
Program Konferencji 
”Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze 

i sztuce Śródziemnomorza”

08.12.2011 (czwartek)

9:00 – 10:20 

Nieśmiertelny/nieumarły. Starożytne a słowiańskie wampiry i wilkołaki, 
mgr Magdalena Nitczyńska, UG

Feniks – recepcja i reinterpretacja w łacińskiej literaturze wczesnochrze-
ścijańskiej

mgr Łukasz Krzyszczuk, UWr

Śródziemnomorskie korzenie wampiryzmu z perspektywy kultury popu-
larnej

mgr Michał Wolski, UWr

10:20 – 10:30 przerwa

10:30 – 11:50 

Nieśmiertelni dzięki nieśmiertelnym. Nadnaturalne przedłużenie życia 
jako efekt interwencji bóstw 

mgr Szymon Makuch, UWr

Mechanika dziedziczenia nieśmiertelności przez mieszańców ludzi i tyta-
nów w mitologii greckiej 

mgr Maciej Paprocki, UWr

Czy nieśmiertelność może mieć kolor? Próba analizy symboliki kolo-
rystycznej przedstawień bogów antycznych w sztukach plastycznych

Magdalena Piotrowska, UAM w Poznaniu



11:50 – 12:00 przerwa 

12:00- 13:20 

„Hebe” Antonia Canovy a początki kolekcji rzeźb w monachijskiej Gliptotece
mgr Georgi Gruew, UAM w Poznaniu

Symbole bóstw w przestrzeni prywatnej – przykład willi Agryppy Postu-
musa w Boscotrecase 

Joanna Wegner, UW

Herkulesowi – wdzięczny Hipolit. Rzecz o ikonografii herosa w willi kar-
dynała d’Este w Tivoli 

Anna Michalska, UWr

13:20 – 15:30 przerwa obiadowa

15:30 – 16:50 

„Bogiem stałaś się z człowieka” – kilka uwag o eschatologii Złotych 
Tabliczek

mgr Przemysław Biernat, UJ

Smutne losy nieśmiertelnych dusz w literaturze starożytnego Rzymu 
mgr Anna Magdalena Wołek, UJ

„Agon Umarłych”
mgr Olga Śmiechowicz, UJ

16:50 – 17:00 przerwa

17:00 – 17:55 

Nieśmiertelność Achillesa - κλέος ἄϕθιτον 
mgr Ilona Chruściak, UWr



Droga w wiekuiste męki. Dantejska ciemna strona nieśmiertelności
Patrycja Łobodzińska, UAM w Poznaniu

19:00 impreza 

09.12.2011 (piątek)

9:00 – 10:20 

Wieloaspektowość mitu o Arachne w dziele Owidiusza 
mgr Zofia Kaczmarek, UAM w Poznaniu

Nieśmiertelna Kleopatra? Rozważania o śmierci królowej Egiptu w an-
tycznych źródłach oraz obrazach od Guida Cognacciego po Michaela 
Parkesa

mgr Karolina Kulpa, UAM w Gnieźnie

DEO ET DOMINO NATO AURELIANO AVG. Kult cesarski za panowa-
nia cesarza Aureliana - między rewolucją a tradycją

10:20 – 10:30 przerwa

10:30 – 11:50 

Święci – bóstwa czy herosi? Kult w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
mgr Maja Miziur, UWr

Żywi, choć umarli, czyli o problematyce zmartwychwstania ciał w okresie 
od późnego antyku do wczesnego średniowiecza 

mgr Aleksandra Krauze, KUL

Anioł – bardziej Bóg czy człowiek? Przemiany w biblijnym obrazie anioła 
do końca okresu perskiego

mgr Bartłomiej Proc, KUL



11:50 – 12:00 przerwa

12:00 – 13:20 

Przez wrota „nie tego” świata. Analiza tekstów nowoasyryjskich i nowo-
babilońskich wzmiankujących bramy w kontekście wierzeń związanych 
z zaświatami i życiem pośmiertnym 

mgr Łukasz Bartkowiak, UAM w Poznaniu

O tym jak „Pani wielkiej mocy” spotkała Szukaletudę 
Anna Mielczarek, UWr

Przepis na nieśmiertelność” – o śmierci, która towarzyszyła Gilgameszo-
wi i nieśmiertelności, której nie posiadł 

mgr Anna Karina Prostko-Prostyńska, UAM w Poznaniu

13:20 – 15:30 przerwa obiadowa

15:30 – 16:50 

Owoce związku człowieka i peri w anatolijskim eposie Kitab-ï Dädäm 
Qorqud 

mgr Jacek Jarmoszko, UW

Defixio jako przykład szczególnej postawy Rzymian wobec bogów 
mgr Paulina Lampkowska, UAM w Poznaniu

Kontrakt między człowiekiem a światem duchów. Obrzęd zār we współ-
czesnej literaturze egipskiej 

mgr Katarzyna Dżugaj, UW

16:50 zakończenie
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Przez wrota „nie tego” świata. Analiza tekstów nowoasyryjskich 
i nowobabilońskich wzmiankujących bramy w kontekście wierzeń 

związanych z zaświatami i życiem pośmiertnym

mgr Łukasz Bartkowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Arallu, królestwo bogini Ereszkigal i Nergala, mienić miało się „kra-
iną bez powrotu”. W pojęciu mieszkańca Asyrii i Babilonii I tysiąclecia 
przed Chr. trafiający doń człowiek wiódł życie monotonne, dosłownie 
i w przenośni pozbawione smaku, bez możliwości zaspokojenia swoich 
potrzeb. 

Miejsce to nierozłącznie związane było z motywem bramy jako sym-
bolu momentu przejścia, wstąpienia do tej mrocznej krainy, ale i ścieżki 
powrotu dla szczególnie uprzywilejowanych gości. Wyrażać mogą to róż-
nego typu wzmianki pochodzące z tekstów natury mitologicznej, hym-
nów kierowanych do bóstw, a czasem także tabliczek gospodarczych. 

W referacie tym pragnę zająć się kwestią symboliki bramy w pojmowa-
niu życia pośmiertnego przez Asyryjczyków i Babilończyków. Postaram 
się poszukać związku bram w życiu codziennym i wrót abstrakcyjnych, 
obecnych w wierzeniach tych ludzi. Będzie mnie interesować częstotli-
wość skojarzeń dotyczących bram mitycznych, osadzanych w tekstach 
różnego rodzaju, zwłaszcza tych mniej związanych z literaturą religijną. 
Skupię się także na kierunku, w którym, w odczuciu wypowiadających 
się poprzez źródła, można przekraczać te symboliczne przejścia i na tym, 
jakie okoliczności towarzyszą zmianie owego kierunku. 

