Wstêp
Oddajemy do r k Czytelników tom zawieraj cy wszystkie referaty i komunikaty wraz z krótkim podsumowaniem, wyg oszone na IV Mi!dzynarodowej Konferencji z cyklu: Kultura Europy %rodkowej, która odby a si!
w Zabrzu w dniach 16 i 17 XI 2000 r., na temat: „Lux Romana w Europie
%rodkowej ze szczególnym uwzgl!dnieniem %l ska”. By o to ju6, jak wspomniano, czwarte tego rodzaju spotkanie w Zabrzu, zainicjowane przed
kilku laty przez ówczesnego Naczelnika Wydzia u Kultury i Sportu Urz!du Miejskiego w Zabrzu, dzi; wiceprezydenta Katowic, Pana mgr. Jerzego Chmielewskiego, tym razem po;wi!cone problemowi, który wi 6e si!
z czasem, jaki prze6ywamy, ko>cem stulecia, ale przede wszystkim ko>cem
drugiego tysi clecia. W zwi zku z tym jubileuszem podj!to prób! ukazania, jak w ci gu minionych stuleci uk ada y si! kontakty z Rzymem, centrum ;wiata sprzed dwóch tysi cleci i centrum chrze;cija>stwa po dzie>
dzisiejszy, oraz co pozosta o trwa ego z tych kontaktów. Na ten temat wypowiadali si! historycy, badacze reprezentuj cy nauk! polsk , czesk , s owack i niemieck . Nale6y si! cieszy?, 6e po raz pierwszy na naszych zabrza>skich spotkaniach mogli;my go;ci? przedstawiciela nauki s siadów
z zachodu – Pana prof. dr. Thomasa Wünscha.
Przypominaj c temat czwartej konferencji: „Lux Romana w Europie
%rodkowej ze szczególnym uwzgl!dnieniem %l ska”, chcieliby;my z o6y?
gor ce podzi!kowania Panu prof. dr. hab. Jerzemu Axerowi, Dyrektorowi
O;rodka Bada> nad Tradycj Antyczn w Polsce i w Europie %rodkowowschodniej, dzia aj cemu przy Uniwersytecie Warszawskim, za pomoc
w formowaniu koncepcji konferencji, a zw aszcza za ostateczne sprecyzowanie jej tytu u.
Kolejna zabrza>ska konferencja dowodzi, 6e rzucone tu z Zabrza wyzwanie pad o na podatny grunt. Miasto to sta o si! miejscem corocznych,
mi!dzynarodowych, interdyscyplinarnych konferencji naukowych, wzbogacaj c ;l sk ziemi! w wa6n inicjatyw! humanistyczn . Wype nia si! to,
o co zabiega y pokolenia mieszka>ców tej ziemi, o rozwój humanistyki na
uprzemys owionym terenie. Rozwojowi temu s u6y utworzony w 1968 r.
Uniwersytet %l ski, s u6y równie6 niedawna decyzja Senatu tej6e uczelni
o powo aniu Wydzia u Teologicznego. Tak te6 mo6na powiedzie? o naszych dotychczasowych konferencjach zabrza>skich.
Podzi!kowania nale6 si! W adzom miasta Zabrze z Panem Prezydentem mgr. in6. Romanem Urba>czykiem, Wydzia owi Kultury i Sportu z jego Naczelnikiem Panem mgr. Andrzejem Wilkiem i Jego zast!pc Panem
Eugeniuszem Tatysem. Dzi!kujemy Komitetowi Organizacyjnemu i Radzie
Naukowej. Wdzi!czni jeste;my za przyj!cie honorowego patronatu przez
Jego Ekscelencj! arcybiskupa Damiana Zimonia, Jego Ekscelencj! biskupa
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Jana Wieczorka i Jego Magnificencj! Rektora Uniwersytetu %l skiego Prof.
dr. hab. Tadeusza S awka.
Podzi!kowania nale6 si! tym wszystkim, którzy bezpo;rednio pracowali, by doprowadzi? do kolejnego spotkania. Dzi!kujemy Pani Dyrektor mgr Krystynie Barszczewskiej i Pracownikom Muzeum Górnictwa W!glowego za zaanga6owanie i go;cin! ju6 po raz czwarty. Dzi!kujemy za
pomoc uczniom zabrza>skiego VI Liceum Ogólnokszta c cego. Wszystkim
zaanga6owanym w przygotowanie konferencji z Instytutu Górno;l skiego,
Panu mgr. Stefanowi Gajdzie i Pani Anieli Goli>skiej.
Wst!p do materia ów z trzeciej konferencji ko>czy si! 6yczeniami, by
znane powiedzenie „do trzech razy sztuka” nie oznacza o ko>ca inicjatywy zabrza>skiej. Prezentowany tom, wynik czwartej konferencji, ;wiadczy, 6e zwyci!6y a optymistyczna wersja tego powiedzenia, 6e po trzech
pierwszych spotkaniach konferencje te nabra y rozmachu i sta y si! trwaym elementem humanistycznego 6ycia naukowego na Górnym %l sku.
Pragniemy wyrazi? nadziej!, 6e podj!te wyzwanie, ukryte pod jak6e
pojemnym tytu em „Kultura Europy %rodkowej”, nadal b!dzie kontynuowane.
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