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Sprawozdanie z XI Studenckiej Konferencji Starożytniczej pt. Ziemia 
obiecana (Łódź, 8–10 maja 2015 r.)

 Studenckie Konferencje Starożytnicze (dalej: SKS) to coroczne, 
odbywające się od 2004 r., studencko-doktoranckie konferencje naukowe, 
eksplorujące rozmaite zagadnienia epoki starożytnej, począwszy od dziejów 
Mezopotamii i Egiptu, a skończywszy na osiągnięciach ludów Ameryki 
prekolumbijskiej. Interdyscyplinarny charakter SKS wynika z rozmaitości 
zainteresowań jej uczestników: historyków, historyków sztuki, archeologów, 
filozofów oraz filologów klasycznych i nowożytnych. Organizatorem SKS 
są studenckie starożytnicze koła naukowe z całej Polski. Każdego roku inne 
koło (a zatem inne miasto) jest gospodarzem konferencji. Większość spotkań 
ma zasięg ogólnopolski, ale V SKS (Poznań) i jubileuszowa X SKS (Warszawa) 
miały charakter międzynarodowy i gościły zagranicznych starożytników, w tym 
samego prof. Oswyna Murraya (University of Oxford).
 Tegoroczna, XI SKS, odbyła się w dniach 8–10 maja w Łodzi. 
Gospodarzem spotkania było Koło Antycznej Translatoryki (dalej: KAT) 
UŁ, a obrady prowadzono w okazałym gmachu Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego. Poza KAT UŁ spotkanie współorganizowało 
dziewięć innych kół naukowych: Koło Starożytnicze UW, Studenckie Koło 
Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG, Koło Starożytnicze 
Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury 
Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” UWr, Studenckie Koło Naukowe 
Archeologii Śródziemnomorskiej UG, Studenckie Koło Naukowe Histo-
ryków Starożytności UWr, Koło Naukowe Klasyków UAM w Poznaniu, 
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ oraz – świeżo przyjęte w poczet 
organizatorów SKS – Koło Naukowe Młodych Klasyków Instytutu Filologii 
Klasycznej UW.
 W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 51 studentów i doktorantów 
z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Warszawy 
i Wrocławia. Wygłoszone referaty dotyczyły historii, historii sztuki, arche-
ologii, filologii klasycznej oraz filozofii. W wystąpieniach dominował temat 
starożytnych pochówków oraz wizji zaświatów. Prelegenci prezentowali, jak 
wyobrażano sobie ziemię obiecaną oraz jak przygotowywano się do swojej 
„ostatniej drogi” (referaty dotyczące kultur: grecko-rzymskiej, żydowskiej, 
judeochrześcijańskiej i wczesnochrześcijańskiej, ale także egipskiej, perskiej, 
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chińskiej i indyjskiej). Na podstawie analizy zabytków materialnych zaprezen-
towano wizje ziemi obiecanej Majów, Mykeńczyków oraz ludów Barbaricum. 
Zainteresowaniem cieszył się także temat pielgrzymek, któremu poświęcono 
oddzielny panel. Kolejnym często poruszanym tematem były wyobrażenia nt. 
utopii oraz dystopii nie tylko w literaturze antycznej, ale również w skandy-
nawskiej oraz współczesnej kulturze popularnej. Na konferencji poruszono 
także temat relacji między sacrum a profanum (referaty dotyczące Mezopo-
tamii, Rzymu oraz Bizancjum). Pojawiły się też – rzadko spotykane – referaty 
z zakresu teorii utopii oraz językoznawstwa.