Rozważania te, mam nadzieję, przybliżą nieco charakter asyro-ba-
bilońskich wierzeń w życie po śmierci, a także skłonią do refleksji nad 
zagadnieniem miejsca bramy w religii wyznawanej przez ludność mezo-
potamską I tysiąclecia przed Chr.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

„Bogiem stałaś się z człowieka” – kilka uwag o eschatologii Złotych 
Tabliczek

mgr Przemysław Biernat
Uniwersytet Jagielloński

Referat będzie krótką analizą treści złotych tabliczek (tradycyjnie zwa-
nych „orfickimi”) z grupy A i B pod kątem zamieszczonej na nich deklara-
cji tożsamości zmarłej bądź zmarłego. Deklaracja ta pojawia się w trzech 
wariantach: możemy mieć do czynienia ze stwierdzeniem przynależności 
osoby zmarłej do rodu bogów (A1-A3), jej samookreśleniem jako dziecka 
Ziemi i gwieździstego Nieba (tabliczki z grupy B) lub też ze słowami skie-
rowanymi do zmarłego: „Z człowieka stałaś się bogiem” (A1, A4). Treści 
te interpretowane są wciąż jeszcze przez wielu uczonych w kontekście rze-
komo centralnego dla orfizmu mitu o Zagreusie, na którym to micie Orfi-
cy mieli opierać swą doktrynę „grzechu pierworodnego” („original sin”). 
Tymczasem w 1999 roku Radcliff Edmonds w swoimm artykule „Tearing 
Apart the Zagreus Myth” dokonał wnikliwej dekonstrukcji tego popu-
larnego poglądu, pokazując, że mit o Zagreusie w takiej formie, w jakiej 
wykorzystywano go do zrozumienia treści tabliczek, nie był znany przed 
1882 rokiem, kiedy to „zrekonstruował” go badający tabliczki Domenico 
Comparetti. Uczeni, którzy zaakceptowali wyniki Edmondsowych analiz, 
zostali postawieni przed koniecznością ponownej interpretacji treści zło-
tych tabliczek. 

W moim referacie chciałbym podążyć tropem uczonych, którzy w ta-
bliczkach dostrzegli produkt anonimowych dla nas grup religijnych, któ-
rych członkowie swą tożsamość definiowali poprzez zanegowanie zasta-
nych hierarchii społecznych i, do pewnego stopnia, przekonań religijnych, 
konstruując ze znanych sobie, tradycyjnych motywów eschatologicznych 
wizję, która zaspokajała ich potrzeby religijne i rekompensowała upo-
śledzoną, w ich przekonaniu, pozycję, jaką zajmowali w ramach trady-
cyjnego społeczeństwa greckiego. Analizowane przeze mnie deklaracje 
przynależności zmarłych do rodu bogów interpretował więc będę jako 
wyraz odrzucenia i niezgody na „doczesny” porządek społeczny, w jakim 
przyszło żyć „wtajemniczonym”.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Nieśmiertelność Achillesa – κλέος ἄϕθιτον

mgr Ilona Chruściak
Uniwersytet Wrocławski

Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie natury Achillesa. Mimo 
nieuniknionej śmierci heros dąży do osiągnięcia swoistego rodzaju nie-
śmiertelności – nieśmiertelnej sławy (κλέος ἄϕθιτον), która zapewni mu 
nieprzerwaną obecność zarówno w kulcie, jak i w micie. Na podstawie 
Iliady, chciałabym przedstawić proces podejmowania przez Achillesa 
decyzji o jego dalszych losach. Bohater może zrezygnować z długiego, 
spokojnego życia na rzecz nieuchronnej i bliskiej śmierci, która jednak 
zapewni mu nieprzemijającą pamięć i cześć. W jakim stopniu decyzja 
ta jest zdeterminowana przez gwałtowny charakter samego Achillesa, 
a w jakim przez fatum czy wolę bogów? Czy świadomość nieuchronnej 
śmierci wpływa na zachowanie bohatera? Czy możemy dostrzec mo-
ment, w którym suwerenna decyzja herosa zbiega się z wolą nieśmiertel-
nych? Warto również zwrócić uwagę na istotę relacji Achillesa z bogami 
– zbadać, w jaki sposób ich kontakty różnią się od kontaktów z bóstwami 
innych herosów i śmiertelników. Kluczem do rozwinięcia tego zagadnie-
nia jest rola Tetydy, która pełni rolę pośredniczki pomiędzy bohaterem 
a bogami. Ponadto chciałabym rozważyć zagadnienie apoteozy Achillesa 
oraz pokazać unikalną rolę, jaką postać Achillesa odgrywa w procesie 
powstawania tradycyjnej epiki greckiej.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Kontrakt między człowiekiem a światem duchów. Obrzęd  zār we 
współczesnej literaturze egipskiej

mgr Katarzyna Dżugaj
Uniwersytet Warszawski

Ceremonia zār to niezwykle stary, od dziesięcioleci zadomowiony 
w krajach Afryki północno-wschodniej obrzęd, mający na celu uzdro-
wienie chorego poprzez kontakt z duchem, który opanował jego ciało 
i wywołuje chorobę. Kult ten pochodzi prawdopodobnie z Etiopii, gdzie 
powstał w wyniku interakcji islamu z rdzennymi religiami animistyczny-
mi, a na Bliski Wschód został przywieziony przez czarnoskórych niewol-
ników z Afryki.

Obiektem kultu zār są określane tą samą nazwą duchy, które uchodzą 
za przyczynę chorób o podłożu psychicznym. Nie są to duchy jednoznacz-
nie złe, nie należy ich mylić z obecnymi w mitologii arabskiej dżinnami 
lub ifritami; rozgniewane mogą jednak zawładnąć ludzkim ciałem i umy-
słem, powodując chorobę psychiczną lub zachowania o charakterze de-
wiacyjnym.

Ceremonii zār nie należy utożsamiać z egzorcyzmami; celem tych 
ostatnich jest zawsze wypędzenie ducha z ciała, którym zawładnął, 
podczas gdy obrzędy zār mają za zadanie przebłagać ducha, ułagodzić 
go, zapewnić jego przychylność i „pogodzić” z człowiekiem, w którego 
ciele zamieszkał. Niezmiernie istotna jest tu ofiara dla ducha, nazywana 
znamiennie al-‘aqd czyli „kontrakt, umowa”; stanowi ona swego rodzaju 
potwierdzenie porozumienia osiągniętego pomiędzy człowiekiem a du-
chem. Później dla podtrzymania owej pozytywnej relacji z duchem pa-
cjent musi stale, zazwyczaj raz w roku, powtarzać cały obrzęd.

