
mgr Bartkowiak Łukasz                                                                              Piątek 19.10-19.30 
Ugaryt - śródziemnomorskie archiwum tekstów klinowych 

Baldach Kopru- tak przetłumaczymy arabskie Ras Szamra, nazwę miejscowości położonej na 
terenie starożytnego Kanaan, dziś na przedmieściach Latakii, jednego z głównych miast portowych 
Syrii. Miejsce to miało szczególne znaczenie między IV tysiącleciem przed Chr., a czasami najazdów 
Ludów Morza. 

Leżący na skrzyżowaniu szlaków kupieckich port Ugaryt był bardzo istotnym punktem 
wymiany handlowej pomiędzy Mezopotamią, Lewantem, Egiptem, jak również Cyprem. Badający je 
w latach trzydziestych XX wieku Claude Schaeffer poznał je jako miasto kilku języków. Stało się tak 
za sprawą odkrycia ponad 20 000 tabliczek z zapisami w języku egipskim, sumeryjskim, akadyjskim, 
huryckim, hetyckim i - co najważniejsze - w jednym z najwcześniejszych pism alfabetycznych, 
złożonym z 30 znaków- alfabecie ugaryckim. 

Niezależność Ugarytu wyraża się nie tylko poprzez posiadanie własnego systemu zapisu, ale 
także w istnieniu odrębnej literatury, czy też cechującej miejscową ludność religii. To autonomiczne 
miasto przez cały okres swej historii leży w obszarze zainteresowań potężnych sąsiadów, czy to 
przychodzących z północy Hetytów, czy pojawiających się od strony południowej Egipcjan. 
Przekraczający bramy miasta różnorodny substrat etniczny czyni je nad wyraz barwnym i w pewnym 
sensie kosmopolitycznym. 

Zadaniem tego referatu będzie charakterystyka Ugarytu w otaczającym go kontekście 
kulturowym. Postaramy się prześledzić różnorodne wpływy, płynące z różnych zakątków starożytnego 
Bliskiego Wschodu, składające się na kształt Ugaryckiej państwowości. Zastanowimy się także nad 
przyczynami upadku omawianego tworu politycznego i brakiem kontynuacji jego tradycji po okresie 
„Najazdów Ludów Morza”. Wszystkie te rozważania złożą się na szkic dzisiejszego Ras Szamra w 
czasach starożytnych, nakreślenie go być może przybliży nas do bardziej wnikliwego zrozumienia 
specyfiki wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego w starożytności. 

 
 

Bernacki Paweł                                                                                             Piątek 17.00-17.20 
Filologia polska- V rok, Uniwersytet Wrocławski 
Między Rovigo a Akropolem - miasta śródziemnomorskie w twórczości Zbigniewa Herberta 

Celem referatu jest nakreślenie obrazu miast basenu Morza Śródziemnomorskiego 
(głównie greckich i włoskich), jaki wyłania się z twórczości Zbigniewa Herberta  - zarówno 
eseistyki, poezji jak i korespondencji. Ich wizerunek postaram się zestawić z miastami 
polskimi, ze szczególnym uwzględnieniem międzywojennego Lwowa – małej ojczyzny 
poety, którą, jak uważa Jacek Łukasiewicz, zawsze było raczej miasto na wzór greckich polis, 
niż  państwo w dzisiejszym rozumieniu. Za pomocą tego porównania spróbuję wpisać 
funkcjonowanie miast śródziemnomorskich w pisarstwie autora Napisu w dostrzeżoną przez 
Stanisława Barańczaka, niezwykle ważną dla twórczości Herberta opozycję między 
dziedzictwem a wydziedziczeniem. 

 
 

Bińkowska Anna                                                                                           Piątek 12.40-13.00 
Archeologia- V rok, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 
Miasta antycznej Sycylii okiem polskich artystów XVIII-XX wieku 

Pozostałości po antycznych miastach na Sycylii wciąż zadziwiają zwiedzających 
swoim monumentalizmem oraz stanem zachowania. Znakomite przykłady architektury 
grecko-rzymskiej są idealnie wtopione w krajobraz wyspy, co nie umknęło uwadze 
przebywających na Sycylii polskich podróżników i artystów. Jedne z najciekawszych 
świadectw polskich fascynacji miastami Trinacrii pochodzą z końca XVIII wieku i początków 
XIX wieku – są to zarówno doskonałe rysunki Jana Chrystiana Kamsetzera, stypendysty 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, jak również i wspaniałe, niezwykle szczegółowe opisy 
pióra Michała Borcha oraz Michała Wiszniewskiego. Kolejna fala polskich zainteresowań 



Sycylią pojawiła się w XX wieku, wraz z podróżami m.in. Jarosława Iwaszkiewicza czy też 
artystów związanych ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Karola Tchorka, Alfonsa 
Karnego, Stanisława Horno-Popławskiego. Artystyczne świadectwa podróżników doskonale 
ilustrują przede wszystkim stan badań nad miastami Sycylii w różnych okresach, jak również 
stan zachowania pozostałości antycznych Agrygentu, Selinuntu, Segesty czy Palermo sto, 
dwieście lat temu, stanowiąc interesujące dopełnienie informacji pochodzących z badań 
archeologicznych. 
 
 
Dąbrowska Anna                                                                                          Piątek 16.20-16.40 
Instytut Historii Sztuki- V rok, Uniwersytet Warsza wski 
Opowieść o Białym Mieście. Znaczenia architektury modernistycznej w Tel Awiwie 

W lipcu 2003 roku centrum Tel Awiwu, tzw. Białe Miasto, zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W uzasadnieniu, dołączonym do decyzji stwierdzono, że „jest ono 
syntezą o wybitnym znaczeniu różnorodnych trendów w nowoczesnej architekturze i planowaniu 
miasta wczesnego XX wieku”. Fakt wpisania tak dużego zespołu obiektów na listę UNESCO 
przyznaje Tel Awiwowi ważne miejsce na mapie architektury nowoczesnej.  

Jednocześnie miasto to jest miejscem, w którym tzw. styl międzynarodowy zyskał zupełnie 
nowe, niespotykane w Europie znaczenie, stając się nośnikiem treści narodowych i ideologicznych. 
Tel Awiw jako „pierwsze żydowskie miasto”, miał być symbolem tego, że Żydzi przybyli do 
Palestyny nie w roli okupantów, lecz tych, którzy zaczęli porządkować zaniedbaną ziemię, dbając o jej 
rozwój i modernizację. Miasto i nabudowana na nim mitologia miały odgrywać istotną rolę w 
konflikcie izraelsko-arabskim, służąc zatarciu palestyńskiej przeszłości, która była kłopotliwa dla 
realizacji projektu syjonistycznego. Antagonizm między pobliską Jaffą a Tel Awiwem, wyrażający się 
zarówno w faktycznych decyzjach planistów, jak również zabiegach historiografów, można traktować 
więc jako ucieleśnienie konfliktu. 

Celem referatu jest prześledzenie zależności pomiędzy architekturą z lat trzydziestych w Tel 
Awiwie a programem syjonistycznym oraz tego, w jaki sposób została ona wykorzystana później, w 
kontekście zmieniającej się sytuacji politycznej. 

 
 

Dąbrowski Maciej                                                                                  Sobota 20.05-20.20 
PWT we Wrocławiu / Uniwersytet Wrocławski 
Stolica biskupia św. Jana Apostoła - pogaństwo i chrześcijaństwo 

Efez był w starożytności jednym z ważniejszych miast Małej Azji, jednak stopniowo tracącym 
swe znaczenie, aż do ustania osadnictwa pod koniec średniowiecza. W swym wystąpieniu pragnę 
przyjrzeć się historii miasta, teoriom i legendom dotyczącym jego powstania, elementom kultury i 
architektury. Największą jednak uwagę poświęcić chcę religii - pierwotnemu czcicielstwu Wielkiej 
Matki, kultowi bogini Artemidy wraz z jej wspaniałą świątynią liczoną w poczet cudów świata, 
miejscu pracy apostoskiej św. Pawła i św. Jana oraz zamieszkiwania Matki Bożej, a także miejscu 
przeprowadzenia trzeciego soboru powszechnego. 
 
 
Domański Damian                                                                                        Piątek 10.50-11.10 
Filologia Klasyczna, Uniwersytet Gdański  
Hippona i jej mieszkańcy na przełomie IV-V w. n. e. na podstawie dzieł św. Augustyna 
 Hippona (łac. Hippo Regius) w czasach rzymskich była królewską osadą, położoną nad 
Morzem Śródziemnym w numidyjskiej części cesarstwa, jednym z największych portów Afryki 
Północnej. Dziś po tym niegdyś drugim pod względem znaczenia mieście Afryki pozostały już tylko 
ruiny, sąsiadujące ze współczesną, muzułmańską Annabą.  
 Hippona była ponadto siedzibą biskupstwa św. Augustyna Wyznawcy (354-430), który przez 
trzydzieści sześć lat budował i jednoczył w tym miejscu Kościół. Tutaj wygłaszał swoje kazania, tutaj 



tworzył swe wybitne pisma, polemizował z donatystami, a przede wszystkim ugruntował swoją 
chrześcijańską filozofię na podstawach antycznych. 
 Z materialnych pamiątek po swoim wielkim biskupie Hippona, jak podaje A. G. Hamman, nie 
posiada już nic: ani jednego kamienia, ani jednej inskrypcji, ani jednej relikwii. Także szczątki 
zmarłego w czasie najazdu Wandalów Augustyna zostały wywiezione do Padwy. Augustyn 
pozostawił jednak wdzięczny opis miasta, a także ludu, który go wybrał do wykonywania władzy 
biskupiej. Z jego pism poznajemy układ kompleksu budynków kościelnych, dzielnic mieszkalnych, a 
także informacje dotyczące obchodów świąt liturgicznych, wspomnień męczenników, atmosfery na 
rynku, życia codziennego chrześcijan kartagińskiej kongregacji oraz ich polemikę z donatystami. 
Ponadto poznajemy kwestie dotyczące języka, warunków bytowych, rozwoju rzemiosła,  zwyczajów 
związanych z życiem rodzinnym, nauki i rozrywki. 
 
 
mgr Dragouni Olimpia                                                                                 Piątek 10.20-10.40 
Arabistyka -V rok / Doktorantka Artes Liberales -1 rok, Uniwersytet Warszawski 
Istambuł przełomu XIX i XX wieku widziany oczyma amerykańskiego dziennikarza i 
podróżnika Williama Eleroya Curtisa 

William Eleroy Curtis (1850-1911) był amerykańskim dziennikarzem, korespondentem Chicago 
Record w latach 1887-1901 oraz Chicago Record-Herald 1901-11. Jako członek wielu instytucji 
afiliowanych przy południowoamerykańskich  oraz europejskich państwach zwiedził większość globu. 
Był autorem licznych książek, w tym podróżniczych, m.in.: Today in France and Germany, The Turk 
and His Lost Provinces, Denmark, Sweden, and Norway, Today In Syria And Palestine, Egypt, Burma 
and British Malaysia i in.  