 XI Studencką Konferencję Starożytniczą zainaugurował prof. Maciej 
Kokoszko (UŁ), który ze swadą i dowcipem opowiadał o korzyściach płyną-
cych z picia wina na podstawie dzieła De materia medica Pedaniosa Diosku-
rydesa (I w. n.e.). Pierwszy panel, pod hasłem „Pielgrzymki do ziemi obie-
canej”, zawierał referaty Aleksandry Pawlikowskiej (UW): Podążając Via 
Maris i mgr. Barbary Zając (UJ): Starożytna Marea – przystanek przed ośrod-
kiem kultu Świętego Menasa w Abu Mena. Podczas drugiego panelu pt. „Języ-
kowy opis miejsc świętych” uczestnicy wysłuchali referatów mgr. Katarzyny 
Kuszewskiej (UŁ): Gaj święty – „nemus” czy „lucus”? oraz Michała Warzochy 
(UJ): Świętość Indoeuropejczyków − analiza leksemów opisujących sferę sacrum 
w najważniejszych językach indoeuropejskich. W ramach trzeciego, a zarazem 
ostatniego w pierwszym dniu, panelu „Przestrzeń sakralna” prezentacje 
wygłosili: mgr Marcin Stankiewicz (UWr): Przestrzeń sacrum rzymskich 
świątyń Izydy na przykładzie Iseum Campense w Rzymie oraz iseum w Pompe-
jach oraz mgr Maciej Wacławik (UJ): Sprowadzając niebo na ziemię. Społecz-
ności monastyczne na Negewie w okresie bizantyńskim. 
 Drugiego dnia konferencji obrady odbywały się w dwu salach jedno-
cześnie. W ramach panelu „Egipskie zaświaty” referaty wygłosili Daria 
Białobrzecka (UJ): Pochówki towarzyszące w Starożytnym Egipcie, Adrianna 
Madej (UW): Menu z grobowca, czyli co po śmierci jadali Egipcjanie oraz Marta 
Kaczanowicz (UAM): O sobowtórach, sługach i niewolnikach w egipskich zaświa-
tach. Kolejny panel, „Mityczne krainy w oczach cywilizacji chińskiej”, obej-
mował wystąpienia Agnieszki Pawlak (UWr): W pogoni za życiem wiecznym, 
czyli poszukiwanie Wysp Nieśmiertelnych przez cywilizację chińską – od wielkich 
wypraw do tworzenia symbolicznych imitacji, mgr. Wojciecha Knagi (UO): 
Ziemia przeklęta Goga i Magoga. Spojrzenie z drugiej strony spiżowej bramy 
Aleksandra – Chińczycy a koczownicy Azji Centralnej do VIII w. n.e. i mgr. Łukasza 
Byrskiego (UJ): Wyspy Nieśmiertelnych na Oceanie Wschodnim w świetle chiń-
skiej mitologii i źródeł historycznych. W ramach panelu „Utopia jako miejsce, 
utopia jako czas” prelekcje wygłosili Piotr Zeman (UAM): Hiperborea – grecka 
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kraina wiecznej szczęśliwości na dalekiej północy, mgr Bartosz Kołoczek (UJ): 
Idylliczne i infernalne oblicza Afryki w „Joannidzie” Flawiusza Kreskoniusza 
Koryppusa, mgr Karolina Frank (UW): Upadek czy powrót? Motyw „złotego 
wieku” w komedii staroattyckiej oraz Ewa Nowak (UWr): Królestwo podziemne 
jako kraina szczęśliwości i złoty wiek jako czas gnuśności, czyli obrazy à rebours 
w „De raptu Proserpinae” Klaudiana. W następnym panelu „Zaświaty / 
mityczne krainy w oczach ludów Barbaricum” zaprezentowali się: Martyna 
Kucińska (UG) z tematem Tajemnica wierzeń społeczeństw Barbaricum na ziemiach 
polskich w dobie późnego cesarstwa rzymskiego oraz Patrycja Amrozińska (UŁ) 
i Anna Kubicka (UŁ) z wystąpieniem pt. Koniec życia początkiem nowej drogi. 
O pochówkach kultury wielbarskiej z terenów ziem polskich.
