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Drodzy Czytelnicy!!!
Już trzeci rok z rzędu KIH-a wita
Was po przerwie wakacyjnej i
znów, mamy nadzieję, stanie się
Waszą dobrą towarzyszką
uczelnianych zmagań.
W pierwszym powakacyjnym
numerze, jak zwykle,
prezentujemy różnorodne tematy.
Przeczytacie m.in. o wizji Samuela
Huntingtona, nowym obliczu
Biblioteki Uniwersyteckiej, a także
o tożsamości najsłynniejszej
z łódzkich ulic.
Życzymy pasjonującej lektury
Redakcja
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Krótka autoreklama strony
www.sknh.uni.lodz.pl
Dlaczego warto odwiedzić tę stronę? Po pierwsze by zobaczyć jak działa Studenckie
Koło Naukowe Historyków i przy okazji obalić pewne mity narosłe wokół niego. Po drugie
strona ta jest polem do popisu dla tych studentów, którzy mają coś ciekawego do
powiedzenia, a niekoniecznie chcą do Koła wstąpić. Po trzecie w końcu znajduje się na niej
spora dawka wiedzy przydatnej na studiach historycznych.
Autorem i wykonawcą strony jest mgr Tomasz Pietras, a wszechwładnym
webmasterem – Kajetan Rudnicki, będący także pomysłodawcą logo SKNH, które
towarzyszy wszystkim zakładkom strony, począwszy od AKTUALNOŚCI informujących
o organizowanych przez Koło spotkaniach, imprezach i konferencjach. Jeśli zechcecie
dowiedzieć się więcej o celach i formach naszej działalności, o organizacji Koła oraz prawach
i obowiązkach jego członków pomoże Wam w tym STATUT projektu Wojciecha Marciniaka i
Andrzeja Kompy.
Kolejna zakładka – CZŁONKOWIE – zdradzi, którzy z mijanych przez Was
w Instytucie kolegów i koleżanek są prominentnymi działaczami Koła. Jeśli będziecie się
wahać czy do nich dołączyć, w podjęciu decyzji pomoże Wam podstrona ZAPISY, z której
dowiecie się dlaczego warto wstąpić do SKNH oraz kiedy i gdzie odbywają się spotkania.
Kolejną odsłoną na stronie jest BIULETYN, będący dla Koła solą w oku, a to
z powodu dość długiej przerwy w wydawaniu tegoż periodyku i braku perspektywy
wznowienia go. W planach jest jednak wydawanie Biuletynu w formie elektronicznej. Jeśli
chodzi o dotychczasowe numery Studenckiego Biuletynu Historycznego to na naszej stronie
dostępne są tylko ich spisy treści, ale mogą być one dla was pomocne gdy zdecydujecie się na
wypożyczenie w instytutowej bibliotece jednego z nich (a zapewniam, że warto).
W zakładce KIHA widnieją za to pełne wersje elektroniczne (w formacie pdf)
wszystkich numerów Kuriera Instytutu Historii, czyli miesięcznika o charakterze
informacyjno-historyczno-rozrywkowym, do którego pisać mogą wszyscy studenci jak
i pracownicy Instytutu Historii.
W dziale ŁÓDŹ I REGION, dotychczas redagowanym przez Lidię Jurek publikowane
są artykuły, materiały źródłowe, ilustracje poświęcone historii oraz współczesnej specyfice
Łodzi i Regionu Łódzkiego. Z tym obszarem działalności Koła wiążemy szczególne nadzieje,
bowiem powstająca sekcja regionalna z pewnością wniesie tu dużo świeżych pomysłów.
Linki do stron o Łodzi i Regionie Łódzkim pomogą wam, gdy zdecydujecie się poszerzać
swoją znajomość tej tematyki.
