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istniejące tradycje dotyczące ludzkiej fizyczności wpłynęły na wizję Kościoła i rozwój
procesu wtajemniczenia w wiarę chrześcijańską. Pierwsza, mająca swe źródło w Biblii
i w poszczególnych wątkach filozofii greckiej, podkreślała pozytywną wartość ciała, także
dla duszy. W związku z tym Kościół nie tylko związał się z nią w różnych rytuałach, ale
przyszły stan, do jakiego każdy wierzący został wezwany, obrazował jako zmartwychwstanie i radosne życie wieczne w nowym uwielbionym ciele. Inną tradycją był platoński
dualizm duszy i ciała, który miał tendencję do mówienia o ciele i jego popędach jako
o obrazie wcześniejszego życia i do doradzania praktyki ascezy jako możliwości ucieczki
z fizycznej rzeczywistości, która to odrywa od niewidzialnej i niematerialnej boskości.
W tym nacisku na ascezę Ojcowie znajdowali również poparcie w listach Apostoła Pawła
(np. 1Kor 9). Fakt, że ciało było faktycznie i ściśle zaangażowane w proces inicjacji – najwyraźniej w chrzcie – uważano raczej za metaforę. Od II wieku w mistagogii Kościoła zaczęło również odgrywać rolę martwe ciało świętych (Polikarp). Eucharystię sprawowano
nad grobami męczenników, kościoły budowano nad lub w pobliżu grobów, a święci byli
czczeni w obecności ich fizycznych szczątków. Później te ostatnie były wykorzystywane
jako namacalne narzędzie boskiej mocy uzdrawiania, a cudowne uzdrowienie niemal zawsze prowadziło do nawrócenia. Wiele opowieści dotyczących takich zdarzeń było przytaczanych w homiliach pasterzy Kościoła, ich zadaniem zaś było dokonanie introspekcji
słuchaczy prowadzącej do nawrócenia.
Dlatego organizatorzy kongresu zapraszają uczonych do zbadania roli ciała w relacjach z boskością, w teorii i w praktyce, u poszczególnych autorów lub w szerszych kontekstach dotyczących wczesnego chrześcijaństwa, oraz zastanowienia się, jak wyniki ich
badań mogą być interpretowane w świetle współczesnego myślenia i praktyki.
Głównymi prelegenatmi będą dr Danuta Shanzer (Uniwersytet Wiedeński), dr Katarzyna Conybeare (Bryn Mawr College) oraz dr Caroline T. Schroeder (University of the
Pacific). Materiały z kongresu zostaną opublikowane w serii Late Antique History and
Religion. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://ls0091.uvt.nl/
wordpress5/?page_id=17.

10. DOROCZNE SPOTKANIE SEKCJI PATRYSTYCZNEJ 2017
W dniach 19-21 IX 2017 r. Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski organizuje swe doroczne zebranie w Opactwie Ojców
Benedyktynów w Tyńcu (Kraków) nt. Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej. Spotkanie to będzie miało charakter szczególnie uroczysty, ponieważ organizatorzy zaplanowali również wręczenie Księgi Jubileuszowej (okolicznościowego tomu
„Vox Patrum”) ks. prof. dr. hab. Bogdanowi Częszowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 40
lat pracy naukowo-dydaktycznej. W toku obrad przewidziano wygłoszenie następujących
prelekcji: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (Warszawa), Od ascetów do zakonów;
ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk (Warszawa), Terapeuci – żydowscy prekursorzy monastycyzmu chrześcijańskiego w „De vita contemplativa” Filona z Aleksandrii; ks. dr Arkadiusz Nocoń (Rzym), Obraz Boga w „Apoftegmatach” Ojców Pustyni; prof. dr hab.