 W drugiej części dnia podczas panelu „Utopie i dystopie w literaturze 
antycznej” uczestnicy wysłuchali prelekcji Wojciecha Kopka (KUL): Egipt 
Ptolemeuszów w mimach Herondasa – propaganda czy „ziemia obiecana”?, 
mgr. Grzegorza Zyzika (UO): „Kosmiczna Odyseja”. Lukian i opis pierwszej 
podróży na Księżyc, Tomasza Babnisa (UJ): Rzym i Italia w I księdze „Tristiów” 
Owidiusza i Doroty Marciniuk (KUL): Ewolucja obrazu Wysp Szczęśliwych 
w epoce archaicznej i klasycznej literatury starożytnej Grecji na podstawie wybra-
nych źródeł. Następny panel „Wizje zaświatów” zawierał referaty mgr Pauliny 
Nicko (UWr): Mezopotamski świat podziemny i jego znaczenie dla relacji 
żywych ze zmarłymi, mgr. Tomasza Kunickiego-Goldfingera (UW): Grób 
Achillesa – antropologiczne wizje zaświatów w obrębie dzieł homeryckich, Kata-
rzyny Wiśniewskiej (UW): Wśród cieni i nadludzi – o homeryckich zaświatach, 
a także Iwony Zakrzewskiej (UŚ): „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” – 
wizja piekła w wierzeniach Żydów i chrześcijan w starożytności. Próba porów-
nawcza. W panelu „Mykeńskie zaświaty” prelekcje wygłosili Cezary Bahyrycz 
(UAM): Tolosy jako brama do Ziemi Obiecanej. Ostatnia podróż Mykeńczyka 
oraz mgr Katarzyna Dudlik (UAM): Studia nad zwyczajami pochówkowymi 
wczesnomykeńskich elit – wybrane aspekty. Ostatni panel tego dnia, dotyczący 
Mezopotamii, składał się z wystąpień Stanisława Wójcika (UAM): Wyobra-
żenie zniszczonego miasta w pięciu lamentach sumeryjskich i Damiana Przyby-
łowskiego (UAM): Władca jako łącznik między sferą sacrum a profanum – 
analiza problemu na podstawie źródeł z okresu panowania Asarhaddona. Drugi 
dzień obrad zakończył pasjonujący wykład Ziemia obiecana – śmierć w służbie 
religii na temat ofiar składanych z ludzi podczas rzymskich obrzędów sakral-
nych, który wygłosiła opiekun KAT UŁ, dr hab. Idaliana Kaczor (UŁ).
 Na trzeci, a zarazem ostatni, dzień konferencji zaplanowano osiem 
równoległych paneli. Pierwszy panel inauguracyjny, pod hasłem „Cesarze 
Rzymu a dążenie do utopii”, składał się z referatów Romana Deikslera (UAM): 
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Zwycięstwo w Judei fundamentem panowania Flawiuszy, Jakuba Sawickiego 
(UW): „Qui scelerum inventor et malorum machinator fuit” – o utopii politycznej 
Dioklecjana w preambułach konstytucji cesarskich oraz Barbary Szeląg (UAM): 
Droga Oktawiana ku wieczności. Analiza „Res gestae divi Augusti”. Podczas 
drugiego panelu inauguracyjnego („Utopia jako koncept”), prelekcje wygło-
sili Wojciech Sobiecki (UWr): Utopia czy motywy utopijne? i Jakub Wolak 
(UW): Orygenesa raj utracony. Upadek bytów i stworzenie równoległych światów 
według traktatu „Peri archon”. W ramach kolejnego panelu, „Ziemia Obie-
cana 1”, uczestnicy wysłuchali prezentacji mgr. Sebastiana Malkusza (UO): 
Sodoma – „ziemia obiecana” Lota, bratanka Abrahama i mgr. Jerzego Fatygi 
(KUL): Ziemia Obiecana Izraelitów widziana w perspektywie wyprawy faraona 
Szeszonka. Podczas panelu „W drodze na kraj świata” uczestnicy zapoznali się 
z prezentacjami mgr. Kajetana Jagodzińskiego (UAM): O obfitość wody – piel-
grzymki o obfitość wody w klasycznej kulturze Majów (250–900 n.e.) na przy-
kładzie stanowiska archeologicznego Cara Blanca, Belize, jak również (zespo-
łowo) Aleksandry Mietły (UAM) i Dominika Stachowiaka (UAM): Tartessos 
– przegląd propozycji lokalizacji starożytnego miasta na podstawie źródeł i mgr. Filipa 
Taterki (UAM): Kraina Punt – Ziemia Boga starożytnych Egipcjan.