Jako element egipskiego folkloru kult zār jest stale obecny w literatu-
rze tego kraju. Motyw zakazanego przez islam obrzędu wykorzystywali 
między innymi Nadżib Mahfuz czy Salwa Bakr. W referacie przedstawię 
różne sposoby widzenia tego obrzędu: od niedozwolonych praktyk ma-
gicznych do rozrywki dla znudzonych pań domu.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

„Hebe” Antonia Canovy a początki kolekcji rzeźb w monachijskiej 
Gliptotece

mgr Georgi Gruew
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

„Hebe” Antonia Canovy na przełomie XVIII i XIX w. ucieleśniała 
nowatorski sposób rozumienia sztuki. Była też wzorem i pobudką, dla 
której Ludwik I Bawarski rozpoczął kolekcjonowanie prac do przyszłej 
monachijskiej Gliptoteki - zbioru rzeźb niezbędnych do odnowienia 
sztuki niemieckiej w oparciu o osiągnięcia starożytnych i współczesnych 
mistrzów. Włoski artysta wykonał „Hebe” w czterech wersjach, które, na 
skutek zabarwienia ich substancją nadającą młodzieńczej postaci bogini 
większego realizmu oraz wykorzystania innych materiałów niż marmur 
(złocone naczynia oraz przepaska we włosach), wykraczały poza ówcze-
sny gust artystyczny. Stało to w wyraźnej sprzeczności z upodobaniami 
neoklasycyzmu, a bliższe było pracom starożytnych Greków, do których 
starali się nawiązać Ludwik Bawarski oraz Leo von Klenze, wznosząc bu-
dynek pierwszego publicznego muzeum rzeźby w Europie. Sam zaś spór 
w zakresie recepcji pracy, obecny w czasopiśmiennictwie okresu napole-
ońskiego, wyraźnie objawia dwuznaczne rozumienie sztuki Canovy jako 
godnego następcy Fidiasza i Praksytelesa.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Owoce związku człowieka i peri w anatolijskim eposie „Kitab-ï 
Dädäm Qorqud”

mgr Jacek Jarmoszko
Uniwersytet Warszawski

Narodowy epos Turków oguzyjskich „Kitab-ï Dädäm Qorqud” jest 
swoistą syntezą mitów irańskich oraz tradycji greckich, dokonaną na 
gruncie kultury turecko-muzułmańskiej. Głównymi bohaterami eposu są 
koczujący w Anatolii begowie z plemienia Oguzów, czyli przodkowie dzi-
siejszych Turków, Azerbejdżańczyków i Turkmenów. Chociaż najstarsze 
znane nam rękopisy datuje się na wiek XVI, to przypuszcza się, że orygi-
nalny tekst mógł zostać napisany nawet w XIII. Księga zawiera dwanaście 
opowieści, z których wiele ma charakter ogólnoturkijski i, w różnej for-
mie, znana jest również innym ludom Azji Środkowej. 

Z pewnością budząca najwięcej kontrowersji i otoczona największą 
sławą jest mieszająca wątki „Odysei” – a przy tym zarówno islamska, 
jak i pogańska – opowieść o tym, jak Basat zabija Depegöza. W jednym 
z jej głównych wątków opisany jest związek oguzyjskiego pasterza i peri 
– charakterystycznego dla demonologii irańskiej pierzastego stworzenia, 
jawiącego się w perskiej ikonografii jako piękna dziewczyna o ptasich 
skrzydłach. Owoc ich zakazanej «miłości» ma determinować akcję opo-
wiadania i towarzyszyć czytelnikowi aż do ostatnich jego wersów.

Z punktu widzenia badań literaturoznawczych niezwykle interesujący 
jest sposób, w jaki autorzy opowieści ludowych pogodzili tradycję mu-
zułmańską i mity pogańskie, głównie greckie i irańskie. W eposie zostały 
przedstawione relacje świata śmiertelników ze światem istot baśniowych, 
który jest w jakiś sposób umieszczany w sferze muzułmańskiego sacrum. 
Naruszenie granic tejże osobliwej świętości zawsze prowadzi do okrutnej 
kary z rąk niepojętych, mściwych sił wyższych.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Wieloaspektowość mitu o Arachne w dziele Owidiusza

mgr Zofia Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W swoim dziele „Metamorfozy” Owidiusz opisał konkurs pomiędzy 
boginią Ateną a śmiertelniczką Arachne. Historię tej rywalizacji, zakoń-
czonej przemianą dziewczyny w pająka, można różnorako interpretować. 
Może to być opowieść o odwiecznej walce między śmiertelnymi a nie-
śmiertelnymi albo o odwiecznym sporze między młodością a starością. 
Niektórzy badacze chcą w niej widzieć także postulat wolności sztuki. 

Mit ten można interpretować w rozmaitych kontekstach. Dzieło Owi-
diusza, z którego znamy tę historię, powstało w specyficznym momen-
cie historii Rzymu – u początków pryncypatu. Czy jest to więc element 
propagandy augustowskiej, czy raczej ukryty sprzeciw wobec ideałów 
Oktawiana? Jest wielce prawdopodobne, że mit ten po prostu pasował do 
założeń poety, który chciał opisać przemiany ludzi w zwierzęta i zwierząt 
w ludzi. Te oraz inne problemy, które wyłaniają się z nie tylko literackiej 
analizy mitu, chciałabym przedstawić w moim referacie.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Żywi, choć umarli, czyli o problematyce zmartwychwstania ciał 
w okresie od późnego antyku do wczesnego średniowiecza

mgr Aleksandra Krauze
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

„Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują 
się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód 
nie obumrze. (...) Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; 
sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje 
mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. (...) Stał 
się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem oży-
wiającym” (1 Kor 15, 35-45).

Celem referatu będzie ukazanie złożoności problematyki zmartwych-
wstania ciał w okresie od późnego antyku do wczesnego średniowiecza 
na podstawie analizy wybranych źródeł pisanych (Biblia, pisma apokry-
ficzne i dzieła pisarzy wczesnochrześcijańskich) oraz ikonograficznych 
(od wczesnochrześcijańskich przedstawień symbolizujących bądź za-
powiadających Zmartwychwstanie po średniowieczne przedstawienia 
wskrzeszenia ciał).
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Feniks – recepcja i reinterpretacja w łacińskiej literaturze wczesno-
chrześcijańskiej 

mgr Łukasz Krzyszczuk
Uniwersytet Wrocławski

Przekazany nam przez starożytnych Greków za pośrednictwem Rzy-
mian mit o Feniksie stał się często podejmowanym motywem w litera-
turze i sztuce. Feniks żyje również we współczesnym języku – mówimy 
przecież: Odrodzić się jak Feniks z popiołów. Ów mityczny ptak stał się 
zatem pewnym symbolem. Przyczyniło się do tego chrześcijaństwo. 