Istambuł przełomu wieków, opisany szczegółowo w dziele z 1903 r., pt.  The Turk and His 
Lost Provinces, jest miastem imperialnym; barwnym, brudnym i fascynującym. Mieszka w nim 
zarówno Sułtan wraz z rodziną, jak i gołębie, psy oraz zwykli ludzie. Spotykają się w nim przybysze z 
całego imperium i z jeszcze odleglejszych krain: muzułmanie, chrześcijanie, kupcy, turyści, ludzie 
interesu, politycy, misjonarze i intelektualiści. Istambuł jest Konstantynopolem: miastem starożytnych 
świątyń, kościołów i meczetów, a każda jego dzielnica ma swoich mieszkańców i swoją historię. 

William Eleroy Curtis jako przyjezdny Amerykanin widzi w Mieście to, co jest mu najbardziej 
obce, zaś dla miasta najbardziej charakterystyczne. W referacie staram się wypunktować te elementy i 
zjawiska, które Curtis miał okazję zaobserwować, a które bezpowrotnie minęły wraz z biegiem historii 
i upadkiem Imperium. 

 
 

mgr Draus Agata                                                                                         Sobota 10.50-11.10 
studia doktoranckie Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim 
Symboliczny wymiar ziemi rodzinnej – miasta Andaluzji w prozie poetyckiej i w filmowej 
adaptacji książki Juana Ramona Jimeneza „Srebroń i ja”  

Hiszpański poeta Juan Ramon Jimenez, noblista z roku 1956, zwykł określać samego siebie 
mianem „uniwersalnego Andaluzyjczyka”. Postawił sobie za cel wyniesienie rodzinnej ziemi – 
miasteczka Moguer i jego okolic, a także nieodległej Sewilli – do wymiaru uniwersalnego. Lśniące 
bielą mury Andaluzji stanowiły dlań nieustanne źródło inspiracji, nawet – a być może zwłaszcza – 
wówczas, kiedy przebywał już na emigracji, nad brzegiem innego morza. Wcześniej wydał książkę, 
zbiór krótkich tekstów pisanych prozą poetycką przez dorosłego człowieka powracającego do domu 
dzieciństwa, elegię o przemijaniu. „Srebroń i ja” doczekał się adaptacji filmowej, w której jaskrawe 
słońce Południa przenosi andaluzyjskie miasteczko, oswojoną przestrzeń młodości, w wymiar 
ponadczasowy. Symboliczna wartość kolorów i dźwięków, spojrzenie poety, dzięki któremu Moguer 
staje się wyjątkowy, odcisk duszy autora widoczny w otaczającym go pejzażu, a także wpływ tego 
krajobrazu na umysł i serce Jimeneza to niektóre z wątków poruszanych w referacie poświęconym 
miłości człowieka do ziemi.  
 
 



Drohobytska Veronika                                                                               Sobota 17.50-18.10 
Historia sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński 
Inne oblicze Wenecji 

Pierwsze skojarzenia, które nasuwają po usłyszeniu słowa: Wenecja, są zapewne dość 
sztampowe. Romantyczne obrazki, bliskie tym z katalogów biur podróży, powstają w 
umysłach niekontrolowanie: gondole, łagodnie muskające powierzchnię wody, magiczny 
most Rialto i jego liczni krewni, urokliwie wąskie uliczki, składające się na nieokiełznany 
labirynt oraz piękno wespół z przepychem niezliczonej ilości kościołów. Jednak nie zawsze 
opinie na temat Perły Adriatyku były tak jednomyślne – zdarzały się też zgoła odmienne. 
Referat ma na celu przedstawić tytułowe inne oblicze Wenecji - miasto takie, jakim je 
widzieli Joann Wolfgang Goethe czy Georg Simmel. Praca poruszy kwestie związane ze 
specyfiką tutejszej architektury, zawieszonej pomiędzy dwoma żywiołami - ziemią i wodą. 
Opiszę miasto, które zaintrygowało swą niepokojącą urodą licznych literatów, na czele z 
Tomaszem Mannem i Lechem Majewskim, a ich tropem także filmowców. Ważnym tematem 
będzie również symbolika snu i śmierci, które nabierają w tym właśnie miejscu nowego 
znaczenia, a ich granice ulegają istotnemu zatarciu. Wszak Wenecja jest miastem o wartości 
niejednoznacznej - ale jakże inspirującym. 
 
 
Dudkowiak Natalia                                                                                  Sobota 19.50-20.05 
Uniwersytet Wrocławski 
Kair w twórczości Nadżiba Mahfuza. Epicki bohater czy motyw świata przedstawionego? 

Celem referatu jest zbadanie tekstów literackich Nadżiba Mahfuza i analiza obecnego w nich 
wizerunku Kairu. Za materiał badawczy przyjmuje się powieści opublikowane w języku polskim: 
Hamida z zaułka Midakk, Opowieści starego Kairu, Opowieści starego Kairu. Kamal, Złodziej i psy, 
Rozmowy nad Nilem. Praca ma charakter rozprawki literaturoznawczej, autorka chce pokazać funkcje 
jaką Kair pełni w twórczości noblisty. W interpretacji materiału badawczego zastosowane zostaną 
narzędzia analizy strukturalnej. Autorka jako oś rozważań proponuje przedstawienie i porównanie 
obrazu oraz roli Kairu w każdym z wymienionych dzieł. Należy się także przyjrzeć jaki wpływ na jego 
wizerunek ma tło historyczno-społeczne narracji. Uwydatniony zostanie fakt, że miasto w dorobku 
Nagiba Mahfuza jest w osią fabuły we wszystkich omawianych powieściach, akcja toczy się wśród 
rzeczywiście istniejących ulic, zaułków, placów, a także w historycznym czasie. Rozważania 
prowadzą do wniosku, że obraz miasta tworzą głównie bohaterowie, naznaczając swoimi cechami 
konkretne miejsca, charakteryzując je. Podzielony przez warstwy społeczeństwa, będący areną walk 
politycznych a także dramatów przeciętnych ludzi, orientalny i daleki Kair jest fascynujący, a 
jednocześnie uniwersalny. Analiza pokaże zatem, że właśnie ta uniwersalność powieściowego Kairu 
jest jego największą zaletą, stwarza wrażenie bliskości i odkrywa miejsca wspólne z każdym 
czytelnikiem. 
 
 
mgr Dudkowska Marta                                                                                Sobota 18.10-18.30 
Studentka filologii czeskiej, doktorantka na polonistyce, Uniwersytet Wrocławski 
30 Przeklęta Wenecja i Capri na czarną godzinę. Włoska „Podróż” Stanisława Dygata  

W referacie chcę zastanowić się, w jaki sposób funkcjonalizowany jest włoski pejzaż w 
powieści Stanisława Dygata „Podróż” (1958). Autor nieprzypadkowo akcję utworu umiejscawia 
właśnie we Włoszech, od czasów renesansu utożsamianych z mityczną Arkadią, krainą piękna, dobra i 
szczęścia, nad którą unosi się duch wieczności. Konfrontacja z Italią wywołuje w bohaterach powieści 
przeświadczenie o znikomości i ulotności własnego losu oraz poczucie oszukania przez 
śródziemnomorski mit szczęścia. Poza tym miejsca, które odwiedzają bohaterowie „Podróży”: 
Wenecja, Rzym, Neapol, Capri - są silnie nacechowane poprzez kulturowe i literackie przetworzenia, 
jakim je poddawano (tu uruchamia się cała intertekstualna warstwa powieści). I to druga przyczyna 
gorzkiego zawodu bohaterów: niewytrzymujący próby zderzenia z rzeczywistością ogrom ich 



oczekiwań, które zostały ukształtowane przez szereg determinant kulturowych (to stały rys postaci z 
prozy Dygata). Nawiązywanie do spetryfikowanych, zastanych wyobrażeń (Wenecja przywodząca na 
myśl śmierć, pocztówkowe Capri itp.) ma u Dygata podkreślać umowność, konwencjonalność sytuacji 
narracyjnej, planu zdarzeniowego i dzieła literackiego, oraz być wykładnikiem jego koncepcji 
człowieka: skazanego na niemożność autentycznego przeżywania, na wtórność, zamkniętego w kręgu 
powtarzalności i naśladownictwa. Warto przyjrzeć się tej subtelnej analizie, dokonywanej przez autora 
we włoskich dekoracjach. 
 
 
mgr Faszcza Michał Norbert                                                                          Sobota 9.00-9.20 
Zakład Historii Staro żytnej, student I roku studiów doktoranckich w Instytucie Historii 
Uniwersytet Warszawski  
Rola Massalii w działaniach Cezara przeciwko obozowi pompejańskiemu (49–48 p.n.e.) 

