Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zapraszają na

XLI Seminarium Mediewistyczne
im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

KLASZTOR I KOLEGIATA
’
W SREDNIOWIECZNEJ
EUROPIE
9 – 11 grudnia 2020
Collegium Maius UAM, Fredry 10, Poznań

PROGRAM OBRAD / PROGRAMME
Wszystkie wystąpienia będą symultanicznie tłumaczone na francuski lub na polski.
Toutes les interventions seront traduites simultanément en français ou en polonais.
streaming polski / streaming de langue polonaise:
www.facebook.com/PTPN1857
streaming francuski / streaming fracophone:
www.facebook.com/Instytut-Historii-Sztuki-UAM-Poznań-1542025032688317

9 XII ŚRODA / MERCREDI
9:00

Otwarcie konferencji / Ouverture du colloque

9:10

Jerzy Pysiak (Warszawa): « Caput regni »? – cathédrales, collégiales, abbayes et la royauté dans l'Europe médiévale
/ « Głowa Królestwa »? – katedry, kolegiaty, opactwa i monarchia w średniowiecznej Europie

9:40

Szczęsny Skibiński (Poznań): Późnoromańskie warsztaty wobec ekspansji gotyku w Europie Środkowej
/ Les ateliers romans tardifs face à l'expansion du gothique en Europe Centrale

10:10

Yves Gallet (Bordeaux): Prague 1356: Peter Parler versus Matthieu d'Arras? Nouvelles perspectives sur les transferts
artistiques et les débuts du gothique tardif en Europe centrale / Praga 1356: Piotr Parler kontra Mateusz z Arras? Nowe
perspektywy badań nad transferami artystycznymi i początkiem późnego gotyku w Europie Środkowej

10:40
11:00

Dyskusja / Discussion
Przerwa na kawę / Pause café

11:20

Leonhard Helten (Halle): Die Reimser Kathedrale im 13. Jahrhundert. Neue konstruktive Lösungen und frühe Rezeption
/ Katedra w Reims w wieku XIII. Nowe rozwiązania konstrukcyjne i ich wczesna recepcja / La cathédrale de Reims au XIIIe siècle.
Nouvelles conceptions techniques et leur réception précoce

11:50

Jarosław Jarzewicz (Poznań): Naśladownictwa paryskiej Sainte-Chapelle w Europie Środkowej
/ L'imitation de la Sainte-Chapelle de Paris en Europe Centrale

12:10

Miroslav Šmied (Praha): Královské klášterní fundace v Praze v době předhusitské / Królewskie fundacje klasztorne w Pradze
doby przedhusyckiej / Les chapelles de fondation royale à Prague avant la révolution hussite

12:40 Dyskusja / Discussion
13 :00 Przerwa obiadowa / Pause déjeuner
14:00

Jakub Adamski (Warszawa): Między Strasburgiem a Wrocławiem i Krakowem. O dalekich transferach form w architekturze
południowych regionów Polski około roku 1300 / Entre Strasbourg, Wrocław et Cracovie. À propos des transferts lointains
de formes dans l'architecture de la Pologne méridionale aux alentours de l'an 1300

14:20

Piotr Pajor (Kraków): Czas i przestrzeń gotyckiej kolegiaty w Wiślicy
/ Le temps et l'espace dans l'architecture gothique de la collégiale de Wiślica

14:40

Wojciech Sowala (Kraków): Kapituła skalbmierska wobec własnej przeszłości. Uwagi o instytucjonalnej pamięci
i niepamięci w średniowieczu / Le chapitre de Skalbmierz face à son passé. Remarques sur la mémoire et l'oubli institutionnels
au Moyen Âge

15:00
15:20

Dyskusja / Discussion
Przerwa na kawę / Pause café

15:40

Patrycja Waśkowiak (Poznań): « Arserunt item ecclesia Lanciciensis cum omnibus curiis ». XV-wieczna odbudowa
kolegiaty w Tumie pod Łeczycą / « Arserunt item ecclesia Lanciciensis cum omnibus curiis ». La reconstruction de la collégiale
de Tum près de Łęczyca au XVe siècle

16:00

Agata Stasińska (Wrocław): Późnogotycki krucyfiks z kolegiaty Świętego Krzyża we Wrocławiu – historia i funkcja obiektu
/ Le crucifix du gothique tardif de la façade de l'église Sainte-Croix à Wrocław – histoire et fonction