Mimo że Feniks był stworzeniem mitologicznym, pozostawił swój ślad 
(być może?) w Septuagincie. W tekstach łacińskich Patrum Ecclesiarum 
Feniks został zaadaptowany przez teologię chrześcijańską in statu nascen-
di. Stał się symbolem trwałości życia i zmartwychwstania do nieśmiertel-
nej egzystencji, a nawet argumentem potwierdzającym naukę Kościoła 
o zmartwychwstaniu ciała – tak jak ptak Feniks umiera i znowu z popio-
łów ożywa, tak wierni chrześcijanie w ślad za Chrystusem ożyją.  Ponadto 
święty Ambroży podkreślał, że Feniks nie znał połączenia płciowego ani 
podniecającego pożądania, [rzez to stał się uosobieniem wszelkich cnót 
i zalet, a nawet na licznych dziełach sztuki począł towarzyszyć Jezusowi, 
natomiast w symbolice średniowiecznej przedstawienie Feniksa wyobra-
żało boską naturę samego Mesjasza. Feniks stał się częścią chrześcijańskiej 
symboliki; miał się spalać w swoim gnieździe, a po trzech dniach, niczym 
Chrystus, odradzać się na nowo. Nawet Konstantyn Wielki, pierwszy 
chrześcijanin na cesarskim tronie, polecił umieścić wizerunek ptaka na 
monetach z napisem: Felix reparatio temporum.

Symbolika Feniksa rozrosła się i zakorzeniła w teologii Ojców Kościo-
ła. Niniejszy referat stawia sobie za cel prześledzenie odbioru mitu o Fe-
niksie przez chrześcijaństwo w okresie od I do IV wieku n.e. oraz jego 
ponowną interpretację i dostosowanie jej do dogmatyki.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Nieśmiertelna Kleopatra? Rozważania o śmierci królowej Egiptu 
w antycznych źródłach oraz obrazach od Guida Cognacciego po 

Michaela Parkesa

mgr Karolina Kulpa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie

Czy Kleopatra VII, jedna z najsłynniejszych samobójczyń antycznego 
świata, rzeczywiście sama odebrała sobie życie? Dlaczego artyści ukazy-
wali śmierć królowej w określony, bardzo podobny sposób?

Postać królowej egipskiej z dynastii ptolemejskiej zwanej Lagidami 
spotykamy w salach muzealnych nie tylko na starożytnych przedstawie-
niach, ale i na późniejszych dziełach malarskich. Władczyni nieżyjąca od 
ponad dwóch tysięcy lat zdaje się być stale obecna w kulturze europejskiej, 
uzyskując nieśmiertelność jako obraz wschodniej, antycznej królowej.

Życie i śmierć Lagidki nadal stanową wyzwanie badawcze, gdyż na-
ukowcy zajmujący się dziejami ptolemejskimi napotykają na barierę 
w postaci braku literackich źródeł egipskich z tego okresu, mając za bazę 
naukowych rozważań jedynie przeważnie stronnicze przekazy spisane 
przez obywateli Rzymu. Według nich królowa Egiptu miała zakończyć 
życie w 30 r. przed Chr. samobójczą śmiercią. Umarła postać historyczna, 
lecz antyczne przekazy wykreowały w szeroko rozumianej kulturze nie-
śmiertelny wizerunek kobiety, która władała mężczyznami, intrygowała 
i kusiła, aby na końcu wybrać śmierć zamiast hańby niewoli.

W swoim wystąpieniu chciałabym zastanowić się nad tym, jak staro-
żytne  rzymskie źródła omawiają ostatnie chwile królowej, a także zestawić 
opisy z wybranymi, moim zdaniem najbardziej reprezentatywnymi, przy-
kładami malarstwa ukazującymi Kleopatrę w godzinie śmierci, a stwo-
rzonymi przez artystów tworzących w państwach leżących nad Morzem 
Śródziemnym.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Defixio jako przykład szczególnej postawy Rzymian wobec bogów

mgr Paulina Lampkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W moim wystąpieniu chciałabym omówić wyjątkową relację, jaka za-
chodziła pomiędzy obywatelami starożytnego Rzymu a ich bogami oraz 
bóstwami podziemnymi. Główną oś mojego referatu stanowią ołowiane 
tabliczki z przekleństwami, tak zwane tabellae defixionum. Zwyczajowo 
w rzymskim kulcie religijnym przyjęło się, że gdy człowiek chciał uzy-
skać przychylność bogów, składał im określoną ofiarę. Odbywało się to 
zawsze na zasadzie pragmatycznego kontraktu, wyrażanego formułą do 
ut des – „daję, abyś dał”, bądź do quia dedisti – „daję, ponieważ dałeś”. 
Ofiarnik miał zatem nadzieję, że bóg wysłucha jego prośby właśnie ze 
względu na ofiarę. Inaczej rzecz ma się w wypadku defixiones. Wystaw-
ca takiej magicznej tabliczki nigdy nie prosił ani nie błagał demona lub 
boga o działanie. Zawsze zwracał się do niego w formie rozkazu i nigdy 
też nie przejawiał wdzięczności za okazaną przychylność. Nie składał 
bogom darów, nie obiecywał żadnej zapłaty. Dziwna i zarazem ciekawa 
wydaje się ta odmienność relacji kultowej w odniesieniu do bóstw pa-
tronujących śmierci i zemście. Ta powszechna, jak się okazuje, praktyka 
jest o tyle bardziej jeszcze tajemnicza, że w przekazach literackich napo-
tykamy wręcz na zmowę milczenia w odniesieniu do tabliczek z prze-
kleństwami. Swoje wystąpienie zamierzam zilustrować przykładem za-
chowanej defixio.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Droga w wiekuiste męki. Dantejska ciemna strona nieśmiertelności

Patrycja Łobodzińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

(…) Żeć przewodnikiem będę; skoroś tej góry
Przez WIEKUISTE MIEJSCA przeprowadzę,

Kędy usłyszysz rozpaczliwe chóry,
Przyjrzysz się duchów przebolesnej rzeczy,

Co z wszystkiej pieśni WOŁA O SKON WTÓRY. (…)
Powyższe słowa, wypowiedziane przez Wergiliusza, pochodzą 

z pierwszej pieśni Piekła, z „Boskiej komedii” Dantego. Antycypują to, 
co poeta zobaczy podczas swojej wędrówki po dziewięciu kręgach pie-
kielnych – tam, gdzie dusze śmiertelnych, przekroczywszy próg życia 
wiecznego, wkraczają w nieśmiertelność, równoznaczną z wiecznymi 
męczarniami. Wobec takiej perspektywy nieśmiertelność staje się ra-
czej przekleństwem niż darem. Dantejska wizja piekła, niezwykle spójna 
i przemyślana, łączy w sobie tradycję starożytną i chrześcijańską. To tutaj 
trafili wielcy starożytni – Homer, Owidiusz, Platon, Horacy… To tutaj 
nieśmiertelność ducha staje się dla nich wyrokiem i to w tym „wieku-
istym miejscu” ich dusze „wołają o skon wtóry”. W swoim wystąpieniu 
chciałabym przyjrzeć się tej ciemnej stronie nieśmiertelności ukazanej 
przez Dantego w materii słowa, a następnie zobrazowanej przez malarzy 
zainspirowanych tą przerażającą wizją inferno.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Nieśmiertelni dzięki nieśmiertelnym. Nadnaturalne przedłużenie 
życia jako efekt interwencji bóstw

