
wraz z Ambasadą Republiki Chorwacji w Polsce

mają zaszczyt zaprosić 

do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków

Historia, kultura, literatura
która odbędzie się w Collegium Maius UJ w dniach 8 i 9 czerwca 2016 roku

Celem  sympozjum  jest  podjęcie  poważnej  dyskusji,  a  w  ślad  za  tym  –  gruntownych  badań  nad
związkami polsko-chorwackimi na przestrzeni wieków. Polskę i Chorwację łączy wiele podobieństw –
słowiański  rodowód  i  przynależność  do  cywilizacji  łacińskiej,  a  także  podobne  doświadczenie
historyczne. 

Zorganizowanie konferencji podejmującej ten temat w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma
swoje uzasadnienie. Z Krakowem Chorwaci są związani bardziej niż z jakimkolwiek innym miejscem w
Polsce.  Na  Uniwersytecie  Jagiellońskim  w  XV  i  XVI  wieku  studiowali  wybitni  przedstawiciele
chorwackiego humanizmu i renesansu (m.in. V. Pribojević, A. Vrančić), a Kraków był stolicą Królestwa
Chorwacji  za  czasów  panowania  Władysława  Warneńczyka.  Epopeja  najwybitniejszego  pisarza
chorwackiego baroku,  Ivana  Gundulicia  „Osman”  opiewała  polski  oręż  z  bitwy chocimskiej,  którą
dowodził  urodzony  w  Krakowie  Władysław  IV  Waza.  Pod  koniec  XIX  wieku,  gdy  Zagrzeb  uległ
zniszczeniu przez trzęsienie ziemi, krakowianie przygotowali album „Kraków Zagrzebiowi”, a pieniądze
z jego sprzedaży w całości przeznaczyli na odbudowę zdewastowanego miasta. W roku 2011 wydany
został  reprint  albumu.  W  Krakowie  tuż  przed  pierwszą  wojną  światową  studiował  noblista  w
dziedzinie literatury, z pochodzenia Chorwat z Bośni, Ivo Andrić. 

Dyskusje będą się toczyły w trzech bloków tematycznych:

 1. związki kulturowe, literackie i dyplomatyczne w dobie renesansu, baroku i oświecenia; 

2. wiek XIX – kontakty polskich i chorwackich elit, związki kulturowe i literackie; 

3. wiek XX – związki literackie, kulturalne, polityczne. 

Przewidziane są również dwa okrągłe stoły o charakterze warsztatowym. Na pierwszym dojdzie do
podsumowania  konferencji  i  określenia  kolejnych  pól  badawczych,  w  tym  możliwości
upowszechniania wiedzy na temat wzajemnych relacji poza środowiskiem akademickim. Na drugim
dyskutowane będą zagadnienia kontrowersyjne i paralele polityczne, w tym miejsce Polski i Chorwacji
w Europie Środkowej. 



Informacje dodatkowe:

Język konferencji: chorwacki (preferowany), polski, angielski. 

Czas wystąpienia: 25 minut. 

Przewidywana jest publikacja materiałów konferencyjnych.

Nie ma opłaty konferencyjnej. 

Konferencję objął patronatem honorowym J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerem sympozjum jest Uniwersytet Zagrzebski

Kontakt z organizatorem: 

Maciej Czerwiński 

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ 

ul. Reymonta 4 

Kraków 

maciej.czerwinski@uj.edu.pl 


