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dzieje Cesarstwa Rzymskiego i Bizantyńskiego, zwłaszcza w okresie późnego antyku i wczesnego 
średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem okresów transformacji. E-mail: lukasz.rozycki@
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źródłach normatywnych, kodyfi kacji prawa w późnym Cesarstwie Rzymskim, inwektywie anty-
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sarstwa Rzymskiego. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się barbarzyńcy i ich 
asymilacja w społeczeństwie Cesarstwa Rzymskiego, wojskowość oraz literatura późnego antyku. 
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nia naukowe skupiają się na związkach pomiędzy doświadczaniem psychicznego stresu i stanem 
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im. KEN w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół trzech grup tematów: 
historia starożytna i kultura antyczna, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji V i VI 
wieku, związanego z wielką wędrówką ludów; prahistoria ludów germańskich, ich migracje w Eu-
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