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par Irénée; Ac. Formes rationnelles et hellénisme de l’Adversus Haereses (przewodniczący J.L. Narvaja): A. Longo (L’Aquila) – Formes du raisonnement dialectique au
Livre II de l’AH; A. Bastit (Metz) – Irénée et la théologie naturelle; S.D. Moringiello
(Villanova, USA) – La disposition rhétorique de l’argumentation; B. La source biblique (przewodniczący Bertrand Pinçon): L. Mellerin (Lyon) – Cartographie des
lieux bibliques d’Irénée à l’aide de „Biblindex”; J. Head-Hemmerdinger (Londres)
– Le Codex de Bèze, Lyon et Irénée; Ch. Guignard (Lausanne) – La quaternité des
évangiles selon Irénée; L. Devillers (Fribourg, ACFEB) – Irénée attribue-t-il le
quatrième évangile à l’apôtre Jean?; Ba. Bible et interpretation (przewodniczący
E. Norelli): P. de Navascués (Madrid) – Les principes herméneutiques dans l’AH;
J. Saez Gutierrez (Madrid) – Le conflit des interpretations; S. Parvis (Edinburgh) –
Une lecture „eirènopoios” ou rechercher l’accord des textes; Bb. La Bible d’Irénée
(przewodniczący O. Munnich): J. Blas (Madrid) – „Rationalis esca” (AH IV 16, 3):
le lien entre manger et connaître dans l’exégèse irénéenne de Dt 8, 3; P. di Luccio
(Institutum Biblicum, Rome/Jérusalem) – La fin des temps pour Irénée et dans le
NT; P. Molinie (Paris) – La seconde aux Corinthiens dans l’AH; A. d’Anna (Rome) –
Les adversaires ecclésiastiques de la résurrection de la chair et la polémique autour
d’1 Co 15; J. Paynton (Canada) – La référence aux Epîtres Pastorales chez Irénée;
Bc. Bible et élaboration théologique (przewodniczący Bernard Meunier): E. Cattaneo
(Naples) – Pierre et Paul chez Irénée; Y. de Andia (Paris) – La tradition de la vérité:
AH III 4, 1; zwieńczeniem sesji będą obrady „okrągłego stołu” pt. La Bible d’Irénée
(z udziałem biblistów i innych zainteresowanych, przewodniczący L. Devillers).
Ostatni dzień przeznaczony został na wykłady dotyczące recepcji Ireneusza od starożytności po czasy współczesne (przewodniczący D. Gonnet): A. Zani (BresciaMilan) – Irénée chez Hippolyte de Rome; A. Persic (Milan) – La présence d’Irénée
chez Victorin et Chromace d’Aquilée; E. Ayroulet (Lyon) – La présence d’Irénée
chez Maxime le Confesseur; D. Bertrand (Lyon) – Le revival d’Irénée au XX° siècle.
Wszelkie praktyczne informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://www.
sources-chretiennes.mom.fr/index.php?pageid=colloques&id=96.
10. DOROCZNE SPOTKANIE SEKCJI PATRYSTYCZNEJ W 2014 ROKU
Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2014 r. zostało zaplanowane na 2224 IX w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Podczas
dwudniowych obrad na temat: Antropologia duchowa Ojców Kościoła zaplanowano wygłoszenie następujących prelekcji: ks. dr Aleksy Kowalski (Częstochowa) –
Zagadnienie personalizmu w „Protreptyku” Klemensa Aleksandryjskiego; ks. dr hab.
Waldemar Turek (Rzym) – Godność ciała ludzkiego według Tertuliana; dr Helena
Karczewska (Warszawa) – Wpływ ciała, duszy i woli na wybór człowieka pomiędzy dobrem a złem w nauczaniu św. Hilarego z Poitiers; dr Mirosław Mejzner SAC
(Warszawa) – Początkowa nieśmiertelność człowieka a zmartwychwstanie ciała
u Metodego z Olimpu; dr Jolanta Dybała (Łódź) – Stworzenie kobiety w rozumieniu Jana
Chryzostoma; ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW (Warszawa) – Antropologia
trychotomiczna Ewagriusza z Pontu (referat); dr Karolina Kochańczyk-Bonińska –
dr Marta Przyszychowska (Warszawa) – Jedność ludzkiej natury według Grzegorza
z Nyssy. Podział na płcie a uczestnictwo jednostek w ludzkiej naturze; ks. dr Arkadiusz
Nocoń (Rzym) – Godność człowieka w pismach Jana Kasjana; ks. dr Grzegorz Babiarz
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(Kraków) – Antropologia w pismach Ambrozjastra; ks. dr Adam Wilczyński (Kielce)
– Antropologia w ujęciu św. Grzegorza Wielkiego; ks. dr hab. Antoni Swoboda, prof.