Założona ok. 600 r. p.n.e. przez osadników z Fokai Massalia, w drugiej połowie I w. p.n.e. 
odgrywała istotną rolę w rzymskim systemie ekonomicznym. Dogodne położenie oraz rozbudowany 
port pomagały ponadto kontrolować żeglugę w zachodniej części Morza Śródziemnego, dając 
Rzymianom nieocenione korzyści logistyczne. 
 W momencie wybuchu wojny pomiędzy Gajuszem Juliuszem Cezarem a Gnejuszem 
Pompejuszem Wielkim zajęcie Massalii stało się kluczem do opanowania Hiszpanii. Cierpiący na 
niedostatek okrętów wojennych Cezar liczył, że wcześniejsze przyjazne kontakty z władzami miasta 
sprawią, iż Massalioci opowiedzą się po jego stronie. Kiedy próba zachowania neutralności nie 
powiodła się, konieczne stało się przygotowanie do odparcia oblężenia.  
 Silne obwarowania Massalii oraz wysokie umiejętności żeglarskie jej mieszkańców sprawiły, 
iż wielomiesięczne oblężenie kosztowało Cezara dużą liczbę zabitych i rannych. Kiedy w wyniku 
zwycięstwa w dwóch bitwach morskich udało się wreszcie skłonić Massaliotów do kapitulacji, flota 
pompejańska opanowała już Morze Śródziemne. Pozbawiona baz na zachodzie nie mogła wprowadzić 
blokady całej Italii, ale zacięty opór greckiego miasta dał jej czas na zapewnienie sobie absolutnej 
przewagi.  
 Postawa Massalii miała istotny wpływ na przebieg działań wojennych w latach 49–48 p.n.e. 
Angażowała siły Cezara, uniemożliwiając mu przerzucenie wszystkich wojsk do Hiszpanii. Nie 
pozwoliła mu także na rozbudowanie floty, co dało Pompejuszowi możliwość spokojnego zebrania 
armii. Stanowiła bazę pompejańczyków na tyłach Cezara i utrudniała transport legionów. Dzięki niej 
we wstępnym etapie konfliktu Pompejusz miał czas na wypracowanie względnej przewagi.  
 
 
mgr Gaspars Jan                                                                                         Sobota 16.40-17.00 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Secesja w architekturze Palma de Mallorca  

W zachodniej części Morza Śródziemnego, w pobliżu wschodniego wybrzeża Hiszpanii, leżą 
Baleary. Największą spośród archipelagu ponad 200 wysp jest Majorka. Stolicą i największym 
miastem Majorki, a zarazem całych Balearów, jest Palma de Mallorca. To założone w 123 r. p.n.e. 
miasto jest dziś jednym z największych ośrodków turystycznych świata. Obok sztandarowych 
zabytków, jak należąca do jednej z najwspanialszych gotyckich świątyń Hiszpanii katedra de Santa 
María czy stanowiący mieszankę stylów aragońskich i arabskich królewski Pałac de l’Almudaina, 
wyjątkowego kolorytu stolicy przydają domy o zgoła odmiennej stylistyce. To pojawiająca się od lat 
90. XIX w. secesja znana w Hiszpanii pod nazwą El Modernismo. Budynek Casa Forteza Rey, Can 
Casasayas i la Pensió Menorquina, domy przy Plaza Santa Eulalia czy ulicy Colom przykuwają 
uwagę nie tylko ciekawą architekturą, ale przede wszystkim fantastycznymi dekoracjami wykonanymi 
w różnorodnych materiałach od kutych, żelaznych balustrad począwszy, na mozaikowych wzorach 
skończywszy. Te ostatnie zresztą, swymi niecodziennymi kolorami i formą budzą skojarzenia z 
budowlami nieodległej Barcelony. Z tego to właśnie miasta, w 1902 r. przybył do Palmy sam Antonio 
Gaudí – jeden z największych a zarazem najbardziej kontrowersyjnych architektów nowego stylu. 
Przebudował on Capilla Real tutejszej katedry wprowadzając doń swoją niepowtarzalną poetykę. 
Realizacje miejscowych architektów stanowiły kontynuację modernistycznej maniery architekta. 



mgr Gruew Georgi                                                                                         Sobota 9.40-10.00 
doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Herezje w miastach Półwyspu Apenińskiego w późnym średniowieczu i renesansie  

 Celem niniejszego referatu jest nakreślenie zjawiska herezji od XII do XVI w. w miastach na 
terenie Półwyspu Apenińskiego, pokazanie podobieństw w rozwoju ruchów uznanych za heretyckie, 
jak i tych zaakceptowanych przez Kościół i wykazanie, że istotną rolę w ich rozwoju oraz 
rozprzestrzenianiu się przypisać należy urbanizacji miast tego regionu. Ponadto w referacie 
podniesiona zostanie kwestia zmian w organizacji życia społecznego miast Italii, w tym w obrębie 
przestrzeni publicznej, jako elementu warunkującego rozwój idei heretyckich i powiązania ich z 
tendencjami millenarystycznymi oraz sprzeciwiającymi się hierarchizacji Kościoła Katolickiego. 
Zjawisko to omówione zostanie na przykładzie m.in. Joachima z Fiore, Coli di Rienzo czy Bernardino 
Ochino na tle podobnych koncepcji głoszonych przez św. Franciszka czy Francesco Petrarkę. 
 
 
Grzelka Michalina                                                                                      Sobota 12.40-13.00 
Arabistyka- V rok, Wydział Orientalistyczny, Uniwer sytet Warszawski 
Aleppo i Damaszek - miasta Lewantu w starciu z armiami Timura 

W swoim referacie pragnę przedstawić podbój dwóch słynnych syryjskich miast- Aleppo i 
Damaszku, przez armie Timura- jednego z najpotężniejszych przywódców w historii świata. Wyprawa 
Timura, zwanego również Kulawym, na ash-Sham, miała miejsce w 1401 r. i była częścią większej 
kampanii skierowanej przeciwko zachodnim sąsiadom jego  imperium. W trakcie swojego wystąpienia 
chciałabym omówić, jak wyglądało zderzenie ludzi wywodzących się z dwóch odmiennych, 
różniących się nie tylko w zakresie sztuki wojennej, kultur- mieszczańsko- kupieckiej, rozwijającej się 
właśnie w miastach basenu Morza Śródziemnego jak Aleppo i Damaszek, oraz tej koczowniczej, 
wywodzącej się z Azji Centralnej , a także odpowiedzieć na kilka istotnych pytań: Jak przebiegały 
oblężenia Aleppo i Damaszku? Jakich technik wojennych użyto? Jakie błędy popełnili obrońcy tych 
miast? Czy inne, atakowane przez Timura  miasta, również kończyły w tak tragiczny sposób i czy 
Aleppo i Damaszek od samego początku były skazane na zagładę? Oprócz tego chciałabym przybliżyć 
słuchaczom kulisy spotkania Timura z Ibn Khaldunem, które miało miejsce w trakcie oblężenia 
Damaszku.  
 
 
mgr Grzesiak Hanna                                                                                    Piątek 16.40-17.00 
Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickie wicza w Poznaniu 
Społeczność żydowska w Toledo 
 Celem referatu będzie zarysowanie historii Żydów Sefardyjskich w miastach średniowiecznej 
Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem stosunków jakie panowały pomiędzy nimi a wyznawcami 
chrześcijaństwa oraz islamu. Największy jednak nacisk zostanie położony na społeczność żydowską 
mieszkającą w Toledo, w którym to w czasach średniowiecza 10% całego społeczeństwa stanowiła 
właśnie społeczność żydowska.  Szczegółowo zostaną omówione, jedne z najważniejszych w całej 
Hiszpanii, synagogi żydowskie: El Transito, oraz Santa Maria de Blanca, która została w późniejszym 
okresie przekształcona w świątynię chrześcijańską.  
 
 
Grzeszczyk Marek                                                                                       Sobota 17.20-17.40 
Geografia, studia bliskowschodnie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Rozwój urbanistyczny Erywania - historia i współczesne koncepcje zagospodarowania 
miejskiego 

Historia stolicy Armenii sięga prawie 2800 lat wstecz, kiedy to plemiona urartyjskie 
wybudowały na jednym ze wzgórz, górujących nad doliną rzeki Hrazdan, obronną twierdzę na planie 
trójkąta. Wkrótce potem ośrodek został zniszczony i opuszczony. Pomimo braku ciągłości 
historycznej osadnictwa miejskiego na terenie współczesnego Erywania, powszechnie uważa się go za 
kontynuację starożytnego miasta Urartu - Erebunu.. W pierwszych stuleciach naszej ery nad 



Hrazdanem osiedliły się plemiona ormiańskie. Począwszy od VII wieku podbili je kolejno Arabowie, 
Mongołowie, Persowie, Osmanowie i Rosjanie. Niezliczona ilość wojen, trzęsień ziemi i rewolt 
ustawicznie szkodziła miastu. Erywań jednak zawsze, choć już w zmienionej formie, odradzał się. W 
moim wystąpieniu chciałbym przedstawić historię rozwoju "Czerwonego Miasta" i licznych zmian w 
jego fizjografii i funkcjach, które spełniało. Stolica Armenii w XX wieku bardzo się rozwinęła – w 
ciągu 120 lat liczba ludności wzrosła prawie 90 razy! Obecnie, po okresie regresu gospodarczego 
związanego z transformacją ekonomiczno-ustrojową, wojną o Karabach i trzęsieniem ziemi w 1988 r., 
dumny Erywań zamienił się w wielki plac budowy - powstają tu pomniki, monumentalne Kaskady i 
dzielnica biznesowa z drapaczami chmur. Miasto dalej dynamicznie rozwija się i rośnie, inaczej 
jednak niż za czasów sowieckiej okupacji. To wszystko sprawia, że Erywań w kontekście procesów 
urbanistycznych jest miastem niezwykle ciekawym, o trudnej do przewidzenia przyszłości. 
 
 
Hołubowicz Marcin                                                                                      Piątek 17.40-17.55 
Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska, Uniwersytet Wrocławski 
Al-Quds w epoce krucjat. Powstanie i upadek stolicy Królestwa Jerozolimskiego. 