16:20

(do 16:40) Dyskusja / Discussion

10 XII CZWARTEK / JEUDI
9:00

Panayota Volti (Paris): La «parole» architecturale et décorative des ordres mendiants, dans le paysage monumental de la
mouvance byzantine au Moyen Âge tardif
/ « Język » architektury i ornamentu zakonów żebraczych w strefie wpływów bizantyjskich późnego średniowiecza

9:30

Justyna Kamińska (Kraków): Środkowoeuropejskie źródła architektury kościoła i klasztoru Dominikanów w Sandomierzu
– nowe hipotezy badawcze / La genèse medio-européenne de l'architecture de l'église des dominicains de Sandomierz

9:50

Dominika Grabiec (Warszawa): Średniowieczne rękopisy liturgiczno-muzyczne z klasztorów Polskiej Prowincji
Dominikanów – stan zachowania i perspektywy badawcze
/ Les manuscrits de musique liturgique medievaux provenant des couvents de la province polonaise des dominicains

10:10
10:30

Dyskusja / Discussion
Przerwa na kawę / Pause café

10:50

Marek Walczak (Kraków): Myśliwy, czy pan Natury? Zwierzęta na cokole nagrobka króla Władysława Jagiełły
/ Le chasseur ou le maître de la Nature? Les animaux sur le socle du tombeau du roi Ladislas Jagellon

11:10

Marcin Walkowiak (Poznań): Sanktuarium Nowego Konstantyna. Władysław Jagiełło i dekoracja pictura graeca kościoła
klasztoru benedyktynów na Łysej Górze / Le sanctuaire du Nouveau Constantin. Ladislas Jagellon et la décoration « pictura
graeca » de l'abbatiale bénédictine du Mont-Chauve (Łysa Góra)

11:30

Tomasz Ratajczak (Poznań): Klasztorne i kolegiackie fundacje króla Władysława Jagiełły jako wota dziękczynne
za zwycięstwo pod Grunwaldem / Les fondations des collégiales et des monastères par le roi Ladislas Jagellon en tant que
commémoration de la victoire de Tannenberg

11:50

Loïc Chollet (Neuchâtel): Philippe de Mézières, laudateur de l'Ordre teutonique et critique des voyages en Prusse
/ Filip de Mézières, apologeta Zakonu Krzyżackiego i krytyk podróży do Prus

12:20
12:40

Dyskusja / Discussion
Przerwa obiadowa / Pause déjeuner

13:40

Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska (Toruń): Dawny kościół Franciszkanów w Toruniu w świetle
najnowszych badań. Między regułą a potrzebą miejsca
/ Ancienne église des Cordeliers de Toruń d'après des recherches récentes. Entre la règle et les besoins du lieu

14:00

František Záruba (Praha): Kapituly a kaple na hradech v Čechách (kaple Všech svatých, Karlštejn, Lipnice)
/ Kapituły przy kaplicach zamkowych w Czechach (kaplice Wszystkich Świętych na zamkach Karlštejn i Lipnicach)
/ Les chapitres et les chapelles dans les châteaux forts en Bohême (les chapelles de Tous les Saints à Karlstein et à Lipnice)

14:30

Jacek Kowalski (Poznań): Le type architectural et la gloire du lignage. Les collégiales gothiques de la Grande-Pologne
/ Typ architektoniczny a chwała rodu. Gotyckie kolegiaty wielkopolskie

14:50

Witold Miedziak (Poznań): Tradycje średniowieczne w architekturze nowożytnych kościołów klasztornych i kolegiat
Wielkopolski / La tradition médiévale dans l'architecture des églises couventuelles et des collégiales en Grande-Pologne
à l'époque moderne

15:10

(do 15:30) Dyskusja / Discussion

11 XII PIĄTEK / VENDREDI
9:00

Bernard Ribémont (Orléans): Un couvent « épique »? Fonction littéraire du monastère dans la chanson de geste de langue
française / Klasztor « epicki »? Literackie funkcje klasztoru we francuskiej chanson de geste

9:30

Alicja Bańczyk (Kraków): Les aspects juridiques du fonctionnement des couvents dans les chansons de geste
/ Prawne aspekty funkcjonowania klasztorów przedstawione w chansons de geste

9:50

Jean-Yves Tilliette (Genève): En noir et blanc. Les ordres monastiques sous le regard des satiristes latins du XIIe siècle
/ W czerni i bieli. Zakony mnisze okiem łacińskich satyryków XII wieku

10:20
10:40

Discussion
Przerwa na kawę / Pause café

11:00

Joanna Gorecka-Kalita (Kraków): De la lumière de l'Orient à la loi de l'Occident: translatio religionis sur l'exemple
de la « Vie de Saint Gilles » de Guillaume de Berneville / Od światła Wschodu do prawa Zachodu: na przykładzie « Żywota
św. Idziego » pióra Wilhelma z Berneville