UAM (Poznań) – Ojcostwo w zachodniej myśli patrystycznej; dr Szymon Hiżycki OSB
(Tyniec) – Modlitwa mnicha za zmarłych w egipskim monastycyzmie; dr hab. Monika
Ożóg (Opole) – Praktyki magiczne przeciwko zdrowiu i życiu człowieka w późnym antyku; ks. dr hab. Tomasz Stępień (Warszawa) – Ciało ludzkie i jego udział w szczęściu
nieba u Pseudo-Dionizego Areopagity; ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII (Kraków)
– Związek wolności i ciała. Antropologia Tymoteusza I na podstawie jego listu do
Bokthiszo. Po południu pierwszego dnia obrad (23 IX) przewidziano uroczystość
wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Augustynowi Eckmannowi z okazji
70-lecia urodzin. W porządku obrad uwzględniono również prezentację następujących
rozpraw doktorskich: dr Anna Głusiuk (Warszawa) – Vita Christinae monalis prope
monasterium S. Albani: editio cum adiectis commentariis criticis et ad auctoris vitae
descriptionem pertinentibus; ks. dr Jarosław Bogacz (Poznań) – Recepcja opowiadania o mitycznym ptaku Feniksie w literaturze patrystycznej oraz ikonografii chrześcijańskiej; ks. dr Damian Dolnicki (Opole) – Rola czystości w drodze chrześcijańskiej
doskonałości w nauczaniu Jana Kasjana.
11. W dniach 1-2 IV 2014 r. w Kairze (Ain Shams University) odbędzie się konferencja na temat: Myśl i kultura chrześcijańskiego Egiptu w latach 284-641 (Thought
and Culture in Christian Egypt 284-641 AD.), która podejmie takie zagadnienia jak:
myśl polityczna i religijna Egiptu, kultura i sztuka, źródła literackie i papirologiczne.
Streszczenia wystąpień należy przesyłać na adres prof. Tareka M. Muhammada (tarekmansour@art.asu.edu.eg lub tarekmansoureg@yahoo.com) do dnia 20 XII 2013 r.,
a kompletny tekst (w j. angielskim lub arabskim) do 20 III 2014 roku. Opłata za udział
w konferencji wynosi 250 $.
12. W dniach 25-27 IV 2014 r. Centre for Late Antique Religion & Culture działające przy Cardiff University organizuje w Cardiff XLVII Wiosenne Sympozjum
Bizantyńskie (Byzantine Spring Symposium) nt. Cesarz w świecie bizantyńskim (The
Emperor in the Byzantine World). Chociaż istnieją różne prace na temat poszczególnych cesarzy bizantyjskich, to nie ma jednak, jak podkreślają organizatorzy, takiej pozycji książkowej, która ogólnie traktowałaby o cesarzu w całej rozpiętości Bizancjum.
Dlatego sympozjum chce wypełnić tę lukę umieszczając w centrum uwagi cesarza
bizantyjskiego, zarówno jako władcę, jak i człowieka. Sympozjum będzie obradować
w pięciu głównych sesjach, obejmujących następujące tematy: dynastie, źródła literackie o cesarzach; dwór cesarski; zadania cesarzy oraz sztuka i architektura związana
z cesarzami. Ponadto przewidziano miejsce dla serii komunikatów (zgłoszenia przyjmowane są do 13 I 2014) oraz wykład publiczny na temat Bizancjum i Walii. Więcej
informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.cardiff.ac.uk/share/research/centres/clarc/newsandevents/47th-byzantine-spring-symposium.html.