W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić losy średniowiecznej Jerozolimy pod 
panowaniem Krzyżowców. W 1099 arabska al-Quds została zdobyta przez chrześcijan. Święte miasto 
stało się stolicą Królestwa Jerozolimskiego. Jak wyglądały rządy Franków? Czy koegzystencja trzech 
wielkich religii monoteistycznych musiała zostać przerwana? Dlaczego ostatecznie, po niespełna stu 
latach, Jerozolima powróciła w muzułmańskie ręce? Zamierzam prześledzić zmiany, jakie nastąpiły po 
przegranej muzułmanów i skutki polityki kolejnych władców rządzących tą niezwykłą metropolią, 
będącą centrum gospodarczym i kulturalnym państwa Krzyżowców.   
 
 
mgr Jakubowski Filip                                                                                   Piątek 13.00-13.20 
Arabista, historyk, Doktorant Wydziału Historycznego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 
Proces syrianizacji Kordoby w okresie panowania Umajjadów w Al-Andalus (756-1031)  

Pragnę pokazać przemiany, jakie zaszły w Kordobie – od prowincjonalnego miasta w państwie 
wizygockim do stolicy kalifatu i największego miasta w zachodniej Europie. Proces rozwoju ze 
względu na jego charakter nazwano syrianizacją, z powodu wyjątkowego charakteru rozwoju miasta 
(choć i całej Hiszpanii muzułmańskiej), szczególnie w okresie panowania pierwszych Umajjadów. 
Zarówno bowiem pod względem organizacji państwa, jak i architektury, starali się oni naśladować 
kształt serca Kalifatu Umajjadów – Syrii, a w przypadku samej Kordoby Szamu (tj. rejonu 
Damaszku). Na podstawie arabskich źródeł pisanych, jak i analizy architektury (ze szczególnym 
uwzględnieniem Wielkiego Meczetu), zarysuję pewne tendencje w rozwoju Kordoby, a także w życiu 
jej mieszkańców, które sprawiają, że można mówić o procesie syrianizacji. Wskażę także przyczyny 
takich przemian oraz jak i kiedy zaczęły one tracić na znaczeniu. Zwrócę wreszcie uwagę na to, kiedy 
uformowała się Kordoba jako samodzielne miasto, klejnot w koronie Al-Andalus, a nie tylko jako 
pewien przejaw nostalgii i naśladownictwa. 
 
 
mgr Jankowska Maria                                                                                 Piątek 13.20-13.40 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Miasto i morze - o projektach dwóch kamienic Antoniego Gaudi 

Tematyka referatu skoncentrowana będzie na wybranym przykładzie miasta basenu Morza 
Śródziemnego, jakim jest Barcelona. Zostanie on jednak rozpatrzony przez pryzmat architektury, a 
dokładnie dwóch realizacji Antoniego Gaudí - twórcy prawdopodobnie najbardziej kojarzonego z 
Barceloną. Omówienie projektów dwóch kamienic – Casa Milà i Casa Batlló – ukaże prace Gaudiego 
w ich ścisłym powiązaniu z miejscem, dla którego zostały zaplanowane. 

Z jednej strony uwydatni ich związek z tkanką miejską, tak ważną w kontekście przemian 
urbanistycznych Barcelony, zachodzących na przełomie XIX i XX wieku. Z drugiej strony natomiast, 



będzie miało na celu zbadanie źródeł inspiracji katalońskiego architekta. Jako autor projektów, 
stanowiących czołowe przykłady architektury secesyjnej, za ich sprawą sformułował on równocześnie 
wyznaczniki nowego stylu. Jednym z nich jest czerpanie inspiracji z natury. Casa Milà i Casa Battló 
posłużą zatem jako przykład owego zapatrzenia Gaudíego w przyrodę, realizującego się jednak w 
sposób bardzo oryginalny. Barcelońskie kamienice potraktowane zostaną bowiem jako dowód 
zagłębienia się Gaudiego w fenomen morza, jako próba przetransponowania go na medium 
architektury. 
 
 
Jaśkowski Stanisław Adam                                                                          Piątek 10.20-10.40 
Uniwersytet Warszawski 
Miasto i wieś w ujęciu Ahmada Kasrawiego 

Ahmad Kasrawi był jednym z najważniejszych intelektualistów i uczonych historyków i 
filologów irańskich dwudziestego wieku. Sławę przyniosła mu krytyka tradycji Iranu. Walka z 
poglądami, które uważał za zabobonne sprowadziła na niego śmierć z rąk fundamentalistów szyickich 
w marcu 1946 roku. 

Kasrawi nie ograniczał się jednak wyłącznie do krytyki cudzych przemyśleń, ale przedstawiał 
też własne, racjonalistyczne koncepcje teologiczne, społeczne i inne. Nawoływał do reformy islamu, 
odrzucenia wszelkiej obrzędowości, a także głosił konieczność solidarności tak w obrębie narodów, 
jak i całej ludzkości. Najważniejszym jego dziełem był Wardżāwand Boniād, w którym wyłożył ogół 
swoich przemyśleń. 

Oprócz interesujących koncepcji, znalazły się tam również poglądy dość naiwne. Dotyczą one 
głównie spraw ekonomicznych, w tym wizerunku miasta i wsi oraz łączących je relacji. Zdaje się to 
wskazywać na słabe zorientowanie irańskiej inteligencji w realiach świata uprzemysłowionego, 
będące zapewne skutkiem zacofania ich ojczyzny. Uwagę zwraca również krytyczny obraz miasta, 
ukazanego jako siedziba ludzi leniwych i pasożytów społecznych. 

Podobny wizerunek można dostrzec w autobiografii Kasrawiego, Zendegāni-je man, gdzie 
opisuje prześladowania, jakich doznawał ze strony ultrakonserwatywnych mieszkańców Tabrizu, 
uchodzącego wówczas  - dzięki kontaktom z Rosją i basenem Morza Śródziemnego - za najbardziej 
zeuropeizowane miasto Iranu. 
 
 
mgr Jatczak Aleksandra                                                                             Sobota 19.30-19.50 
Historia sztuki, Uniwersytet Warszawski 
Miasta śródziemnomorskie w służbie mody 

Referat posłuży do przedstawienia najważniejszych ośrodków, które diametralnie odmieniły 
modę. Historia mody zna bowiem wiele przykładów, kiedy miejskie regulacje (rozporządzenia, 
nakazy, zakazy) wpływały na zmianę form ubioru, a lokalne wytwórstwo czy kontakty handlowe 
miały wpływ na estetykę odzieży. Dla mody europejskiej, niejednokrotnie strategiczne były w tej 
kwestii miasta śródziemnomorskie. Najprawdopodobniej (z uwagi na ograniczony czas wystąpienia) 
referat skupi się na okresie przełomu średniowiecze-renesans, kiedy to na szeroką skalę kształtują się 
te ośrodki. 
 
 
 
mgr Kaczmarek Zofia                                                                                  Piątek 17.20-17.40 
II rok studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejski ej UAM w Gnieźnie 
Lawinium – między mitem a rzeczywistością 

Mit trojański był nieodłączną częścią historii Rzymian, którzy swoje dzieje chcieli powiązać z 
powszechnie znaną i uznawaną w starożytności tradycją grecką. W tym to właśnie celu wzbogacili 
biografię jednego z herosów Iliady, który wyróżniał się zarówno swoją walecznością, jak i innymi 



cnotami cenionymi przez Starożytnych. Jego losy doprowadzili do Italii, gdzie znajdowała się jego 
nowa ojczyzna i gdzie został jednym z założycieli przyszłego Imperium. 
 Wędrówka Eneasza, bo to on jest bohaterem mitu trojańskiego, skończyła się na ziemi króla 
Latynusa, ziemi, która była bohaterowi obiecana przez bogów. Tam ostatecznie heros osiadł na 
ostatnie dwa lata swojego życia, ożenił się z Lawinią i założył nowe miasto, które nazwał na cześć 
swojej małżonki – Lawinium. Ich małżeństwo dało początek nowej dynastii, której przedstawiciele 
tacy, jak Juliusz Cezar czy Oktawian August na trwałe wpisali się do historii świata. Natomiast 
założone przez nich miasto było „matką” wszelkich rzymskich kultów. 
 Już w starożytności historiografowie zdawali sobie sprawę z ahistoryczności przygód Eneasza, 
jednakże miasto Lawinium istniało naprawdę i istnieje zresztą do dzisiaj, choć pod inną nazwą - 
Pratica di Mare. W moim referacie chciałabym skupić się na znaczeniu i postrzeganiu Lawinium przez 
Starożytnych, a także na wyjaśnieniu tego, co dziś wiemy o tym antycznym mieście.  
 
 
mgr Kawulok Piotr                                                                                       Piątek 11.30-11.50 
filologia orientalna, spec. turkologia, Uniwersytet Jagielloński 
Pamięć miasta. O „Stambule” Orhana Pamuka 

Od datujących się na połowę XIX wieku początków nowożytnej literatury tureckiej, jednym 
z jej naczelnych tematów staje się Stambuł. Również Orhan Pamuk, jeden z najwybitniejszych 
tureckich pisarzy współczesnych, czyni miasto bohaterem niemal wszystkich swoich powieści, 
uzależniając losy pozostałych ich postaci od jego kaprysów, wplatając w snute przez siebie narracje 
opowieści o nim i dając przemówić jego skomplikowanej, wielowiekowej historii. W prawie każdej 
powieści noblisty Stambuł odgrywa rolę nie mniej istotną niż protagoniści, wokół których z pozoru 
toczy się akcja. Książką jednak, która w największym stopniu skupia się na mieście, jest Stambuł, na 
poły autobiograficzny esej o miejskiej przestrzeni, jej mieszkańcach i dziejach. 

Pamuk, włączając do opowieści o swoich młodzieńczych latach opisy miasta, a do rozdziałów 
traktujących o jego kulturze – własne wspomnienia, sprzęga niejako swoją prywatną przeszłość z 
historią Stambułu, sugerując istnienie nierozerwalnego związku pomiędzy życiem człowieka a 
przestrzenią, którą zamieszkuje. Naczelnym problemem, który postawię w prezentowanym referacie 
będzie właśnie ta zależność między doświadczaniem miasta jako palimpsestu, tworzonego przez 
rozmaite kultury poprzez wieki a doświadczaniem własnej podmiotowości jako równie trudnego do 
odcyfrowania tekstu, składającego się z nieprzystających do siebie fragmentów, dla Pamuka stale 
powiązanych ze Stambułem. 
 