 W ostatniej części konferencji podczas panelu „Ziemia obiecana 2” 
referaty wygłosili Andrzej Jędrzejczak (UAM): W drodze do ziemi obiecanej. 
Miejsce akcji i jego symboliczny sens – analiza poszczególnych elementów prze-
strzeni, mgr Aleksandra Wojtasik (UJ): Egipt – nowa Ziemia Obiecana. Analiza 
twórczości wybranych autorów judeohellenistycznych i mgr Kamil Choda (UJ): 
Trzy ziemie obiecane i jedna zaniedbana. Ziemia Święta, Galia, Bizancjum i Rzym 
u Grzegorza z Tours. Panel „Droga w zaświaty na przestrzeni wieków” składał 
się z prezentacji Stanisława Chmielowskiego (UAM): Zwyczaje pochówkowe 
asyryjskich królowych w I tys. przed Chr., Magdaleny Kaliniak (UŁ): Kult duszy 
oraz kontrowersyjne rytuały pogrzebowe w starożytnej Grecji oraz mgr. Okta-
wiusza Kornobisa (UJ): Metoda traktowania zmarłych według Zaratusztry, czyli 
o wystawianiu ciał w Imperium Perskim w relacji greckich autorów. W ramach 
panelu („Legendarne krainy”), uczestnicy wysłuchali prezentacji Dominiki 
Lewandowskiej (UW): Krainy płodności, czyli gdzie natura promuje rodziny 
wielodzietne, mgr. Przemysława Stawarza (UŁ): Legendarne krainy w mito-
logii skandynawskiej i mgr. Barbary Kokurewicz (UWr): Indyjski Olimp, czyli 
mityczna góra Meru i jej odbicia w sztuce starożytnych Indii. Podczas panelu 
pt. „Świat w zwierciadle utopii”, równolegle zamykającego XI SKS, prelekcje 
wygłosili mgr Fryderyk Kwiatkowski (UJ): Gnostycka wizja świata we współ-
czesnych filmach dystopijnych oraz mgr Katarzyna Grabarczyk (UW): Dlaczego 
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zachowanie dziewictwa, a nie małżeństwo otwiera bramy raju? „Liber de virgi-
nitate servanda” Hieronima.
 Niestety do skutku nie doszło pięć z zaplanowanych wystąpień, 
ponieważ prelegenci nie zdołali dotrzeć na miejsce obrad. Były to prezentacje 
mgr. Damiana Domańskiego (KUL): „Itinerarium Burdigalense” – najstarszy 
zachowany łaciński opis Ziemi Świętej, mgr. Anny Szarek (Uniwersytet Peda-
gogiczny im. KEN w Krakowie): Dwoistość zaświatów w wierzeniach ludów 
Barbaricum, mgr. Emilii Smółki (UAM): Wędrówka Gotów. Relacja ze szlaku 
do krainy Oium, Alicji Górskiej (UŁ): Eden jako świat antynomiczny w kontek-
ście utopii, czyli o Rajskim Ogrodzie i pierwiastku ludzkim: pierwszy mężczyzna 
i jego trzy partnerki oraz mgr. Katarzyny Bagrowskiej (UO): Biblijna „Ziemia 
Obiecana”.