13. Towarzystwo Patrystyczne Republiki Czeskiej oraz Centrum Patrystycznych,
Średniowiecznych i Renesansowych Tekstów przy Wydziale Teologii Uniwersytetu
Palacký’ego w Ołomuńcu organizują w dniach 29-31 V 2014 r. międzynarodowe
Colloquium Clementinum w Ołomuńcu, koncentrujące się głównie na egzegezie
biblijnej Klemensa Aleksandryjskiego. Języki konferencji to: angielski, francuski,
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niemiecki i włoski. Program podejmuje pięć głównych zagadnień: 1. Teoretyczne
podstawy interpretacji Pisma Świętego; porównanie Klemensa z Filonem oraz
z Orygenesem, związki między racjonalnym dowodzeniem i stosowaniem Biblii w poszukiwaniu prawdy; 2. Relacja między Starym i Nowym Testamentem u Klemensa;
3. Klemens i Stary Testament (Biblia grecka Klemensa; interpretacja poszczególnych ksiąg ST); 4. Klemens i Nowy Testament (teksty Klemensa z NT; interpretacja poszczególnych ksiąg NT); 5. Różne sposoby korzystania z Pisma Świętego
w poszczególnych dziełach Klemensa. W programie przewidziano też główne wykłady wprowadzające w tematykę sympozjum, które wygłoszą: Alain Le Boulluec –
L’interprétation de la Bible et le genre symbolique selon Clément; Annewies van den
Hoek – Relationship between Old and New Testament in Clement; Judith Kovacs –
Clement’s interpretation of Paul’s letters; Marco Rizzi – Patterns of Biblical exegesis
in Clement. Termin zgłoszeń upływa 20 I 2014 r., wszelkie zaś praktyczne informacje
można uzyskać na stronie internetowej: http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/clement2014.htm.
14. W dniach 3-5 IX 2014 r. odbędzie się w Londynie (Queen Mary University)
V Brytyjska Konferencja Patrystyczna organizowana przez prof. Allena Brenta, dr.
Yannisa Papadokiannakisa oraz prof. Markusa Vinzenta (King’s College London). Do
końca lutego 2014 r. można nadsyłać jeszcze (na adres e-mail: britishpatristics@gmail.
com) abstrakty wystąpień, które zostaną zrecenzowane, a następnie autorzy zostaną
poinformowani o ich zakwalifikowaniu. Referaty zostaną opublikowane w „Studia
Patristica”. Wszelkie dane potrzebne do zgłoszenia uczestnictwa można znaleźć na
stronie internetowej: www.britishpatristics.com.
15. Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża organizuje 17-20 IX 2014 r. w Rzymie
XIII Międzynarodowe Kolokwium o Grzegorzu z Nyssy, które będzie się koncentrować na jego Homiliach do Pieśni nad Pieśniami wokół trzech głównych struktur:
filologicznych, filozoficznych i teologicznych. Program kolokwium obejmuje wykłady, komunikaty, ale także warsztaty naukowe. Termin nadsyłania abstraktów wystąpień upływa 30 V 2014 r., więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.gregoryofnyssa.org/info.html.
16. Instytut Studiów Klasycznych Wydziału Sztuk Uniwersytetu Masaryka
w Brnie w dniach 20-21 XI 2014 r. organizuje warsztaty naukowe nt. Diegesis w greckiej literaturze późnego antyku i wczesnego średniowiecza (III-X w.) (Diegesis in
Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages [3rd to 10th cent.]). Celem
warsztatów jest wymiana doświadczeń naukowców badających elementy narracyjne wczesnośredniowiecznej literatury greckiej. Zgłaszane tematy powinny (chociaż
nie są ograniczone) obejmować: funkcje narracji we wczesnym społeczeństwie średniowiecznym; charakter i rozwój diegesis w gatunkach narracyjnych (historiografia,
hagiografia), a także w innych gatunkach zawierających fragmenty narracyjne (literatura ascetyczna, retoryka, epistolografia); wkład współczesnych teorii literackich
i ich metod do badania oraz interpretacji wczesnośredniowiecznej literatury i społeczeństwa. Termin zgłoszeń upływa 30 IV 2014 r., więcej informacji można zaś znaleźć na stronie internetowej: http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/
CFP_diegesis_DF.pdf.