 
Koślacz Paweł                                                                                                Piątek 11.10-11.30 
Historia, Uniwersytet Wrocławski 
Dwunastowieczne Palermo w oczach mieszkańca, autora „Listu do Piotra” 

Autor dwunastowiecznego dzieła Epistola ad Petrum Panormitane ecclesie thesaurarium de 
calamitate Sicilie pisanego w czasie kryzysu sukcesyjnego w Królestwie Sycylii na przełomie 1189 i 
1190 roku odmalował w nim obraz miasta jako bogatej i pełnej splendoru metropolii. Będący 
wyrazem sycylijskiego patriotyzmu i dumy oraz politycznych poglądów autora dokument stanowi 
cenne źródło informacji o wyglądzie i splendorze dwunastowiecznego Palermo. Kim był autor tego 
dzieła i co miał na celu prezentując miasto w taki sposób? Czy można wierzyć jego informacjom? 
 
 
Kozłowska Małgorzata Zofia                                                                      Sobota 19.10-19.30 
Uniwersytet Wrocławski 
Konfrontacja i świadomość - rola miast w powieści "Lato przed zmierzchem" Doris Lessing 

Celem artykułu jest prezentacja, w jaki sposób podróż bohaterki powieści do Stambułu i do 
małej miejscowości w Hiszpanii zmienia jej stosunek do świata i do samej siebie. W obu miejscach 
bohaterka konfrontuje się z nieznanym i zakazanym, dzięki czemu odkrywa i na nowo definiuje siebie. 
Podróż po miejscach staje się więc podróżą-doświadczeniem siebie. 



 
mgr Kozłowski Jakub                                                                                   Piątek 19.30-19.50 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Urbanizacja i rozwój prowincji na rzymskim wschodzie w okresie flawijskim (na przykładzie 
Cylicji, Galacji-Kapadocji, Judei i Licjii- Pamfyli) 
 Zmiany administracyjne podjęte przez Flawiuszy po roku 72 wynikały bezpośrednio z chęci 
umocnienia rzymskich pozycji na wschodnich rubieżach Imperium. Jednakże, wprowadzanie 
bezpośredniej administracji Cesarstwa opierać musiało się na systemie miejskim, tzn. wymagało 
daleko posuniętej urbanizacji zarządzanych terenów. Niewątpliwie Cylicja Aspera, do czasu rządów 
Antiocha IV, nie spełniała tych warunków. Problem ten w mniejszym stopniu widoczny jest w 
przypadku niewielkiego władztwa Polemona II. Antioch, mimo ubóstwa zarządzanych terenów (w 
odróżnieniu od bogatego i świetnie prosperującego królestwa Kommageny), zdołał zmienić ich 
charakter, rozwijając struktury miejskie. Tym samym umożliwił Cesarstwu odejście od polityki 
wprowadzanej w Tracheii od czasów Marka Antoniusza. 
 
 
Krawczyk Ewelina                                                                                       Sobota 13.00-13.20 
III rok filologii polskiej i klasycznej, Uniwersyte t im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Qui est tandem urbanitatis color? O przemianach znaczenia słowa “urbanitas” 

W moim referacie prześledzę zmiany znaczenia pojęcia urbanitas. Przede wszystkim zajmę 
się różnicami i podobieństwami w rozumieniu i użyciu tego słowa, na jakie natrafić można w pismach 
autorów łacińskich, zwłaszcza tych, którzy zajmowali się teorią i praktyką wymowy czy literatury - 
jak Cyceron, Kwintylian czy Marsus  – oraz tym, z czego one prawdo-podobnie wynikają (między 
innymi miejscem, jakie w świadomości Rzymianina zajmowała Urbs i jaka była jej relacja wobec 
„całej reszty świata”). Spróbuję dociec, dlaczego to, co u Cycerona było nacechowane jednoznacznie 
pozytywnie, u Tacyta nie oznacza już niczego godnego pochwały (a wręcz przeciwnie). Ponadto 
spróbuję poprowadzić analogię między pojęciami łacińskiej „urbanitas” i polskiego „dowcipu”, jako 
że przemiany semantyczne tych słów wykazują interesującą zbieżność. 
 
 
mgr Kulpa Karolina                                                                                     Piątek 16.00-16.20 
Instytut Kultury Europejskiej w Gnie źnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 
Aleksandria all inclusive: Rozważania o egipskiej stolicy za panowania ostatnich 
Ptolemeuszy 
 Co zostało z Aleksandrii? Czy ta perła Morza Śródziemnego jest dla nas dostępna? A może 
miasto, pomimo zniszczeń, stało się kapsułą czasu zawierającą w sobie, niczym esencję, to, co kojarzy 
nam się ze starożytną Grecją i hellenizmem?  
 W swoich rozważaniach pragnę wykazać, iż Ἀλεξάνδρεια była nie tylko jednym z 
najwspanialszych miast na antycznej mapie basenu Morza Śródziemnego, ale że echa jej świetności 
odczuwamy po dziś dzień, chociażby w badaniach historycznych, archeologicznych, czy 
antropologicznych. Mimo, że budowle starożytnej Aleksandrii zniknęły z powierzchni ziemi, nie tylko 
na skutek trzęsień ziemi, ale i płaszcza współczesnego miasta, które je szczelnie pokryło, to w swoim 
wystąpieniu chciałabym zastanowić się, co zostało z duchowego i kulturowego dziedzictwa.  

Na podstawie dostępnych źródeł zaprezentuję krótki rys historyczny, bogactwo 
architektoniczne i artystyczne miasta wraz z dokonaniami na polu naukowym i religijnym za czasu 
rozkwitu (I w. przed Chr.). Chciałabym uzmysłowić słuchaczowi, że Aleksandria rzeczywiście była i 
nadal jest miastem all inclusive i to nie tylko poprzez pięciogwiazdkowe hotele i różnego typu 
atrakcje, ale głównie poprzez jej różnorodny charakter i wpływ na wszelkie aspekty kultury 
europejskiej. 
 
 



Łobodzińska Patrycja                                                                                     Piątek 9.40-10.00 
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiew icza w Poznaniu 
Między utopią a rzeczywistością. Renesansowe miasto idealne i próby jego realizacji we 
Włoszech 

Znamienna dla renesansu XV wieku jest skłonność tworzenia idealnych wizji świata, która 
obejmuje między innymi poszukiwania nowych rozwiązań urbanistycznych. Inspiracje znajdowano 
głównie w literaturze, zaczynając od Atlantydy, przez teksty Witruwiusza, aż do Sforzindy Antonio 
Filaretego, teksty Francesco di Giorgio Martiniego, wizji Leonarda da Vinci. Rysują się na ich 
podstawie dwie główne myśli związane z planowaniem miast: w oparciu o formę radialną lub 
symetryczną. Rozwiązanie radialne, wzorowane na Sforzindzie miało być tym najdoskonalszym, ale 
równocześnie nieosiągalnym. Próbą jego realizacji jest Palmanova, miasto- twierdza, którego 
tworzenie rozpoczęto w latach 90. XVI wieku. Przykładem drugiego rozwiązania, symetrycznego, jest 
położona na Malcie Valetta. Stanowi ona przykład monumentalnego założenia barokowego 
realizowanego w trudnych warunkach topograficznych. Jednak pozostaje pytanie na ile idealistyczna 
wizja renesansowego miasta znajduje swe odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy literackie wizje 
nadawały się do realizacji? Czy możliwe jest wprowadzenie utopi w życie? 
 
 
Łużak Adrian                                                                                                Piątek 19.50-20.05 
Archeologia oraz Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska, Uniwersytet 
Wrocławski 
Miasta Dżeziry w III t. p.n.e. 

Celem referatu jest przedstawienie rozwoju miast i sieci osadniczej, na wybranych przykładach, 
z terenu Dżeziry. Chronologicznie obejmuje on III w. p.n.e., skupiając się na schyłku tego  okresu w 
czasie kiedy upadło Imperium Akadyjskie i rodziła się władza III dynastii z Ur. Zaowocowało to 
swoistym „renesansem” na południu, skłaniając część badaczy do wniosku, iż tereny położone na 
półncny-zachód od terenów Sumero-Akadu pozostawały poza głównym nurtem rozwoju 
cywilizacyjnego. Dzięki podjętym w stosunkowo krótkim czasie szeregu projektów badawczych 
obejmujących swoim zasięgiem w/w obszar, uzyskaliśmy materiały rzutujące nowe światło na 
północną część Międzyrzecza w tym okresie. Pozwala nam to zrewidować nasze wyobrażenie o 
cywilizacji, która tam się zrodziła oraz przesunąć ciężar rozwoju społecznego z Sumeru na tereny 
dzisiejszej Syrii, północnego Iraku oraz południowo-wschodniej Turcji. Wciąż otwarte pozostają 
pytania dotyczące wzajemnych relacji i interakcji tych dwóch centrów cywilizacyjnych. Temat 
mojego wystąpienia wiąże się częściowo z tematem mojej pracy magisterskiej dotyczącej grobów 
post-akadyjskich ze stanowiska Tell Arbid w północnej Syrii, która jest  realizowana w ramach 
projektu badawczego prowadzoną prze misję IP UAM. 
 
 
Majewski Radosław                                                                                     Sobota 18.30-18.50 
Historia oraz Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska, Uniwersytet 
Wrocławski 
Dubrownik – Słowiańskie Ateny 

W referacie pokrótce przedstawiona zostanie historia Dubrownika od momentu założenia, aż po 
czasy współczesne. Wspomniane zostaną okresy zależności miasta i terenów przylegających a także 
konsekwencje płynące z takiego stanu rzeczy. 

