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Vsebina 
Prve generacije egiptovskih puščavnikov so s svojim načinom življenja in duhovnostjo 

močno vplivale na razvoj meništva na latinskem Zahodu. Že v 4. stoletju so se v 

egiptovske puščave, zlasti v Kelije, Nitrijo in Sketis (današnji Wadi Natrun), podali tudi 

latinski cerkveni očetje, kot so Hieronim, Rufin in Kasijan, da bi se učili od svojih 

egiptovskih vzornikov. Srečanja z egiptovskimi starci in bivanje v puščavi je močno 

zaznamovalo njihovo literarno ustvarjalnost, prek katere so posredovali modrost 

puščave Zahodu in poskrbeli za prve prevode nekaterih ključnih besedil meniške 

duhovnosti v latinščino, še zlasti meniških regul. 

 



Cilj delavnice je prek branja in analize primarnih tekstov, ki zadevajo latinske 

cerkvene očete v Egiptu ter njihova srečanja s tamkajšnjimi puščavniki, rekonstruirati 

najstarejšo zgodovino stikov med latinskim meništvom in grškim oziroma koptskim 

puščavništvom. Kakšna je bila podoba egiptovskih puščav v očeh latinskih cerkvenih 

očetov? Kako se je v stiku z Egiptom izoblikovala zahodna ideologija puščavniškega 

modela življenja? Kakšen vtis so pustili latinski cerkveni očetje pri puščavnikih v 

Egiptu? Kako je duhovnost puščave prek posredništva posameznih cerkvenih očetov 

potovala na Zahod? Kakšno vlogo so pri tem imele teološke kontroverze, zlasti 

origenistični spor? Kdo so bile ključne osebnosti egiptovskih puščav v času ob koncu 

4. stoletja, ko so v Egipt potovali latinski cerkveni očetje? Kakšno duhovnost so takrat 

gojili v puščavah in kakšna pravila (regulae) so določala njihovo življenje? 

 

Kraj in čas 
Delavnica bo potekala med 23. in 27. marcem v prostorih Inštituta za študije meništva 

in kontemplativnih znanosti na Ilirski cesti 20, v dveh vzporednih dopoldanskih 

skupinah. Po kosilu se bosta obe skupini združili in med seboj primerjali rezultate 

dopoldanskega dela ter jih analizirali. V poznih popoldanskih in večernih urah bodo na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani in v Narodnem muzeju Slovenije potekala javna 

predavanja. V sklopu delavnice bo tudi ogled razstave Koptske tkanine iz zbirke 

Narodnega muzeja. 

 

Udeleženci 
K udeležbi na delavnici so vabljeni zlasti študenti klasične filologije, filozofije, 

zgodovine in teologije. Zaželeno je znanje vsaj enega izmed jezikov primarnih besedil, 

ki jih bomo obravnavali, torej grščine, latinščine, koptščine ali arabščine. Delovno 

gradivo, ki ga bodo pripravili voditelji delavnice, bo med udeležence razdeljeno 

vnaprej. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna. Število 

udeležencev je omejeno.  

 

Prijave  
Do 15. marca 2020 se lahko prijavite na enem od dveh elektronskih naslovov: Jan 

Ciglenečki, Oddelek za filozofijo, Inštitut za študije meništva in kontemplativne 

znanosti; e-mail: ciglenecki.jan@gmail.com; ter Nena Bobovnik, Inštitut za študije 

meništva in kontemplativne znanosti; e-mail: nena.bobovnik@gmail.com 
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