 Mimo rekordowej liczby referatów na tegorocznej SKS zabrakło 
prezentacji dotyczących neolatynistyki oraz filologii nowożytnych. Mała 
liczba wystąpień poświęcona była Bizancjum, starożytnym Persji i Indiom 
oraz Ameryce prekolumbijskiej. Można mieć jednak nadzieję, że na kolejnych 
SKS braki te zostaną uzupełnione. Najlepsze spośród referatów zaprezentowa-
nych w tym roku opublikowane zostaną w kolejnym tomie ΣΧΟΛΗ (Schole) 
– publikacji pokonferencyjnej, zawierającej materiały z kolejnych SKS; nad jej 
wydawaniem czuwa Koło Starożytnicze UW.
 Coroczne SKS to wyjątkowe wydarzenia na mapie polskich konfe-
rencji naukowych. Cykliczność spotkań przyczynia się do integracji środo-
wiska młodych starożytników. Poza wykładami i referatami nieodłączną 
częścią SKS są też spotkania towarzyskie referentów – dzięki nim uczest-
nictwo w konferencji umożliwia nie tylko zaprezentowanie wyników swoich 
badań, ale również poznanie wielu inspirujących osób.
 Na zakończenie sprawozdania pragnę podziękować organiza-
torom XI Studenckiej Konferencji Starożytniczej, którzy przez wiele 
miesięcy dokładali wszelkich starań, aby spotkanie odbyło się zgodnie z planem, 
a podczas samej konferencji moderowali liczne panele. Dzięki nim to wyda-
rzenie naukowe, będące przecież fascynującą przygodą intelektualną, toczy się 
w wyjątkowej, przyjacielskiej atmosferze. W skład komitetu organizacyj-
nego, poza piszącą te słowa, weszli: mgr Katarzyna Kuszewska (UŁ) i mgr Helena 
Sygnet (UŁ) – główne organizatorki tegorocznego spotkania, Tomasz Bednarek 
(UAM), mgr Adam Ciołek (UW), mgr Joanna Dzik (UWr), mgr Jerzy Fatyga 
(KUL), mgr Maria Gierszewska (UAM), mgr Aleksandra Krauze-Koło-
dziej (KUL), Dominika Lewandowska (UW), Maria Maciejewska (UAM), 
mgr Maciej Paprocki (UWr), Dorota Sakowicz (UG), Wojciech Sobiecki (UWr), 
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Łukasz Szeląg (UWr) oraz nasza nieodżałowana Przyjaciółka i Koleżanka – śp. mgr 
Agnieszka Heinricht (UJ).
 Dziękuję również Gabrieli Gajdzie (UWr), Damianowi Miszczyń-
skiemu (UJ) oraz Pawłowi Wisiorkowi (UJ) za pomoc w ocenianiu nadesła-
nych abstraktów. Podziękować chciałabym również Patrycji Abramian, Wero-
nice Masiarek, Aleksandrze Pawłowskiej i Marcie Trębskiej, studentkom 
Uniwersytetu Łódzkiego, które przez te trzy dni wspomagały nasze siły na 
stanowisku rejestracyjnym. Wyrazy podziękowania kieruję także do Profesor 
Idaliany Kaczor, opiekun KAT UŁ, oraz Profesora Macieja Kokoszki za wzięcie 
udziału w obradach, a zwłaszcza za wygłoszenie niezmiernie interesujących 
wykładów. Dzięki składam też Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Uniwer-
sytetowi Wrocławskiemu za finansowe wsparcie tegorocznego spotkania, jak 
również Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która objęła 
je swoim patronatem. W naszym wspólnym imieniu dziękuję także Radzie 
Konsultacyjnej ds. Studenckiego ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która od lat umożliwia nam publikowanie kolejnych tomów ΣΧΟΛΗ.

***

 XII SKS odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu wiosną 2016 r. Informacje o minionych oraz przyszłych edycjach 
SKS znaleźć można na stronie internetowej konferencji (https://studenckakon-
ferencjastarozytnicza.wordpress.com/; dostęp 17 VIII 2015 r.) oraz na Facebook’u 
(Studencka Konferencja Starożytnicza – The Annual Student Conference; 
dostęp 17 VIII 2015 r.). Do zobaczenia za rok!