Ukazane zostaną wydarzenia historyczne, które zapoczątkowały proces powstawania murów 
miejskich oraz ich późniejszy rozrost. Pokrótce scharakteryzowana zostanie specyfika Dubrownickich 
murów obronnych, baszt i fortów. W toku referatu przedstawię argumenty obalające mit niezdobytego 
miasta.  
 
 
 



Makowski Piotr                                                                                            Sobota 18.50-19.10 
Uniwersytet Warszawski 
Geraza – miasto Dekapolis  

Geraza jest miastem, które według legendy zostało założone przez Aleksandra Wielkiego dla 
jego zasłużonych weteranów powracających z wyprawy do Azji Centralnej i Indii. Czas rozwoju i 
prosperity miasta przypada jednak na panowanie rzymskie, kiedy to Geraza staje się jednym z 
czołowych miast Dekapolis. Okres ten wiąże się powstaniem nowego, typowo rzymskiego układu 
przestrzennego, na który składają się siatka ulic i szereg miejskich budowli o funkcjach sakralnych i 
publicznych. Miasto funkcjonuje dalej w okresie bizantyjskim, w którym powstają kolejne kościoły 
znane głównie dzięki świetnie zachowanym mozaikom. Gereza zostaje ostatecznie opuszczona w VIII 
wieku po serii katastrofalnych trzęsień ziemi. 

Zakres mojej pracy dotyczyć będzie rozwoju urbanistycznego i architektonicznego Gerazy w 
okresie rzymskim i bizantyjskim. Szczególną uwagę zwrócę na proces powstawania 
wczesnochrześcijańskich kościołów i ich adaptację do rzymskiego układu urbanistycznego. Opiszę 
najważniejsze założenia sakralne Gerazy, ukazując ich wzajemne powiązania przestrzenne i 
funkcjonalne. Przedstawię znaczenie symboliczne lub religijne, jakie dla poszczególnych założeń 
architektonicznych ma ich dyspozycja oraz lokalizacja w zastanym układzie kompozycji 
urbanistycznej. 
 
 
mgr Marzec Edyta                                                                                           Sobota 9.20-9.40 
Uniwersytet Jagielloński 
 Wkład polskich naukowców w poznanie architektury i topografii Nea Pafos 

Nea Pafos – starożytna stolica Cypru – jest zlokalizowana na zachodnim wybrzeżu wyspy. 
Badania archeologiczne zostały tam zapoczątkowane w 1965 roku pod kierunkiem profesora 
Kazimierza Michałowskiego. Są one kontynuowane po dzień dzisiejszy przez Polską Misję 
Archeologiczną, która prowadzi wykopaliska w rejonie Maloutena leżącym w samym centrum 
półwyspu pafijskiego. Wieloletnie badania polskich naukowców prowadzone na omawianym 
stanowisku doprowadziły do znacznego poszerzenia wiedzy na temat archeologii i historii tej części 
wyspy. 

 
 

Mielczarek Anna                                                                                               Piątek 9.20-9.40 
Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska, Uniwersytet Wrocławski 
Życie codzienne w Babilonie 

Moim wystąpieniem postaram się przybliżyć słuchaczom realia życia w Babilonie, w 
starożytności. Spróbuję przedstawić zarówno codzienność bogacza, jak i biedaka, rolnika oraz króla. 
Zajmę się miejscem zamieszkania, pożywieniem, pracą i obowiązkami oraz wieloma innymi 
aspektami życia. Mam nadzieję, że moja praca pomoże zrozumieć codzienność człowieka 
Mezopotamii. 

 
 
Mikulski Jakub                                                                                            Sobota 16.20-16.40 
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Uniwersytet Wrocławski 
Biblioteka Aleksandryjska od starożytności po współczesność 
 W referacie przedstawiono dzieje oraz charakterystykę Biblioteki Aleksandryjskiej zarówno w 
czasach starożytnych, jak we współczesności. W pierwszej kolejności zarysowano tło historyczne 
powstania tej instytucji w czasach Ptolemeusza I. Omówiono w tym punkcie ówczesną sytuację 
społeczno-polityczną Imperium Aleksandra Wielkiego tuż po jego śmierci, relacje pomiędzy 
władcami nowopowstających monarchii hellenistycznych oraz jaką rolę  w tych zjawiskach miała 
spełniać biblioteka w Aleksandrii. Następnie zaprezentowana została historia tej placówki, jej budowa, 
sposób funkcjonowania, najważniejsze przedsięwzięcia oraz osoby z nią związane od momentu 
założenia do czasu zajęcia Egiptu przez Rzymian. Kolejnym punktem referatu jest omówienie procesu 
upadku Biblioteki Aleksandryjskiej, przedstawienie hipotez dotyczących czasu i sposobu, w jaki ta 



placówka ostatecznie upadła, jak również ukazanie jej znaczenia dla świata nauki. W następnej części 
pracy przedstawiona została charakterystyka założonej w roku 1989 Nowej Biblioteki 
Aleksandryjskiej. Omówiono tutaj powody założenia tej instytucji, jej cele statutowe, budowę, 
funkcjonowanie oraz kontrowersje związane z jej stworzeniem. W ostatnim punkcie referatu, w 
charakterze podsumowania całości, dokonano porównania obydwu omówionych bibliotek, oraz 
podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Nowa Biblioteka Aleksandryjska jest godną następczynią  
i kontynuatorką swej starożytnej poprzedniczki. 
 
 
mgr Mirowska Dorota                                                                                Sobota 11.30-11.50 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Bonifacio - „miasto zawieszone na klifie” 

Bonifacio to jedno z ważniejszych i piękniejszych portowych miast Korsyki, wyspy leżącej na 
Morzu Śródziemnym, której francuski styl łączy się z włoskim charakterem. Ze względu na swoje 
specyficzne położenie, nosi ono przydomek „miasta zawieszonego na skale”, czasem nazywane jest 
także „Gibraltarem Korsyki”. Bonifacio bowiem, leżące w najdalej wysuniętym na południe punkcie 
Korsyki, zostało wybudowane na szczycie wąskiego, wydłużonego wapiennego cyplu (1500 m 
długości i 200 m szerokości) na prawie pionowych 60 metrowych wapiennych skałach. Półwysep ten 
jest przymocowany do ziemi tylko przez bardzo wąski przesmyk św. Rocha.  

Miasto dzieli się na część dolną - morską z portem oraz wieloma jaskiniami wyżłobionymi w 
klifie i górną - z obronnymi murami Cytadeli. Praktycznie całe Bonifacio jest nimi otoczone, z 
wyjątkiem tej części, z której rozciąga się widok na oddalone o 12 km wybrzeże Sardynii. Wysokie 
wały fortyfikacyjne w dużej mierze zostały przebudowane w XIII wieku zachowując okrągłe wieże po 
bokach, fosy i przejścia patrolowe z wykutymi okienkami w skale. Wchodząc przez masywną 
genueńską bramę ( Porte de Genes) do górnej części Bonifacio, zwanej również Starym Miastem, 
możemy poczuć się jak w średniowiecznym miasteczku. Kręte, wąskie, typowe śródziemnomorskie 
uliczki, wręcz zaułki, wysokie kamienne domy z prostymi fasadami i z rynnami, które zbierały i 
doprowadzały wodę do cystern przypominają średniowieczną fortecę.  

Architektura Bonifacio jest zróżnicowana. Przeważa sztuka romańska, głównie w kościołach, 
chociaż odnajdujemy także elementy sztuki gotyckiej. 

 
 

mgr Musiatewicz Joanna                                                                            Sobota 16.00-16.20 
II rok studiów doktoranckich, Katedra Arabistyki i Islamistki, Uniwersytet Warszawski 
Symbolika Jerozolimy w islamie,  

Przestrzeń w oczach homo religiosus, zgodnie ze słowami Mircea’i Eliadego, dzieli się na 
dwie sfery: rozległe morze profanum oraz wyłaniające się z niego w wyniku hierofanii, wyspy 
sacrum. Jedną takich wysp jest Jerozolima, miasto którego historia i topografia przepełnione są 
religijną symboliką akceptowaną nie tylko przez judaizm i chrześcijaństwo, ale również przez islam.  

Celem referatu jest przedstawienie symboliki Jerozolimy właściwej dla kultury muzułmańskiej 
w średniowieczu. W prezentacji omawiam genezę i przemiany obrazu świętego miasta monoteizmu w 
oczach wyznawców Allaha w pierwszych wiekach islamu. Materiałem, do którego odwołuję się w 
prowadzonych przeze mnie rozważaniach są zapisy Koranu i hadisów oraz wybrane teksty z gatunku 
apologetycznej literatury sławiącej przymioty Jerozolimy  (fadail al-Kuds). Ilustracją dla przemyśleń 
prezentowanych w referacie są również szczegółowe opisy przykładów muzułmańskiej architektury ze 
wzgórza Haram asz-Szarif (m.in. Meczet Al-Aqsa i Kopuła na Skale). 

Referat jest kolejnym głosem w dyskusji na temat miejsca świętego miasta trzech religii 
objawionych w imaginarium wyznawców islamu. W odczycie uwzględniam zarówno aspekt 
teologiczny muzułmańskiej symboliki Jerozolimy, jak i uwarunkowania polityczne, społeczne i 
kulturowe, które zaważyły na przyjętym przez nią w średniowieczu kształcie, w dużej mierze 
aktualnym również współcześnie. 
 
 
 



mgr Niestrawski Mariusz                                                                           Sobota 11.10-11.30 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Algier w operacji „Torch” 8-10 XI 1942 

Rok 1942 był przełomowy dla przebiegu II wojny światowej na północnoafrykańskim teatrze 
działań wojennych. Na przełomie października i listopada siły Deutsche Afrika Korps dowodzone 
przez gen. Erwina Rommla zostały pokonane przez oddziały brytyjskiej 8. Armii gen. Bernarda Law 
Montgomery w bitwie pod El Alamein. W tym samym roku alianci zaplanowali włączenie się 
amerykańskich wojsk lądowych do wojny w basenie Morza Śródziemnego. Wybór padł na francuską 
Afrykę Północną znajdującą się pod władzą rządu Vichy. 

