
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wspólnoty małe i duże... 187

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. MARE INCLITUM. ODDZIAŁYWANIE CYWILIZACJI

ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ (KRAKÓW, 28–29 LISTOPADA 2008 R.)

W dniach 28–29 listopada 2008 r. w Sali Senackiej Collegium Novum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa pt. Mare Inclitum. Oddziaływanie
cywilizacji śródziemnomorskiej. Sesja została zorganizowana przez zespół studiów
licencjackich mediterraneistyki Instytutu Historii UJ i była już czwartym z kolei spo-
tkaniem (poprzednie miały miejsce w 2002, 2004 i 2006 r.) poświęconym szeroko
rozumianym dziejom świata śródziemnomorskiego.

Rezultaty swoich badań przedstawiło 29 badaczy różnych specjalności: biblistów,
historyków, historyków medycyny, historyków sztuki, muzykologów, orientalistów
pochodzących głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej
„Ignatianum” w Krakowie. Wśród przybyłych na konferencję gości było również wielu
prelegentów z zagranicy. Licznie reprezentowane było środowisko włoskich naukow-
ców – prof. dr Gianfranco Giraudo, prof. dr Marcella Ferraccioli (Università
Ca’Foscari di Venezia), prof. dr Rita Mazzei (Università degli Studi di Firenze), prof.
dr Gaetano Platania (Università degli Studi delia Tuscia, Roma-Viterbo) i dr Andrea
Bienati (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Ponadto obecni byli przed-
stawiciele tureckiej nauki – prof. dr Aygül Ağir (İstanbul Teknik Üniversitesi) i dr Sa-
bire Arik (Ankara Üniversitesi) oraz dr Velimir Matanović (Uniwersytet w Belgra-
dzie), prof. dr Maria Prokopp (Uniwersytet w Budapeszcie), prof. dr Agop Garabedyan
(Uniwersytet w Sofii) oraz dr Andrzej Komorowski (Jeres de la Frontera w Hiszpanii).

Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, która uroczyście
powitała wszystkich przybyłych uczestników, w szczególności zaś liczne grono prele-
gentów z zagranicznych ośrodków naukowych. Część powitalną zakończyli swoimi
wystąpieniami prodziekan Wydziału Historycznego dr hab. Małgorzata Smorąg-
Różycka oraz dyrektor Instytutu Historii dr hab. Stanisław A. Sroka, prof. UJ.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień, które
dotyczyły oddziaływania świata śródziemnomorskiego na różne państwa i narody.
W atmosferę śródziemnomorską rzymskiego antyku doskonale wprowadził referat ks.
prof. dr. hab. Jerzego Chmiela. Z kolei swoim erudycyjnym wywodem o przedstawie-
niach w typie Maiestas Domini zachwycił zgromadzonych prof. dr hab. Piotr Skubi-
szewski. Równe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie prof. Zdzisława Żygulskiego,
dotyczące mało znanej tatarsko-włoskiej genezy polskiej husarii. Prelegenci przedsta-
wili zagadnienia związane z rozprzestrzenianiem się języka łacińskiego, techniki wo-
jennej, sztuki, architektury, dyplomacji, medycyny, muzyki, zagadnień ustrojowych,
jak i kuchni ukształtowanej w obszarze śródziemnomorskim. Wpływy cywilizacji
śródziemnomorskiej dały się odczuć w najdalszych zakątkach ówczesnego świata,
docierając nawet do Ameryki Łacińskiej. Wśród tematów poruszanych na konferencji
znalazła się również problematyka związana z aktualnymi zagadnieniami światowymi
(np. konflikt islamu z chrześcijańskim Zachodem oraz energetyczna polityka Rosji).
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Tym razem referenci więcej uwagi poświęcili problematyce wschodniej, m.in. osią-
gnięciom kultury tureckiej (Aygül Ağir, Sabire Arik, Grażyna Zając), kontaktom Za-
chodu ze Wschodem (Krzysztof Kościelniak, Krzysztof Bojko, Artur Patek, Danuta
Quirini-Popławska), oddziaływaniom szeroko rozumianej kultury włoskiej (Andrea
Bienati, Antoni Cetnarowicz, Zofia Fabiańska, Gianfranco Giraudo, Andrzej Komo-
rowski, Ritta Mazzei, Gaetano Platania, Rafał Quirini-Popławski) oraz wpływom cy-
wilizacji śródziemnomorskiej na Algierię, Albanię, Anglię, Bułgarię, Kretę, Niemcy,
Nowy Świat, Polskę, Serbię, Węgry (Łukasz Burkiewicz, Rafał Hryszko, Agop Gara-
bedyan, Aleksandra Kasznik-Christian, Velimir Matanovič, Wojciech Mruk, Wojciech
Rojek, Sławomir Skrzyniarz, Małgorzata Smorąg-Różycka).

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień, które
dotyczyły oddziaływania cywilizacji śródziemnomorskiej na państwa ówczesnego
świata. Tematyka przedstawionych referatów okazała się interesująca nie tylko dla
samych prelegentów, którzy chętnie podejmowali dyskusje nad przedstawianymi za-
gadnieniami, lecz również dla studentów, którzy licznie przybyli, wypełniając szczel-
nie Salę Senacką Collegium Novum. Wszystkie referaty wygłoszone na sesji zostaną
opublikowane w kolejnym, czwartym tomie „Portolana. Studia Mediterranea”. W koń-
czącej konferencję przemowie organizator sesji, prof. D. Quirini-Popławska, dziękując
wszystkim prelegentom, podsumowała dwudniowe obrady, zapowiadając kolejne spo-
tkanie za dwa lata, którego roboczy tytuł brzmi: Obraz i atmosfera miasta śródziem-
nomorskiego.

Łukasz Burkiewicz