mgr Szymon Makuch
Uniwersytet Wrocławski

Nieśmiertelność fizyczna stanowi prymarnie atrybut bóstw, niemniej 
w wielu mitach, legendach i podaniach ludowych dostępują owego daru 
również ludzie. Zdarza się, że nadnaturalnie długi żywot stanowi boski 
dar lub karę za grzechy. Historie o nieśmiertelności towarzyszą wielu lu-
dom od tysiącleci, nie brak też ich późniejszych wariantów, np. dziejów 
Titonosa czy Żyda Wiecznego Tułacza. Formy tego rodzaju opowieści 
są różne, przedstawiają bowiem z jednej strony unieśmiertelnienie istot 
ludzkich jako formę nagrody za szczególne zasługi, a z drugiej – szcze-
gólnie subtelną karę za najcięższe przewinienia. Warto przyjrzeć się bliżej 
narracjom poświęconym uzyskiwaniu nadnaturalnie długiego żywota, 
gdyż są one kolejnym z przejawów marzenia o nieskończonej ziemskiej 
egzystencji, towarzyszącego ludzkości od zarania dziejów.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Herkulesowi – wdzięczny Hipolit.  Rzecz o ikonografii herosa w wil-
li kardynała d’Este w Tivoli

Anna Michalska
Uniwersytet Wrocławski

Erazm z Rotterdamu, krytykujący „chorobliwą” fascynację książąt ko-
ścioła pogańskim antykiem, surowo potępić musiałby działalność kardy-
nała Hipolita II d’Este. Kardynał, wywodzący się ze słynnego rodu huma-
nistów, otarł się o godność papieską, aby ostatecznie uzyskać jedynie tytuł 
gubernatora Tivoli. Na tym swoistym politycznym wygnaniu nie tylko 
stworzył ogromnym kosztem późnorenesansowe założenie ogrodowe, ale 
też – przy pomocy wybitnych myślicieli i twórców – nadał swej willi pro-
gram ideowy, sławiący czyny i przymioty Herkulesa. 

Temat ten nie został wybrany przypadkowo, zgodnie z rodzinną tra-
dycją heros był bowiem protoplastą rodu d’Este. Przodkowie kardynała 
chętnie odwoływali do tego mitu założycielskiego w swoich pieczęciach 
czy emblematach, jednak dopiero Hipolit d’Este rozwinął go i wykorzy-
stał do stworzenia rozbudowanego programu, w którym Herkules trak-
towany jest jako „bóstwo opiekuńcze” rodu i założenia w Tivoli. Wśród 
twórców willi najdonioślejszą bodaj rolę odegrał Pirro Ligorio, architekt 
i archeolog, badający przeszłość Tivoli – antycznego Tibur będącego 
miejscem kultu Herkulesa. 

W referacie przedstawiona zostanie ikonografia Herkulesa w rezyden-
cji i ogrodzie kardynała d’Este i jej znaczenie w gloryfikacji rodu. Dla 
wyjaśnienia fenomenu niezbędna będzie garść informacji dotyczących 
historii nowożytnych willi, rodu d’Este czy renesansowych badań arche-
ologicznych. Celem wystąpienia będzie ukazanie ciekawego splotu an-
tycznego kultu herosa i humanistycznej fascynacji antykiem na przykła-
dzie willi stanowiącej arcydzieło architektury i sztuki ogrodowej.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

O tym jak „Pani wielkiej mocy” spotkała Szukaletudę

Anna Mielczarek
Uniwersytet Wrocławski

Bogini Inana sama siebie nazywała „najbardziej gwałtowną spośród 
bogów”. Potwierdzić to mogą liczne mity – nawet najważniejsi bogowie 
nie lekceważyli jej i starali się spełniać jej prośby. Tego, kto się jej sprze-
ciwił, czekała zemsta.

Ciekawi zatem treść mitu „Inana i Szukaletuda”, dzięki któremu może-
my poznać przebieg spotkania bogini ze zwykłym człowiekiem. Ogrod-
nik, o którym opowiada mit, nie zważając na konsekwencje, znieważył 
boginię, a następnie uciekł i ukrył się przed nią. Bogini pałała gniewem 
i zesłała liczne klęski na ziemie Sumeru, jednak nie była w stanie odna-
leźć śmiałka.

Dlaczego zwykły człowiek mógł się dopuścić zbrodni, która nie ucho-
dziła płazem nawet bogom? Jak udało mu się ominąć boskie prawa ME, 
które chroniły boginię? Dlaczego bogini nie mogła go odnaleźć? Jak mo-
żemy interpretować ostatnie, zniszczone linijki tekstu? W moim wystą-
pieniu postaram się odpowiedzieć na te i inne pytania.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Święci – bóstwa czy herosi? Kult w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa

mgr Maja Miziur
Uniwersytet Wrocławski

Od XIX wieku trwa dyskusja, czy istnieje ciągłość między pogańskim 
kultem herosów a kultem wczesnochrześcijańskich świętych. Celem ni-
niejszego referatu będzie refleksja, jak pierwsi chrześcijanie pojmowali 
kult świętych. Ukazane zostaną w nim podobieństwa i różnice między 
obydwoma rodzajami obrzędów.

Jednym z zagadnień jest transformacja niektórych pomniejszych 
bóstw oraz herosów pogańskich w chrześcijańskich świętych lub też ich 
utożsamianie (np. utożsamienie cypryjskiego biskupa Tychona z Tycho-
nem, bóstwem płodności). Kolejnym jest kult świętych, który w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa był często analogiczny z kultem bóstw 
opiekuńczych domostw. Potwierdzeniem tej praktyki jest opowieść za-
warta w apokryficznych Dziejach Jana. Pod wpływem pogańskich prak-
tyk tworzenia portretów kommemoratywnych opiekunów i darczyńców 
również chrześcijanie tworzyli wizerunki osób szczególnie zasłużonych 
dla chrześcijaństwa, portrety te miały dodatkowo moc apotropaiczną (np. 
portret Symeona Słupnika umieszczony nad drzwiami warsztatu kowal-
skiego). Były one malowane już za życia tych osób, w szczególności wów-
czas, gdy byli to asceci. Dzięki masowej produkcji wizerunków kult był 
szeroko rozpowszechniony wśród chrześcijan całego obszaru basenu Mo-
rza Śródziemnego. Wizerunki świętych posiadały, naturalnie, pewne ce-
chy wyróżniające i stanowiły środek, dzięki któremu chrześcijanin mógł 
zaadresować swoje prośby bezpośrednio do świętego.