11:20

Alain Corbellari (Lausanne-Neuchâtel): Hélinand de Froidmont, le couvent, la mort et le graal: une lecture des « Vers
de la Mort » / Hélinand de Froidmont, klasztor, śmierć i graal: odczytanie « Wierszy o śmierci »

11:50

Katarzyna Dybeł (Kraków): Les abbayes dans les romans arthuriens du XIIIe siècle
/ Opactwa w powieściach arturiańskich XIII wieku

12:10

Magdalena Buszka (Poznań): Le rôle des dominicains dans la promotion du culte de sainte Marie-Madeleine à SaintMaximin dans « Liber miraculorum beatae Marie Magdalene » de Jean Gobi l'Ancien / Rola dominikanów w propagowaniu
kultu świętej Marii Magdaleny w Saint-Maximin według « Liber miraculorum beatae Marie Magdalene » Jeana Gobi Starszego

12:30
13:00

Dyskusja / Discussion
Przerwa obiadowa / Pause déjeuner

14:00

Leszek Teusz (Poznań): W kręgu XVII-wiecznej duchowości zakonnej: polska wersja dzieła Juana de Jesus Maria
« Ćwiczenia klasztorne abo praktyka uczynkow abo aktow żywota zakonnego, żeby duchownie y doskonale
odprawowane były » (Kraków 1645) / Autour de la spiritualité religieuse du XVIIe siècle: la version polonaise de l'œuvre de Jean
de Jesus-Maria « La Discipline claustrale, ou Pratique spirituelle des actions de la vie religieuse » (Cracovie 1645)

14:20

Monika Szczot (Poznań): Między satyrą a kazaniem. Refleksje na temat kleru i pobożności w anonimowej menippei
czasów saskich « Małpa-człowiek w cnotach, obyczajach i kroju » / Entre la satire et le sermon. Le clergé et sa piété dans
la satire ménippée du XVIIIe siècle « L'homme-singe par ses vertus, ses mœurs et son costume »

14:40

Wiesław Ratajczak (Poznań): Z mnicha król. O powieściach Kraszewskiego « Masław » i « Biały książę »
/ Le moine devenu roi. À propos des romans d'Ignacy Kraszewski « Masław » et « Le Prince Blanc »

15:00

Ewa Krawiecka (Poznań): Barwny obrazek XIII-wiecznego klasztornego życia w powieści Stanisława Wasylewskiego
« Ducissa Cunegundis » (1922) / Un épisode pittoresque de la vie monastique du XIIIe siècle dans le roman de Stanisław
Wasylewski « Ducissa Cunegundis » (1922)

15:20

Dyskusja / Discussion

15:50

Wirtualna prezentacja kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
/ Présentation virtuelle des collections du Musée de l'Archevêché de Poznań
Karolina Czop (Poznań): Przesłanie wiary w sztuce kapituł i klasztorów Wielkopolski
/ Le message de la foi dans l'art des couvents et des chapitres de la Grande Pologne.

16:30
16:45

Dyskusja / Discussion
Podsumowanie / Conclusion
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie / Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme
KOMITET NAUKOWY / COMITÉ SCIENTIFIQUE
prof. Katarzyna Dybeł (Instytut Filologii Romańskiej UJ – Institut de philologie romane, Université Jagellonne de Cracovie)
dr hab. Joanna Gorecka-Kalita (Instytut Filologii Romańskiej UJ – Institut de philologie romane, Université Jagellonne de Cracovie)
prof. Jarosław Jarzewicz (Instytut Historii Sztuki UAM – Institut de l'histoire de l'art, Université Adam Mickiewicz de Poznań)
prof. Jacek Kowalski (Instytut Historii Sztuki UAM – Institut de l'histoire de l'art, Université Adam Mickiewicz de Poznań)
prof. Anna Loba (Instytut Filologii Romańskiej UAM – Institut de philologie romane, Université Adam Mickiewicz de Poznań)
dr Tomasz Ratajczak (Institut de l'histoire de l'art, Université Adam Mickiewicz de Poznań)
prof. Bernard Ribémont (Uniwersytet w Orleanie – Université d'Orléans, professeur émérite)
dr František Záruba (Wydział Historyczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej – Historický ústav Akademie věd České republiky
– la Faculté d'histoire de l'Académie des sciences de la République Tchèque, Prague)

XLI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej dofinansowano z programu „Doskonała nauka" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

