt w historii ludzkości
-Zwierzęta i rośliny w religii/ filozofii/ etyce
-Człowiek w świecie roślin, rośliny w świecie człowieka
-Rola roślin i zwierząt w rozwoju medycyny
Wiadomość o zakwalifikowaniu referatów organizatorzy prześlą drogą mailową do dnia
15.06.2020 r. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Starożytność na łonie natury. Człowiek a przyroda
wczoraj i dziś” (program „Jeden uniwersytet – wiele możliwości”, konkurs: „Współmyślenie w
humanistyce”) realizowanego pod opieką naukową dr Edyty Gryksy przez studentów kierunków filologia
klasyczna oraz filologia polska (specjalność nauczycielska). Współorganizatorami wydarzenia są
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