Leon Nieścior OMI (Warszawa), Aleksandryjskie inspiracje w egzegezie Nila z Ancyry
na podstawie jego pisma „O monastycznej ascezie”; prof. dr hab. Agnes Bastit (Metz),
„Insignes monachi” – „quasi chorus beatorum”. Kosciół akwilejski i życie wspólne duchownych około 370 r.; ks. dr hab. Waldemar Turek (Rzym), Praca fizyczna w życiu zakonnym: argumentacja św. Augustyna w „De opere monachorum”; bp dr hab. Piotr Turzyński
(Lublin – Radom), Opieka nad chorymi jako droga do świętości według św. Doroteusza
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z Gazy; ks. prof. dr hab. Michał Kieling (Kalisz – Poznań), Upadek czy rozwój? Monastyczna kultura intelektualna w Kościele zachodnim w okresie późnej starożytności na
przykładzie Vivarium Kasjodora; ks. dr Janusz Lewandowicz (Łódź), Prawodawstwo zakonne Justyniana Wielkiego; ks. dr Adam Wilczyński (Kielce), Nauka o Duchu Świętym
w pismach Grzegorza Wielkiego; ks. dr Stanisław Adamiak (Warszawa), Jak komputery
pomagają odnaleźć mnichów-prezbiterów; dr hab. Ewa Osek (Lublin), „… abyśmy nie
karmili się pokarmem demonów”: ascetyzm chrześcijański w Orygenesa „Contra Celsum” 8, 30 i ascetyzm pogański w Porfiriusza „De abstinentia” 2, 42-43; dr Karolina Kochańczyk-Bonińska (Warszawa) – Saloi – święci szaleńcy Chrystusa; ks. dr hab. Marcin
Wysocki (Lublin), Pewniejsza nadzieja? Monastycyzm w epistolografii łacińskiej IV-V
wieku; ks. dr Wojciech Kamczyk (Katowice) – Rola i miejsce wspólnoty monastycznej
w Kościele według św. Augustyna; ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak (Poznań), Znaczenie
wyglądu zewnętrznego mnichów w realizacji rad ewangelicznych. Wskazania reguł galijskich i iberyjskich; dr Szymon Hiżycki OSB (Tyniec), „Institutiones” Jana Kasjana:
zagadnienie rodzaju literackiego; dr Blanka Szymańska OSB (Ełk), Koncepcja wspólnoty w „Regule” św. Benedykta i „Regule dla dziewic” św. Cezarego z Arles; ks. prof. dr
hab. Jan Żelazny (Kraków) – ks. dr hab. Andrzej Uciecha (Katowice), Mistyka w pismach
ojców orientalnych. Izaak z Niniwy i Jan z Dalijata; prof. dr hab. Mieczysław Celestyn
Paczkowski OFM (Toruń), Prostota, udawana głupota i szaleństwo dla Chrystusa w duchowości starożytnego monastycyzmu.
Oprócz wyżej wymienionych referatów organizatorzy zaplanowali również zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego zostanie dokonany wybór nowego zarządu
Sekcji Patrystycznej.

11. XI DOROCZNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA STUDIÓW
NAD WCZESNYM CHRZEŚCIJAŃSTWEM REGIONU AZJI I OCEANII
Stowarzyszenie Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem Regionu Azji i Oceanii
(Asia-Pacific Early Christian Studies Society), działające w ramach Australijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Melbourne w Australii (Australian Catholic University in Melbourne), organizuje w dniach 22-24 IX 2017 r. 11. już z kolei swą doroczną konferencję
naukową. Temat tegorocznego spotkania to: Wczesnochrześcijańskie odpowiedzi na konflikty (Early Christian Responses to Conflict). Miejscem spotkania będzie kampus uniwersytecki (Victoria Parade/Brunswick Street, Melbourne).
Przewodnie referaty są następujące: Robin M. Jensen (University of Notre Dame,
USA), Spitting on Statues and Saving Hercules’ Beard: The Conflict over Images (and
Idols) in Early Christianity; Boris Repschinski (University of Innsbruck), Shift the Issue
and Win the Fight? Rhetorical Strategies of Dealing with Conflicts in Matthew’s Gospel; Jonathan P. Conant (Brown University, Providence RI, USA), Conflict, Trauma, and
the Formation of an Early Christian Identity. Ponadto w bardzo obszernym programie
uwzględniono następujące prelekcje, podzielone na grupy tematyczne: 1A (Conflicting
Scriptures): Sarah Cook (ACU Melbourne), Matthew and Mark in the Context of Early
Church Disputes; Edwina Murphy (Morling College Sydney), Imitating the Devil: Cyprian
on Jealousy and Envy; Matthew R. Crawford (ACU Melbourne), Tolerating Contradiction: Eusebius of Caesarea’s Response to Conflicts within the Fourfold Gospel; 1B (Sacred Space and Holy Places): Naoki Kamimura (Tokyo Gakugei University), Tertullian’s
Understanding of Sacred Places and the Differentiation of Christians from Pagans; Richard Miles (University of Sydney), Building Consensus in Sixth Century AD North Africa;