GENEALOGIA to dział, nad którym czuwał Andrzej Kompa. Poświęcony jest
badaniom dziejów własnego rodu i rodziny, ale znajdują się w nim także artykuły dotyczące
heraldyki samorządowej. W prowadzonych przez Was badaniach genealogicznych
i heraldycznych pomocne będą zamieszczone tu linki. Trwają prace nad poszerzeniem tego
działu o szeroko rozumianą tematykę nauk pomocniczych historii.
Obiecująco zapowiada się redagowany przez Przemysława Damskiego dział
KULTURA, w ramach którego wyodrębnione są podstrony: FILM, MUZYKA
I LITERATURA. Zamieszczane tu będą m.in. wszelkiego rodzaju recenzje np. członków
reaktywowanego ponownie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Nabuchodonozor II.
KALENDARIUM to najważniejsze wydarzenia historyczne redagowane, pół żartem,
pół serio, przez Grzegorza Lesiewicza.
VARIA to dział będący dotychczas pod opieką Andrzeja Kompy, w którym
publikowane są większe artykuły naukowe i inne prace członków Studenckiego Koła
Naukowego Historyków o różnorodnej tematyce, nie pasującej do innych działów
tematycznych naszej witryny, reprezentujące jednak wysoki poziom.
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Następna zakładka to XV ZJAZD. Możecie się tutaj dowiedzieć o przygotowywanym
przez SKNH jubileuszowym Zjeździe Kół Naukowych, a także przenieść się na Forum
zjazdowe.
W GALERII zamieszczamy najciekawsze zdjęcia ze zjazdów kół naukowych oraz
konferencji organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ, a także
z niektórych zebrań. Smaczku dodają żartobliwe a czasem i uszczypliwe komentarze
webmastera.
PRĘGIERZ jest ulubioną podstroną członków Koła, a właściwie jednego, który panuje
nad nim niepodzielnie (na razie). Jest formą kary wynikającą ze statutu, a stanąć mogą pod
nim wszyscy którzy działają na szkodę Koła bądź zaniedbują swoje obowiązki.
Na pewno przydatne dla studentów historii i nie tylko będą LINKI (m.in. archiwa,
biblioteki, muzea, instytuty, towarzystwa historyczne; czasopisma, portale, witryny
i prywatne strony historyczne). Z naszej strony możecie też robić wycieczki na stronę
INSTYTUTU. Jeśli będziecie chcieli zadać Kołu jakieś pytania, przesłać swoje artykuły do
KIH-y lub po prostu nawiązać współpracę zajrzyjcie do KONTAKTU, a opuszczając stronę
nie zapomnijcie wpisać się do KSIĘGI GOŚCI. Piszcie w niej oczywiście tylko pozytywne
opinie, inne będą usuwane...
opracował Przemysław Wieczorek

Dobra klasyka nie jest zła:

Sześćdziesiąt sześć dni w Sierra Morena
Kilka lat temu, a ściślej 3 października 2000 roku, świat filmu pożegnał rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi, jednego
z najwybitniejszych twórców kina światowego, reżysera takich obrazów jak Pętla, Jak być
kochaną, Pożegnania, Sanatorium pod Klepsydrą, Pismak czy w końcu Rękopis znaleziony
w Saragossie. Tą niezwykłą jednostką był mój ulubiony, obok Krzysztofa Kieślowskiego,
polski reżyser Wojciech Jerzy Has.
Człowiek doprawdy niezwykły. Oczytany, darzący wielką estymą kulturę francuską,
a uwielbieniem, skonstruowaną szkatułkowo, oświeceniową powieść Jana Potockiego,
napisaną w języku Voltaire'a i zatytułowaną Manuscrit trouve a Saragosse. Kto by się
spodziewał, takiego wachlarza wielkich pomysłów po kimś urodzonym w prima aprilis?
Z tej pasji powstało dzieło umieszczane przez Martina Scorsese w dziesiątce
najwybitniejszych filmów kinematografii światowej, a Konrad J. Zarębski1 pisze o nim, jako
o jedynym kultowym polskim filmie znanym na całym świecie.