Czym wobec tego był kult świętych w czasach pierwszych chrześcijan? 
Czy był on pogwałceniem pierwszego przykazania, czy należy go jednak 
odseparować od kultów pogańskich?
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Nieśmiertelny/nieumarły. Starożytne a słowiańskie wampiry i wil-
kołaki

mgr Magdalena Nitczyńska
Uniwersytet Gdański

Tematem artykułu są postacie nieśmiertelnych/nieumarłych w litera-
turze i kulturze starożytnego Śródziemnomorza oraz Słowiańszczyzny. 
Opracowanie skupia się na postaciach wampira i wilkołaka, począwszy 
od motywów, jakich można doszukać się już w Babilonie i kulturze Izra-
ela, a na początkach państwowości Słowian skończywszy. Szczególną po-
zycję zajmuje tu Półwysep Bałkański, ze względu na jednoczesne znaj-
dowanie się w kręgu kultury śródziemnomorskiej i słowiańskiej, dlatego 
też nie może być on traktowany jako miarodajny obszar badawczy. Za-
sadnicze porównanie dotyczyć będzie kultury Grecji i Słowiańszczyzny 
Zachodniej, która, jako bardziej oddalona od Śródziemnomorza, staje 
się właściwym odnośnikiem w przedmiotowych rozważaniach. Porów-
nanie obejmuje takie obszary, jak wierzenia na temat powstania wam-
pira i wilkołaka, ich funkcjonowanie w społeczeństwie, sposoby obrony 
przed tym rodzajem nieśmiertelnych/nieumarłych.

Porównując kreacje postaci w obydwu kulturach, praca poddaje pod 
dyskusję kwestie: czy pomiędzy kreacjami przedmiotowych postaci 
w obydwu kulturach występują podobieństwa (jakie?), czym te kreacje 
się różnią, czy można zaryzykować tezę, że, podobnie do Rzymu, Sło-
wiańszczyzna przeszczepiła mitologię Greków na własny grunt – a jeśli 
tak, to w jakim stopniu i dlaczego?

Nie dając jednoznacznej odpowiedzi, praca staje się przyczynkiem do 
dalszych badań w tym zakresie.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Mechanika dziedziczenia nieśmiertelności przez mieszańców ludzi 
i tytanów w mitologii greckiej

mgr Maciej Paprocki
Uniwersytet Wrocławski

Świat boski i świat ludzki w oczach Greka zdecydowanie różniły się 
od siebie. Istniały dzieła, w których światy te przenikały się (jak np. „Ilia-
da”), jednakże dzieliła je zawsze przepaść śmierci, której poddani byli 
ludzie, a niezależni od niej – bogowie. Śmierć była zmazą, która dotyka 
wszystkich ludzi, nawet tych, którzy mieli w żyłach po części boską krew. 
Niektórym śmiertelnym potomkom bóstw olimpijskich udało się jednak 
zasłużyć na nieśmiertelność i wstąpić na Olimp – możemy tu wymienić 
Heraklesa oraz Dionizosa. Zasadniczo jednak taka apoteoza była od-
czuwana jako coś wyjątkowego i zawsze usprawiedliwiana szczególnymi 
okolicznościami.

Twarde zasady dziedziczenia ulegają jednak niejakiemu zawieszeniu 
w stosunku do owoców związków pomiędzy ludźmi i bóstwami nie-
olimpijskimi. Granica śmierci staje się nieostra: dziecko nieśmiertel-
nych może się okazać śmiertelne. W moim wystąpieniu chciałbym prze-
analizować dwa tego typu przypadki. Pierwszym z nich jest Memnon, 
śmiertelny syn tytanidy Eos i unieśmiertelnionego człowieka, Titonosa. 
Drugim z nich jest natomiast potomstwo tytana Heliosa i okeanidy Per-
seis: boginki-wiedźmy Pazyfae i Kirke oraz czarownicy Ajetes i Perses. 
Konceptualna koncepcja nieśmiertelnego bóstwa ulega tu przemianie, 
a wymienione przypadki są nacechowane dla Greków obcością, którą 
dopiero Rzymianie będą usiłowali oswoić i skategoryzować.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

DEO ET DOMINO NATO AURELIANO AVG. Kult cesarski za pa-
nowania cesarza Aureliana – między rewolucją a tradycją

mgr Wojciech Pietruszka
Uniwersytet Wrocławski

Gdy w 270 r. n.e. ambitny Aurelian zdobywał władzę w Cesarstwie,  Im-
perium Rzymskie wciąż stało w obliczu poważnego zagrożenia nie tylko 
utraty części dotychczasowego terytorium, ale też utrwalenia się rozpadu 
państwa na szereg mniejszych organizmów, nie powiązanych politycznie 
w żadnym stopniu z „legalnym” cesarzem. Aby zatrzymać postępującą de-
precjację „władzy centralnej”, Aurelian przeprowadził szereg reform mają-
cych wzmocnić jedność Cesarstwa i zwalczyć destabilizujące je zjawiska. 
Jedną z nich była reforma religijna – przede wszystkim, na co zwraca się 
bardzo często uwagę nadanie kultowi Słońca Niezwyciężonego dominu-
jącej rangi, ale także, o czym nie można zapominać, modyfikacja dotych-
czasowego kultu cesarskiego, mająca na celu ugruntowanie pozycji panu-
jącego. Czy jednak ta ostatnia zmiana rzeczywiście była tak rewolucyjna, 
jak wskazuje napis na monecie znalezionej na terenie Serdyki (dzisiejsza 
Sofia), przypisujący cesarzowi boskość już za życia i to boskość od uro-
dzenia? Byłby wtedy Aurelian nie tylko nowym i samozwańczym bogiem, 
ale także pierwszym władcą, który w sposób zdecydowany zakończył dy-
chotomię wschodniego i zachodniego kultu cesarskiego. A może zmiany 
zaproponowane przez niego nie szły aż tak daleko, a nowy princeps starał 
się jedynie twórczo wykorzystywać dotychczas istniejące instytucje i wie-
rzenia, aby, dostosowawszy je do trudnej sytuacji państwa, maksymalnie 
propagandowo wykorzystać możliwości, jakie dawał rzymski kult domu 
panującego, zapoczątkowany już za panowania Augusta? Na podstawie 
dostępnych źródeł narracyjnych, epigraficznych, numizmatycznych i ar-
cheologicznych, jak również przy wykorzystaniu najnowszej literatury 
przedmiotu, postaram się udzielić na to pytanie odpowiedzi.
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Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza

Czy nieśmiertelność może mieć kolor? Próba analizy symboliki ko-
lorystycznej przedstawień bogów antycznych w sztukach plastycz-

nych

Magdalena Piotrowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Niewielka ilość oraz zły stan zachowania dzieł sztuki, takich jak rzeź-
by i malarstwo znane jedynie z przekazów oraz za pośrednictwem ma-
larstwa wazowego, doprowadziła do tego, że wizja antyku, „wybielona” 
dodatkowo w okresie klasycyzmu, w świadomości współczesnych jest 
przeważnie monochromatyczna, a rozważania nad kolorem przedsta-
wień w kulturze klasycznej nie są podejmowane często. W przekazach 
pisanych zachowały się jednak opisy wielu dzieł sztuki, na przykład rzeźb 
wykonanych w technice chryzelefantyny, jak Atena Parthenos  Pauzania-
sza. Z zachowanych resztek polichromii rzeźb i płaskorzeźb, jak między 
innymi słynne fryzy z Partenonu, wywnioskowano natomiast, że dzieła 
tego typu były zdobione barwnie. Najwięcej informacji o kolorach, a do-
kładniej rzecz ujmując, o słownictwie z nimi związanym i jego użyciu, 
można znaleźć w tekstach literackich. W referacie tym podejmę próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie znanych informacji można 
zanalizować symbolikę koloru w przedstawieniach bogów antycznych 
w sztukach plastycznych oraz czy nieśmiertelność, niebędąca cechą fi-
zyczną, może zostać wyrażona przez fizyczną właściwość, taką jak ko-
lor.
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Anioł – bardziej Bóg czy człowiek? Przemiany w biblijnym obrazie 
anioła do końca okresu perskiego

mgr Bartłomiej Proc
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Celem referatu jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w obrazie anioła 
od czasów najdawniejszych do końca okresu perskiego. Rozważania roz-
pocznie analiza początku 6. rozdziału Genesis, gdzie aniołowie pokazani 
są jako byty całkowicie cielesne, oraz tzw. „walki Jakuba z aniołem”, gdzie 
ukazany został anioł o nadludzkiej sile, z którym jednak potężny czło-
wiek może walczyć. Poprzez następne obrazy zostaną ukazane zmiany 
w obrazie anioła oraz proces „obierania” go z cech ludzkich. Stopniowo 
aniołowie zyskują coraz to nowe zdolności, ich wygląd jest coraz bar-
dziej nadludzki, ich mowa przestaje być zrozumiała dla zwykłego śmier-
telnika. Z istot cielesnych stają się istotami duchowymi. Bardzo ważną 
kwestią jest, aby poddać analizie przyczyny takich zmian w wizerunku 
anioła oraz zastanowić się, na ile wpłynęły na to religie niechrześcijań-
skie, na ile zaś forma ustroju państwa lub inne czynniki. Przeanalizowa-
ne zostaną też skutki tych transformacji.
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„Przepis na nieśmiertelność” – o śmierci, która towarzyszyła Gilga-
meszowi i nieśmiertelności, której nie posiadł

mgr Anna Karina Prostko-Prostyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Śmierci poświęcano wiele uwagi w Mezopotamii, była nieodłącznym 
towarzyszem zarówno ludzi, jak i zwierząt. Liczne reliefy przedstawiające 
konające zwierzęta czy martwych żołnierzy na polu bitwy miały podkre-
ślać wielkość i potęgę tych, którzy zadawali śmierć. Bogowie wydawali 
się być nieśmiertelni, ale za swe nikczemne zachowanie i oni mogli zgi-
nąć z rąk innych bogów, jak w przypadku Tiamat zabitej przez Marduka 
(„Enūma eliš”).

„Przepis na nieśmiertelność” znajdujemy w „Eposie o Gilgameszu”. 
Gilgamesz, wedle eposu babilońskiego w 1/3 człowiek a w 2/3 bóg, był 
śmiertelny. Jego bohaterskie czyny, jak zabicie Huwawy czy też Byka Nie-
biańskiego, znajdują odzwierciedlenie w sztuce od III do I tysiąclecia p.n.e. 
Gilgamesz ukazywany jest najczęściej w trakcie zadawania ostatecznego 
ciosu lub podczas zmagań w bezpośredniej bliskości umierającego lub już 
martwego przeciwnika. Śmierć towarzyszy mu od początku, ale świado-
mość, że kres jego dni również nadejdzie, przychodzi dopiero z chorobą, 
a następnie śmiercią przyjaciela, Enkidu. „Boję się śmierci” – powtarzał 
Gilgamesz, zdążając do swego nieśmiertelnego przodka, Utnapisztima. 
„Mezoptamski Noe” opowiada o potopie oraz o tym, jak Enlil uczynił go 
nieśmiertelnym. Gilgamesz zostaje poddany próbie, dzięki której ma stać 
się nieśmiertelny, po niepowodzeniu Utnapisztim zdradza mu sekret, co 
należy uczynić, by zachować wieczną młodość, ale i to nie przynosi pożą-
danego rezultatu.

Zastanawia, dlaczego Gilgamesz, skoro wierzy w Szamasza, Isztar 
i Anu, Wody Śmierci, w Świat Podziemny, powątpiewa w istnienie ży-
cia pośmiertnego: „Enkidu, którego kochałem, obrócił się w glinę. Czy 
ja nie będę jak on leżał bez wstawania całą wieczność?” (Tab. 10. Kol.3) 
Epos (wersja niniwejska) z jednej strony opisuje to, jak Gilgamesz chce 
uciec przed przeznaczeniem ludzkości, a z drugiej wskazuje na wielką 
wartość życia oraz na to, co jest w życiu najcenniejsze. Wg tabliczki 12, 
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która z pewnością nie należy do utworu skomponowanego przez Sin-
liqe-unninni, Enkidu poznał nakazy świata podziemnego: „i ten, który 
spłodził siedmiu synów, pośród młodszych bogów siedzi na tronie, na-
tomiast ten, który spłodził tylko jednego syna, ma kołek w ścianę wbity, 
a on płacze nad nim gorzko” (Tab.11, Kol.4). Na tabliczce z Nippur (VAT 
4105, Kol.3) Siduri – Karczmarka zwraca Gilgameszowi uwagę, że „Życia 
nieśmiertelnego, którego szukasz, nie znajdziesz. Kiedy bogowie tworzy-
li ludzkość, śmiercią obarczyli rodzaj ludzki, a życie wieczne zachowali 
dla siebie… Zwróć uwagę na dziecko trzymające Cię za rękę”. Ten i inne 
fragmenty świadczą o tym, że Enkidu dzieci nie posiadał i z tego może 
wynikać jego tragedia w życiu pośmiertnym.
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„Agon Umarłych”

