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vyhnout: Ambrosiaster; Július Paveľčík, Beda Venerabilis – interpret Jakubovho listu; Haig Utidjian – Hudební skladatel jako biblický exegeta: případ ódy „Hawunhawun” sv. Řehoře z Nareku; Jan A. Dus – Pravda v Janově evangeliu a v listech
Ignáce Antiochijského.
5. VI MAŁY DZIEŃ PATRYSTYCZNY
Zespół działaczy skupiających się wokół propagującego Ojców Kościoła portalu
internetowego „CaritasPatrum” (http://caritaspatrum.free.fr), corocznie (od 2009 r.)
organizuje też w miesiącu marcu interdyscyplinarną konferencję, tzw. „Mały Dzień
Patrystyczny” (Petite Journee de Patristique), poświęconą konkretnej postaci starożytności chrześcijańskiej (dedykowano je już Marcinowi z Tours, Ambrożemu
z Mediolanu, Hilaremu z Poitiers, Paulinowi z Noli i Wigilancjuszowi z Calagurris).
Na 22 III 2014 r. przewidziano 6. już z kolei spotkanie w Saintes (Séminaire de
Saintes, 80 cours Genet, 17100 Saintes), któremu nadano przewodni tytuł: Orygenes
z Aleksandrii lub utajona pamięć (Origène d’Alexandrie ou la mémoire occultée).
Celem organizatorów jest z jednej strony zgłębienie problemu, dlaczego Orygenes,
będąc mistrzem duchowym, niestrudzonym komentatorem Pisma Świętego i najwybitniejszym obok św. Augustyna teologiem, został jednak potępiony, a z drugiej ukazanie jego wpływu na współczesną teologię i duchowość. W tym celu zaplanowano
następujące prelekcje: A. Martin (Université de Rennes) – Le premier grand théologien chrétien; M. Fedou SJ (Centre Sèvres – Paris) – Origène théologien: une lecture
des Écritures au service de la pensée chrétienne; M.L. Chaieb (Université Catholique
de l’Ouest – Angers) – Origène et les gnostiques; C. Basquin-Matthey (Université
Paris Ouest-Nanterre-La Défense) – Origène et les „persecutiones”; A. Wellens
– A bord du „Peri Archôn”: prendre le large avec Origène; M. Cozic (Université
de Poitiers) – La prière du «Notre Père», école du don selon Origène; P.G. Delage
(Séminaire de Bordeaux) – Origène et les femmes.
6. PANEL NAUKOWY: „ARABOWIE A BIZANCJUM”
W ramach cyklicznej konferencji naukowej XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu organizowanej w dniach 20-21 V 2014 r. na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Narutowicza 59a)
przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy
Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana „Ceraneum” we współpracy
z Katedrą Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Kołem Naukowym Bliskiego
Wschodu „Al-Maszrik” Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
UŁ odbędzie się interdyscyplinarny panel naukowy pt. Arabowie a Bizancjum. Na
skrzyżowaniu religii, tradycji i kultur. Jego celem jest możliwie wszechstronna i wieloaspektowa analiza fenomenu współistnienia dwóch średniowiecznych cywilizacji
śródziemnomorskich: bizantyńskiej i arabskiej. Tytuły i abstrakty referatów można
zgłaszać do 31 III 2014 r., wszelkie zaś szczegółowe dane można uzyskać na stronie
internetowej: http://ceraneum.uni.lodz.pl/archives/2741.