Osią filmu jest historia Alfonsa van Worden, który został wezwany, ze swych
posiadłości w Niderlandach, na służbę do króla Hiszpanii. Podróżując od Kadyksu do
Madrytu wybiera drogę przez tajemnicze Góry Morena, gdzie podróżni giną bez wieści,
i mają miejsce dziwy powtarzane potem przez wieśniaków. Najgroźniejsze zdają się być
duchy braci Zota, dwóch rozbójników powieszonych za swe niecne czyny2. Młody szlachcic,
dziecko Oświecenia, nie przejmuje się jednak tym czczym, w jego opinii, gadaniem. Rychło,
1

Krytyk filmowy piszący m.in. dla „Kina” i „Gazety Telewizyjnej” dodatku do „Gazety Wyborczej.
Dla zainteresowanych. Rolę samego Zota reżyser powierzył nieżyjącemu już łódzkiemu aktorowi
Bogusławowi Sochnackiemu.
2
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przyjdzie mu się zmierzyć z sytuacjami, których nie będzie potrafił wyjaśnić. Magiczne
napoje, spiski starożytnego, muzułmańskiego rodu Gomelezów, z którym nasz bohater ma
być spokrewniony, opętani, pobudki pod szubienicą, opowieści (przekazywane mu by coś
ukryć czy też wyciągnąć z niego informacje) a w nich następne, i następne.
To jak rosyjskie matrioszki. Otwieramy pierwszą, by odkryć, iż w środku jest kolejna,
a w niej jeszcze jedna, etc. Wszystko zależy od finezji konstruktora, a Potocki był jej pełen.
Napisał powieść rozgrywającą się w ciągu dni sześćdziesięciu sześciu, a każdy z nich to
osobny rozdział. Nie zgubił się w natłoku wątków i zdarzeń, jest prawdziwym bogiem
wykreowanego przez siebie świata.
Has nie mógł przenieść, z oczywistych powodów, całej powieści na ekran. Musiał
dokonać selekcji. Zabrał się do tego z wyczuciem godnym podziwu, w efekcie czego film jest
spójny, atrakcyjny, zagadkowy i pomimo upływu lat nic nie tracący na autentyczności.
Reżyser jednak, odwrotnie niż powieściopisarz, sugeruje, iż nie da się wszystkiego wyjaśnić
racjonalnie. Prawda, tu wszelkie zdarzenia to spisek, lecz scena przy zwierciadle daje nam do
zrozumienia, że wszystkiego nie da się pojąć.
Nie mam zamiaru, jednak, zdradzać całości fabuły, gdyż ten, kto zechce zobaczyć ten
film, byłby pozbawiony niewątpliwej przyjemności jego oglądania, więc przerwę w tym
miejscu.
Na koniec wypada mi jeszcze wspomnieć o kilku, czysto technicznych rzeczach.
Muzyka jest autorstwa Krzysztofa Pendereckiego. W rolach głównych możemy podziwiać
najwybitniejszych polskich aktorów i aktorki, m.in. Zbigniewa Cybulskiego, Franciszka
Pieczkę, Bogumiła Kobielę, Zdzisława Maklakiewicza, Leona Niemczyka, Ludwika Benoit,
Gustawa Holoubka, Jana Machulskiego i fenomenalne, Barbarę Krafftównę, Beatę
Tyszkiewicz, Igę Cembrzyńską, Elżbietę Czyżewską i dodaną, dla ładnej kompozycji, obiekt
westchnień Janka Kosa z Czterech pancernych i psa, Polę Raksę. Całość trwa 177 minut,
zatem odradzam tę pozycję lubiącym, wyłącznie, króciutkie i małoznaczące dziełka
z udziałem tak zacnych osobistości jak Jean „Skop Mnie” Van–Damme czy Steven „Jaki
Jestem Wspaniały” Segal.3 Pozostałym zaś powinien… Co też ja piszę, musi się spodobać.

