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Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pneumatologia Ojców 
Kościoła”, Lublin, 17 maja 2019
(„Pneumatology of the Fathers of the Church” – International 
Conference, Lublin, 17 May 2019)

Organizatorami konferencji były Katedra Historii Kościoła 
w Starożytności i Średniowieczu (Wydział Teologii) Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedra Teologii Ukraińskiego 
Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

Międzynarodowe grono pneumatologów spotkało się w murach 
KUL-u w piątek, 17 maja. Miejscem obrad była aula C-1031 w Collegium 
Joannis Pauli II. Prelegentów i słuchaczy powitał ks. dr hab. Włodzimierz 
Bielak (prof. KUL), dyrektor Instytutu Historii Kościoła i Patrologii (9:00-
9:10). Następnie głos zabrał główny organizator konferencji ks. dr hab. Piotr 
Szczur (prof. KUL), który po krótkim słowie wstępnym (9:10-9:20) prze-
szedł do przewodniczenia pierwszej sesji rzeczonej konferencji. Sesja ta 
składała się z czterech 20-minutowych referatów, które przestawili kolejno: 
(1) ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Uniwersytet Opolski): „Pneumatologia 
św. Cyryla Jerozolimskiego” (9:20-9:40); (2) dr Karolina Kochańczyk-
Bonińska (Uniwersytet Warszawski): „Pneumatologia św. Bazylego 
Wielkiego” (9:40-10:00); (3) dr hab. Mapія Горяча (Ukraiński Katolicki 
Uniwersytet we Lwowie): „Пневматологія Maкарія Єгипетського” 
(10:00-10:20); (4) dr Олександр Kaщук (Lwowski Uniwersytet Narodowy 
im. Iwana Franki oraz Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie): 
„Stanowisko Maksyma Wyznawcy wobec «Filioque»” (10:20-10:40). 
Po tej serii wystąpień miała miejsce dyskusja (10:40-11:00), a po niej prze-
widziana programem przerwa na kawę (11:00-11:30).

Po przerwie podjęto obrady w ramach drugiej sesji, której przewodni-
czył dr О. Kaщук. Na program tej sesji złożyło się pięć referatów. Autorem 
pierwszego z nich był ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (KUL): „Znaczenie 
terminu „spiritus” u Tertuliana” (11:30-11:50). Drugie wystąpienie przy-
gotował ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (Uniwesytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) na temat „Pneumatologia św. Ambrożego 
z Mediolanu” (11:50-12:10). Trzecim mówcą był wydziałowy kolega ks. 
prof. B. Czyżewskiego ks. dr hab. Paweł Wygralak (prof. UAM), którego 
tytuł wystąpienia brzmiał „Pneumatologia św. Ildefonsa z Toledo” (12:10-
12:30). Następnie głos zabrała s. mgr lic. Iгнатія Гаврилик (Ukraiński 
Katolicki Uniwersytet we Lwowie), która podjęła temat „Пневматологія 
сирійських Отців Церкви” (12:30-12:50). Ostatni referat w tej sesji za-
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prezentował dr Bіктор Жуковский (Ukraiński Katolicki Uniwersytet 
we Lwowie), którego prelekcja nosiła tytuł „Пневматологія Григорія 
Палами” (12:50-13:10). Również po tym bloku wykładów odbyła się 
dyskusja (13:10-13:30). Ostatnim segmentem lubelskiej konferencji pneu-
matologicznej było krótkie podsumowanie jej wyników, którego dokonał 
ks. prof. P. Szczur. Należy podkreślić bardzo dobrą dyscyplinę czasową, 
o którą zadbali zarówno mówcy, jak i osoby prowadzące obie sesje.

W sumie w czasie konferencji wygłoszono dziewięć referatów. Pięć 
z nich przedstawili polscy badacze antyku chrześcijańskiego, autorami 
czterech natomiast byli naukowcy z Lwowa. Prelegenci reprezentowali na-
stępujące ośrodki naukowe: (1) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, (2) Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, (3) Ukraiński 
Katolicki Uniwersytet we Lwowie, (4) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, (5) Uniwersytet Opolski, (6) Uniwersytet Warszawski.

Należy podkreślić bardzo sprawną organizację tego spotkania oraz wy-
razić nadzieję, że teksty wszystkich wystąpień ujrzą światło dzienne w po-
staci opublikowanych artykułów.

Piotr Kochanek, Lublin – KUL

Osiemnasta Międzynarodowa Konferencja Studiów Patrystycznych 
(Oksford, Wielka Brytania, 19-23 VIII 2019) (XVIII International 
Conference on Patristic Studies)

Już po raz osiemnasty, w dniach 19-23 sierpnia 2019 roku zebrali się 
w Oksfordzie badacze antyku chrześcijańskiego na niemal kultowej kon-
ferencji gromadzącej co cztery lata fascynatów studiów patrystycznych 
z całego świata. Podobnie jak w poprzednich edycjach miejscem obrad 
był budynek Examination Schools usytuowany w centrum Oksfordu, tuż 
przy innych słynnych oksfordzkich budynkach i collegach, co pozwoliło 
wczuć się w atmosferę tej szacownej uczelni, którą przez wiele lat żyło 
wielu znakomitych badaczy Ojców Kościoła. Wzorem minionych lat zna-
czący wkład w organizację Konferencji wniosły patrystyczne stowarzysze-
nia North American Patristic Society i Association Internationale d’Étu-
des Patristique oraz wydawnictwa Peeters Publishers i Oxford University 
Press. Pomimo podkreślanych przez wielu uczestników dużych kosztach 