 mgr Olga Śmiechowicz
Uniwersytet Jagielloński

Poszukiwanie rady i pomocy u zmarłych jest toposem funkcjonującym 
w literaturze greckiej od czasów powstania „Odysei”. Funkcja zmarłego 
jako doradcy nie jest jednak jednorodna przez cały okres rozwoju litera-
tury greckiej. Na podstawie utworów: „Gerytades”, „Żaby” (Arystofanes), 
„Demy” (Eupolis), „Prawdziwa historia”, „Dialogi” (Lukian), „Apokopos” 
(Bergadis), „Pieśń o Ottonie” (Jorgos Tzertzedis), chciałabym prześledzić, 
jak motyw ten ewoluował od czasów, gdy Zmarły miał niezachwiany au-
torytet (np. „Żaby” i „Demy”), poprzez rywalizację Zmarłych pomiędzy 
sobą o prymat, a także należną im cześć i sławę u Śmiertelnych (dzie-
ła Lukiana), poprzez zapomnienie, jakie zostało przedstawione w mało 
znanym utworze „Apokopos - Utrudzony” Bergadisa, do odrodzenia 
dawnego toposu i rangi osób zmarłych jako najlepszych doradców dla 
śmiertelników, które zachodzi w „Pieśni o Ottonie”, w której władca no-
wopowstałego państwa greckiego schodzi do Hadesu, by nauczyć się rzą-
dzenia państwem od wielkich poprzedników. 
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Symbole bóstw w przestrzeni prywatnej – przykład willi Agryppy 
Postumusa w Boscotrecase

Joanna Wegner
Uniwersytet Warszawski

Oprócz antropomorficznych przedstawień bóstw dużą rolę w starożyt-
ności grecko-rzymskiej odgrywały przedstawienia symboliczne. Okresem 
ich wyjątkowego rozkwitu i przenikania do wszystkich sztuk plastycznych 
były lata panowania Oktawiana Augusta, kiedy ornament i symbol zastę-
powały niekiedy tradycyjne sposoby ukazywania bogów. Środek ciężko-
ści przenosił się często z chęci unaocznienia boskiej osobowej obecności 
na próbę ukazania aparatu pojęciowego, związanego ze szczególnie eks-
ponowanymi postaciami mitologii – aparatu, który stanowił nieodłączny 
element ideologii epoki.

Symboliczna obecność bogów i konotowanych z nimi pojęć uwidacz-
nia się w sztuce państwowej i prywatnej. W moim wystąpieniu omówię, 
w jaki sposób symbolika bóstw funkcjonuje w prywatnej przestrzeni willi 
Agryppy Postumusa w Boscotrecase i jak może być odczytywana w kon-
tekście całości schematu dekoracyjnego pomieszczeń. Odwoływać się 
będę również do przykładów innych domów imperialnych. Postaram się 
wysnuć refleksję, czy przenikanie symboliki bóstw z kontekstów jawnie 
kultowych i publicznych do przestrzeni prywatnej oznacza dewaluację 
symbolu sakralnego, czy sakralizację domeny prywatnej. Opierać się będę 
na poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach ustaleniach dotyczących 
rozszyfrowywania symboliki sztuki okresu Augusta oraz jej potencjalnej 
percepcji w środowisku, dla którego i przez które była tworzona. 
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Śródziemnomorskie korzenie wampiryzmu z perspektywy kultury 
popularnej 

mgr Michał Wolski
Uniwersyte Wrocławski

W swoim wystąpieniu chciałbym poruszyć kwestię pewnych aspektów 
wyobrażenia wampira i jego aktualizacji w tekstach kultury współczesnej, 
a ściślej – śródziemnomorskiego pochodzenia mitu wampirycznego i jego 
rekonfiguracji w twórczości literackiej i artystycznej w XX i XXI wieku. 
Nie ulega wątpliwości, że fantazmat wampira – w różnych formach i wa-
riantach – towarzyszył ludzkości niemal od początku istnienia cywilizacji, 
a jego źródeł upatruje się w przejściu z koczowniczego trybu życia w kie-
runku kultury agrarnej. Ta intuicja – potwierdzana przez spostrzeżenia 
antropologów kultury – na gruncie współczesnej fikcji literackiej i arty-
stycznej (choć nie tylko) wiedzie do powstania osobliwego konglomeratu 
koncepcji, teorii i wierzeń odnośnie źródeł wampiryzmu, z których zna-
komitą większość upatruje się w kulturach basenu Morza Śródziemnego. 
Wystarczy rzec, że spotkać się można z próbami wyprowadzenia źródeł 
wampiryzmu z mitu o Ozyrysie i Izydzie, prototypowych wampirów do-
szukiwano się w postaciach Kaina i Lilith, greckich lamiach i empuzach, 
a nawet w Longinusie. Celem wystąpienia będzie więc krótkie omówienie 
poszczególnych koncepcji śródziemnomorskich korzeni wampiryzmu 
i konfrontacja ich z erudycją filologów klasycznych, zdolnych zweryfiko-
wać akuratność poszczególnych teorii, a także stwierdzenie, czy i w jakim 
stopniu korespondują one z faktycznym stanem wiedzy na temat poten-
cjalnych źródeł mitu wampirycznego w kulturze antycznej.
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Smutne losy nieśmiertelnych dusz w literaturze starożytnego Rzy-
mu

mgr Anna Magdalena Wołek
Uniwersytet Jagielloński

Starożytni Rzymianie, oprócz wiary w liczne bóstwa, potwory i hero-
sów, wielką wagę przywiązywali do kultu zmarłych. Wiara w nieśmiertel-
ność duszy, w jej życie po śmierci, była przyczyną powstania wielu świąt 
i obrzędów. W momencie śmierci niezwykle istotnym było zachowanie 
rytuału przejścia, zaś po pogrzebie nie wolno o zmarłym zapomnieć – aby 
mógł zaznać spokoju konieczne było odprawianie odpowiednich praktyk 
w okresach świąt poświęconych Manom. 

W niniejszym referacie chcę pokazać, jak mogło wyglądać życie po 
śmierci, oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy w istocie dla ludzi 
antycznych nieśmiertelność była darem. Oprócz ukazania tego, jak mogły 
potoczyć się losy duszy po opuszczeniu ciała, zwrócę uwagę na ingerencje 
bogów w egzystencję ludzi przed i po śmierci. Przedstawię także podział 
nieśmiertelnych duchów na Many, Larwy i Lemury oraz poświęcone im 
religijno-magiczne praktyki.

Temat nieśmiertelności i powrotu zmarłych do świata żyjących był 
w literaturze rzymskiej dość popularny. Bardzo często ów powrót wią-
zał się z nekromanckimi praktykami czarownic. Posługując się dziełami 
m.in. Seneki, Lukana, Swetoniusza, Makrobiusza, Owidiusza i Wergiliu-
sza, przedstawię najciekawsze, moim zdaniem, losy nieśmiertelnych dusz 
po śmierci ciała, próbując odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy w istocie 
nieśmiertelność była tylko darem, czy również przekleństwem.