Przeszło 100-tysięczna armia inwazyjna wylądowała w trzech punktach wybrzeża 
afrykańskiego: zachodnia grupa – w Casablance, centralna – w Oranie, najważniejsze zadanie 
postawiono jednak wschodniej grupie inwazyjnej, która miała zająć miasto oraz port Algier i osłonić 
desant od strony wschodniej. Desant rozpoczął się 8 listopada 1942, ale nie napotkał większego oporu. 
10 listopada rozpoczęły się rokowania pomiędzy Aliantami a przedstawicielami rządu Vichy, w 
rezultacie których oddziały francuskie złożyły broń. 

Powodzenie jakie uzyskał desant w Algierze umożliwił wojskom anglo-amerykańskim zajęcie 
Tunisu. Jednakże niezdecydowanie i kunktatorstwo dowódców alianckich umożliwiło Niemcom i 
Włochom przerzucenie dodatkowych sił do Afryki i zorganizowanie tam 5. Armii Pancernej, która 
wraz z pozostałościami wojsk gen. Rommla miały za zadanie obronić Tunis. Ostatecznie wojska 
niemiecko-włoskie w Afryce Północnej skapitulowały dopiero 13 maja 1943 roku. 
 
 
mgr Owsianna Monika                                                                                 Piątek 13.40-14.00 
Historia Starożytności, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (Gniezno) 
Strażniczka Rzymu - Ostia Antica 
                Kiedyś nadmorskie miasto portowe, dzisiaj urzekająca enklawa starożytności otoczona 
siecią autostrad, Ostia, bo o niej mowa stanowi jeden z najpiękniejszych włoskich zabytków. W 
czasach, gdy jak podają źródła, król Ankus Marcjusz (VII wiek przed Chr.) założył tenże port, leżał on 
u ujścia Tybru do Morza Tyrreńskiego. Jednak upływ lat przyniósł olbrzymią zmianę linii wybrzeża i 
współczesna Ostia jest o wiele bardziej oddalona od Morza.    
              O obronnym charakterze portu świadczy fakt, że został zbudowany jak typowe castrum (obóz 
wojskowy), z widocznymi do dzisiaj przecinającymi się cardo i decumanus. Wejście do miasta przez 
Porta Romana prowadzi na Plac Wiktorii, na którym możemy usiąść w cieniu pinii i podziwiać jej 
monumentalną figurę. Idąc wzdłuż decumanus zobaczymy olśniewające kompleksy term z dobrze 
zachowanymi mozaikami, nimfea, portyki, studnie i to, z czego słynie miasto – mitrea (jest ich 
kilkanaście). Z pewnością zwróci naszą uwagę największa budowla – teatr rzymski znajdujący się na 
Placu Korporacji, mogący pomieścić 2 500 widzów, w którym corocznie odbywają się  
przedstawienia. Za nim znajdują się pozostałości świątyni bogini Ceres, a także mozaiki ukryte w 
cieniu drzew. Forum, świątynie różnych bóstw, tawerny, domy, ołtarze trwają wciąż mimo, że 
mieszkańcy miasta już dawno odeszli. Przechadzający się turyści dają Ostii namiastkę życia, podobnie 
jak wszechobecna zieleń.  
 
 
Paprocki Maciej                                                                                            Piątek 20.05-20.20 
Filologia angielska / Filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska, Uniwersytet 
Wrocławski 
Kerne - Najodleglejsze osiedle Fenicjan nad Atlantykiem. Próba umiejscowienia 

W moim wystąpieniu przedstawiam historię poszukiwań Kerne – placówki fenickiej opisanej w 
peryplusie Hannona, "ostatniej siedziby" Fenicjan nad Atlantykiem. Korzystając ze spostrzeżeń 
badaczy owego zagadnienia, przeanalizuję ich hipotezy, przypatrując się źródłom pisemnym i 
materialnym, z których korzystali. Pierwsza teoria głosi, że Kerne możemy identyfikować z 
Mogadorem, fenicką manufakturą barwierską położoną pośród archipelagu marokańskich Wysp 



Purpurowych.  Inni badacze powątpiewają w teorię Mogadoru i identyfikują Kerne z małą wysepką 
Herne (podobieństwo fonetyczne zamierzone!) w Zatoce Dakhla przy wybrzeżu Sahary Zachodniej. 
Istnieje wreszcie grupa uczonych, zrównujących Kerne z jedną z wysp Zatoki Arkin na terenie 
Mauretanii, półtora tysiąca kilometrów na południe od Mogadoru.  Przedstawię oraz skomentuję wady 
i zalety każdej z tych teorii, korzystając z dostępnych badań oraz własnych spostrzeżeń. Spróbuję 
także odpowiedzieć na pytanie, czy Hanno w ogóle mógł dotrzeć tak daleko na południe, jak jest mu 
to przypisywane. 

 
 

Piasecki Tomasz                                                                                            Piątek 10.00-10.20 
Mi ędzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Wrocławski 
Miasta włoskie w „Italii” Marii Konopnickiej 

Tom poetycki Italia (wyd. 1901) stanowi owoc próby wniknięcia Konopnickiej w kulturę i 
krajobraz Włoch. Poetka wiele uwagi poświęciła obrazowi miast: Wenecji, Rzymu, Fiesole, Pawii, 
Florencji, Neapolu, Capri, Genui. Każde z nich traktuje jako swoisty, całościowy tekst kultury. Stara 
się nawiązać poetycki dialog z ich historią, tradycją, legendami. Ma świadomość ich przeszłości, 
teraźniejszości i zaszłych zmian. Opisuje liczne zabytki i dzieła sztuki, np. Kapitol, arsenał morski, 
posągi faunów, katedry. Odwołuje się do słynnych postaci historycznych, np. Dantego, 
Brunelleschiego, Manina czy Savonaroli.. Bardzo dużą rolę odgrywają elementy naturalnego 
krajobrazu miejskiego i podmiejskiego – nabrzeża, rzeki, łąki. Podobnie rzuca się w oczy udział 
rekwizytów roślinnych. Są dla podmiotu lirycznego narzędziem ekspresji emocjonalnej (widoczny 
wpływ tradycji romantycznej). Wiele uwagi Konopnicka poświęciła miejskiej pogodzie, następstwie 
pór dnia i roku. Część utworów poświęcona jest wyłącznie ukazaniu świtu, zmierzchu lub nocy w 
Wenecji i Florencji. Rzymowi poświęcono osobny cykl wierszy. Pokazany jest zarówno z 
perspektywy słynnych mieszkańców – Cycerona, Katyliny – jak i budowli oraz dzielnic (Porta Pia, 
Janikulum, Willa Wołkońskich). Niezwykle często pojawiają się obrazy kościołów, najczęściej 
historycznych, bywa, że zniszczonych. Sceneria włoska jest dla podmiotu tłem przeżyć religijnych, 
patriotycznych i miłosnych. Poetka zauważa także elementy folkloru regionalnego. Obrazy miast w 
„Italii” funkcjonuj ą w dualizmie czasowym, widok historyczny nakłada się na współczesny. 
 
 
mgr Prałat Emilian                                                                                      Sobota 12.10-12.30 
Studium Doktoranckie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Miasto mistrza Radovana – sztuka Trogiru na przestrzeni wieków 

Przedmiotem referatu będzie leżące na wybrzeżu Morza Adriatyckiego we współczesnej 
Chorwacji miasto Trogir. Założony został przez kolonistów greckich, ponownie zasiedlili go Rzymian. 
Wielowiekowa historia uwidacznia się w strukturze miasta, a szczególnie w jego artystycznej 
spuściźnie, której świadectwem są relikty z czasów antycznych, mające rodowód średniowieczny 
kościoły z katedrą świętego Wawrzyńca na czele. Największą sławę przyniósł kościołowi jak i miastu 
mistrz rzeźbiarski Radovan, twórca majestatycznego portalu głównego. Trogir, jak wiele innych miast 
dalmatyńskich, poprzez swoją zabudowę, dekorację artystyczną świątyń, placów i pałaców miejskich, 
jest widomym świadectwem przenikania się kultur i tradycji, podkreśla istnienie artystycznej 
oikumene obejmującej Półwysep Apeniński i Bałkański a w szerszym kontekście jest wyznacznikiem 
paneuropejskiego modelu kulturowego. 

Wystąpieniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna. 
 
 



Przybyszewska Małgorzata                                                                        Sobota 17.00-17.20 
Kulturoznawstwo Śródziemnomorskie (wydział: Instytut Badań Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales”), Uniwersytet Warszawski 
Architektura starożytnego Rzymu na porcelanie z Baranówki - wyraz dziewiętnastowiecznej 
fascynacji Polaków Wiecznym Miastem 

W referacie omawiam obecność sztuki i urbanistyki starożytnego Rzymu – poprzez recepcję 
jego zachowanych antycznych budowli – w świadomości ludzi żyjących w XVIII i na początku XIX 
wieku, czyli w okresie intensywnych badań archeologicznych i rozkwitu mody na starożytność. 
Pokazuję fascynację antykiem na przykładzie albumów rycin z wedutami najsłynniejszych rzymskich 
rytowników tego okresu: Giuseppe Vasiego i Giambattisty Piranesiego, wskazując na różnice w 
przedstawianiu przez nich Wiecznego Miasta i charakterystyczne cechy tego typu twórczości. 
Zastanawiam się, do jakiego stopnia obraz zabytków Rzymu na tych przedstawieniach odpowiadał 
prawdziwemu stanowi ich zachowania. Prezentuję twórczość mniej znanego naśladowcy 
wymienionych rytowników – Domenico Prontiego, którego album z 1795 roku stanowi ogniwo 
łączące sztukę rzymską i polskie rzemiosło artystyczne. Następnie skupiam się na przedstawieniu 
zachowanych w polskich i ukraińskich zbiorach wyrobów porcelanowych (serwisów i ceramiki 
dekoracyjnej) z początku XIX wieku pochodzących z wytwórni w Baranówce na Wołyniu, które 
ozdobiono malowanymi w kolorze widokami Rzymu w ujęciu Prontiego. Tym samym ilustruję modę 
na antyk w warunkach polskich, zastanawiając się, jakim celom służyła prezentowana porcelana. 
 
 
mgr Anna Rambiert              Piątek 9.00-9.20 
Uniwersytet Wrocławski oraz Papieski Wydział Teologiczny 
Florencja – perła włoskiego romanizmu sakralnego 
 Florencja słusznie nazywana jest stolicą włoskiego renesansu. Dzieła wielkich 
mistrzów, jak La Primavera Sandro Botticellego, David Michała Anioła, czy słynna kopuła 
katedry Santa Maria del Fiore, zaprojektowana przez Filippo Brunelleschiego, przyćmiewają 
bogactwo sztuki czasów wcześniejszych, która również godna jest uwagi turysty i badacza. 
Toskańska odmiana romanizmu, zwłaszcza sakralnego, wyróżnia się swego rodzaju 
„eklektyczną harmonią”, która świadczy o wprawie, zręczności i wyobraźni budowniczych, a 
także o umiejętności korzystania z dorobku starożytnych. W ramach swojego wystąpienia, 
chciałabym zwrócić uwagę na dwie budowle, nawiązujące architekturą do antyku: słynne 
florenckie baptysterium i pomijany w opracowaniach kościół San Miniato al Monte, który 
kunsztem wyprzedza epokę, dlatego zwany jest przez badaczy obiektem 
„protorenesansowym”. 
 
