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INFORMACJE
1. TRANSFORMACJA I ADAPTACJA – ODBIÓR BIZANCJUM
MIĘDZY XVI I XXI WIEKIEM
Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 5-6 IX 2014 r. organizuje międzynarodową konferencję bizantynistyczną nt. Transformacja i adaptacja – odbiór Bizancjum
między XVI i XXI wiekiem (Transformation and adaptation – the reception of Byzantium
between the 16th and 21st centuries). Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców
zainteresowanych odbiorem kultury bizantyjskiej w literaturze, dyskursie politycznym,
pop-kulturze (m.in. gry, grafika, powieści). Zamiarem organizatorów jest przeanalizowanie, jak przez wieki termin „Bizancjum” był używany i nadużywany, jak też przekształcano i dostosowywano różne elementy związane z Bizancjum. Wśród zaproszonych
prelegentów są naukowcy z całego świata. Poszczególne prelekcje zostaną wygłoszone w ramach sześciu sesji tematycznych: I. „Singing Byzantium”; II. „Byzantium and
(modern) politics”; III. „Byzantine elements in art”; IV. „Byzantium in popular culture”;
V. „Byzantium in literature”; VI. „Scholars and Byzantium”. Organizacja konferencji została hojnie wsparta z funduszów krajowego Programu Rozwoju Humanistyki, dlatego też
dla uczestników zapewniono bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Więcej informacji
można uzyskać na stronie internetowej: www.byzantium.pl.

2. VI DOROCZNE SYMPOZJUM STUDIÓW
NOWOTESTAMENTALNYCH I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH
W dniach 15-17 IX 2014 r. na Uniwersytecie Południowej Afryki w Pretorii będzie
miało miejsce VI Doroczne Sympozjum Studiów Nowotestamentalnych i Wczesno
chrześcijańskich, którego przewodni temat brzmi: Konflikty wyznaniowe w późnej sta
rożytności i ich następstwa (Religious Conflict in Late Antiquity and Its Legacies). Orga
nizatorzy (prof. Chris L. de Wet, prof. Wendy Mayer) zwracają uwagę, że przemoc (np. męczeństwo, prześladowania) będąca następstwem wielu konfliktów religijnych, najczęściej
była postrzegana jako skutek nietolerancyjności danej religii wobec innej. Tymczasem
ostatnie badania okresu od Nowego Testamentu do rozkwitu islamu pokazują, że konflikt,
który uznaje się jako międzyreligijny, często ma charakter wewnątrzreligijny, jak również
to, że przemoc występuje często ze względu na czynniki niereligijne, podczas gdy materiał
dowodowy na poparcie twierdzeń o przemocy stosowanej przez zwolenników jednej religii (zwykle chrześcijan) przeciwko innym (np. Żydów) jest w dużym stopniu nieobecny.
Oprócz potrzeby dalszych badań, które obalają mity, należy też analizować każdy konflikt pod względem różnych aspektów (np. toposów retorycznych, rytuałów społecznych
i prywatnych). Przyczynkiem tego ma być również to sympozjum. W trakcie spotkania
przewidziano wygłoszenie następujących referatów: Wendy Mayer (Australian Catholic
University), Theorising Religious Conflict; 2. Elizabeth Digeser (University of California,
Santa Barbara), “Collaboration” and Identity in the Aftermath of Persecution; Rose Mary
Amenga-Etego (University of Ghana), Akuapem in Retrospect: Ritual Unification and
State Formation; Jitse Dijkstra (University of Ottawa), Religious Violence in Late Antique