 
 
Stojanowicz Dawid                                                                                        Piątek 12.10-12.30 
Historia, Uniwersytet Opolski. 
Thera a Atlantyda. Związki i porównania. Analiza urbanistyczna Platońskiej Atlantydy i 
Akrotiri  

Referat będzie o związkach Thery z mityczną Atlantydą, przybliżenie historii oraz kontekstu 
historycznego. Własne opracowanie zależności między przekazami Platona a faktami dotyczącymi 
wyspy Thera. Zarysowanie kultury Minojskiej, charakterystyka. Próba datowania wybuchu wulkanu 
na wyspie w celu ustalenia związku z upadkiem kultury minojskiej, rozpoznanie daty różnymi  
metodami datowania. Kształt  kartograficzny wyspy razem z porównaniem o omówieniem szkiców 
Atlantydy. Akrotiri  jako nowe Pompeje, rzecz o badaniach archeologicznych na terenie miasta 
Akrotiri, z omówieniem znaczenia i wyróżnieniem najważniejszych cech urbanistycznych. 
Postawienie wniosków końcowych i resume. 
 
 



Szajda Marek                                                                                               Sobota 13.40-14.00 
Mi ędzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Wrocławski 
Jerozolima oczami psalmisty 

Jerozolima, miasto święte dla każdego Żyda, jest wspaniałą warownią i centrum kultu. Tu 
przybywają pokolenia pańskie aby wychwalać Boga Jahwe. Dlaczego to miejsce jest tak ważne, jak je 
sobie wyobraża praktykujący Żyd oraz dlaczego przeciwnicy boją się walczyć z Jeruzalem, na te 
pytania chciałbym odpowiedzieć na podstawie Psalmów 46,48, 84,87 oraz 122. 
 
 
Szmid Kamil                                                                                               Sobota 11.50-12.10 
Mi ędzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Pomiędzy pogardą a uwielbieniem. Bizantyński Konstantynopol oczami ludzi Zachodu 
 Referat będzie miał na celu kompilację wypowiedzi przybyszów z zachodniej Europy na temat 
Konstantynopola. Przytoczone przykłady pozwolą na scharakteryzowanie ambiwalentnych odczuć 
obcokrajowców względem stolicy Cesarstwa Greckiego. Za Jeffreyem Jeromem Cohenem autor 
wystąpienia wykorzysta w analizie historii i literatury średniowiecznej narzędzia postkolonialne. 
Opisane zostaną reakcje obcokrajowców na bogactwa Bizancjum (kościoły, pałace), rytuały 
(προσκύνησις), administracja (szpitale, urzędy), wreszcie sami mieszkańcy „Królowej Miast”. Autor 
postara się następnie wykazać, w jaki sposób recepcja Imperium Wschodniorzymskiego wpłynęła na 
przebieg czwartej krucjaty i jak zmienił się stosunek Zachodu do średniowiecznej Grecji po tym 
wydarzeniu. W końcowej części wystąpienia zaprezentowane zostaną pejoratywne opinie historyków 
żyjących XVIII i XIX wieku na temat Konstantynopola. Referent podsumuje całość literacką wizją 
Carogrodu w Bazilissie Teofanu Tadeusza Micińskiego 
 
 
Szymczak Maria                                                                                            Piątek 11.50-12.10 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Teby - mityczne dzieje miasta 

Każde miasto greckie oprócz swojej historii politycznej, wojennej i kulturalnej ma również 
historię mityczną. Dla mitologii greckiej bardzo charakterystyczne są opowieści etiologiczne, 
począwszy od rozmaitych teo- i kosmogonii, po mity założycielskie poszczególnych miejsc. 
Etnogeneza mityczna była bardzo ważnym elementem poczucia jedności danej poleis. 

Nakreślenie losów położonych w Beocji Teb pozwoli zrozumieć specyficzną relację 
poleis z bóstwami oraz mniemanie o nieodwołalnym wpływie przeznaczenia na losy jednostek 
i całych społeczności. Począwszy od Kadmosa, rysuje się nam malowniczy, acz krwawy obraz 
dziejów, pełen wybitnych i nietuzinkowych postaci – aż po Edypa, który ze względu na swoją 
historię na stale zagościł w uniwersalnej topice. Interesującym może być także skonfrontowanie z 
danymi archeologicznymi. 

Przybliżenie legendarnej historii Teb pozwoli nie tylko lepiej umiejscowić to miasto w 
gąszczu mitów i ich bohaterów, ale także zrozumieć funkcję, jaką mity fundacyjne pełniły w 
tworzeniu tożsamości Greków. 

 
 

Śmiechowicz Olga                                                                                        Sobota 13.20-13.40 
Wiedza o teatrze I r. SUM, Uniwersytet Jagielloński 
Miasto na scenie - realizacja motywu w wybranych tekstach komediowych 

Miasto okazuje się ciekawym motywem dla autorów komediowych w Atenach V w. p.n.e. Jego 
potencjał sceniczny realizuje się w wielu warstwach teatralnego widowiska. Na wybranych 
przykładach tekstów komediowych (Arystofanes: „Ptaki”, „Lizystrata”, „Acharnejczycy”; Eupolis: 
„Demy”, „Poleis”; Ferekrates: „Dzikusy”) omawiam „sceniczną” egzystencję miasta w warstwach: 



1. leksykalna  
- tworzenie miejsca - miasta scenicznego tylko w oparciu o wypowiedzi postaci, bez pomocy 
scenografii  
- budowa miejsca akcji przy użyciu scenografii (sytuowanie scen w topografii dobrze znanej 
widzom np. Ateny, wykorzystanie urbanistycznego położenia Teatru Dionizosa względem 
obiektów ateńskich do których odnosili się bohaterowie) 
- tworzenie nazw miast zmyślonych: np. Chmurokukułczyn, Gnojowice, Jękowice   

     (omówienie etymologii)   
2. kostiumologiczna 
– omówienie możliwości scenicznego przedstawienia chóru demów i polis w komediach Eupolisa  
3. scenograficzna  
- bodowa miasta na scenie w komedii „Ptaki” 
- możliwość inscenizacji scen planowania miasta i samej budowy przy udziale ptasich  
choreutów 
4. ideologiczna 

      –    imperialistyczne zapędy Ateńczyków, które komedia „Ptaki” miała piętnować  
- przejęcie władzy nad światem przez mieszkańców nowo stworzonego miasta  
- komediowe ujęcie motywu utopii.   

 
 
mgr Wojkiewicz Rozalia                                                                             Sobota 10.00-10.20 
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Studium 
Doktoranckie 
oraz 
Gernat Jacek 
Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań - V rok studiów 
 (...) Jestem po tych Włoszech jak przepity facet co na wódkę nie może patrzeć..." - 
Antoniego Rząsy "literackie" bozzetto 

W naszym referacie przyjrzymy się twórczości Antoniego Rząsy, jednego z 
najoryginalniejszych polskich rzeźbiarzy drugiej połowy XX wieku. Dlaczego Rząsa? Artysta w 
latach 1961-1962 odbył kilkumiesięczną podróż inspiracyjną do Włoch, zwiedzając m.in. Rzym, 
Padwę, Wenecję, Weronę, Neapol, Syrakuzy, Palermo – tworząc swoją własną mapę 
śródziemnomorskich metropolii na Półwyspie Apenińskim. Spacery po średniowiecznych uliczkach, 
bizantyjskie freski werońskiej katedry, monumentalne greckie świątynie Agrigento, kolekcje dzieł 
sztuki wielkich muzeów Florencji i Rzymu, gwar weneckiego Piazza San Marco czy targowisko w 
Palermo – wszystko to złożyło się na bogaty kolaż włoskiej kultury, który Rząsa uwiecznił w swoich 
w większości dotąd niepublikowanych zapiskach – przede wszystkim w „Notatniku włoskim”. 
(uzyskaliśmy dostęp do niego dzięki życzliwości pani Anny Jagiełło z Instytutu Polskiego w Rzymie). 
Wczytując się w zapiski Rząsy otrzymujemy niesamowity obraz włoskich miast, co więcej - i to 
pragniemy wykazać - dziennik ten   to również swoiste  "literackie" bozetto, słowny szkic do 
inspirowanych Włochami drewnianych rzeźb; słowa korespondują tutaj z twórczością plastyczną. 
Chcielibyśmy wskazać miejsca wspólne w pamiętniku i twórczości rzeźbiarskiej - zainspirowanych 
MIASTEM.  Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się napisać referat w tandemie, wykorzystując dwa 
punkty widzenia: literaturoznawczy i "historycznosztuczny". 
 