Przemysław Damski
damen32@wp.pl

Tożsamość Piotrkowskiej
Tożsamość miasta może wynikać z wielu różnorodnych czynników. Nie ma jednak zgody, co
tak naprawdę tworzy metropolię. Logika nakazywałaby nam wysnuć wniosek, że najważniejsi
są mieszkańcy. Ale czyż istotna nie jest również miejska infrastruktura, wszelka „martwa”
materia składająca się na wielki, skomplikowany organizm? Przez całe lata w obrębie miast
zachodziły dość istotne zmiany w rozmieszczeniu ludności, a co za tym idzie – również
funkcji poszczególnych obszarów. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do
majoryzacji historycznych centrów przez nowe, intensywnie rozwijające się dzielnice.
Przypadkiem takim niewątpliwie jest Łódź. Jak zatem rozwijało się centrum Łodzi w okresie
jej wielkiego rozwoju? Najprostsza odpowiedź brzmi: wzdłuż ulicy Piotrkowskiej.
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Ponieważ ostatnimi czasy triumfy święcił Wszechmogący Chuck, postanowiłem przypomnieć jego jakże
wspaniałych kompanów.
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Pierwszy problem to zbyt szeroki zakres samego terminu „centrum miasta”. Można bowiem
rozumieć to pojęcie zarówno jako „środek czegoś”, co w tym przypadku oznaczałoby obszar
położony najbliżej środka miasta, czyli punktu wyliczonego sposobem geometrycznym. W
drugim, użytym w tym artykule znaczeniu, „centrum” to miejsce, w którym coś się
koncentruje. Rozgraniczenie może nazbyt teoretyczne. O tyle jednak ważne, że są
miejscowości, w których owe „centra” w ogóle się ze sobą nie pokrywają. W samej Łodzi
wyróżnić możemy szerokie, geometryczne centrum miasta oraz znajdujące się w jego obrębie
mniejsze obszary o „szczególnie wysokiej zawartości miasta w mieście”.
Jeszcze w 1800 roku trudno było w ogóle mówić o centrum maleńkiego, zapomnianego
miasteczka Łódź. Bez wątpienia był to nim rynek z karczmą i położony nieopodal kościół,
przy którym działała parafialna szkoła. Problem tkwi w tym, że poza wymienionymi
przybytkami niewiele więcej się wówczas w Łodzi znajdowało. Nic nie zapowiadało, że już
wkrótce miasto rozpocznie swój wielki marsz.
Budowa pierwszej osady sukienniczej, czyli Nowego Miasta przeprowadzona – dla
przypomnienia – w latach 1821-1823 niemal natychmiast przesunęła punkt ciężkości na
główny plac nowej dzielnicy – Nowy Rynek znany nam bliżej jako dzisiejszy plac Wolności.
To tam stanął pierwszy w dziejach Łodzi ratusz z prawdziwego zdarzenia. Obok niego
bliźniaczo podobny (nie mylić z obecną okazałą świątynią) ewangelicki kościół. Jeszcze dalej
budynek szkolny. Ośmiokątny rynek stał się na długo prawdziwym sercem miasta. To tu,
pomiędzy ratuszem a kościołem swój bieg rozpoczynała droga, która w najbliższych latach
miała wytyczyć dalszy kierunek rozwoju.
Osada Łódka (1824-1828) ulokowana na południe od Nowego Miasta był to wielki trapez,
którego główną oś stanowiła długa ulica Piotrkowska. Od zachodu trapez ograniczała ulica
Wólczańska, od wschodu Widzewska (Kilińskiego). Jego południową granicą były Posiadła
Wodno-Fabryczne, czyli dolina rzeki Jasień przeznaczona pod budowę dzielnicy
przemysłowej. Mniej więcej w połowie szerokości trapezu wytyczono prostopadłą do
Piotrkowskiej ulicę, nazwaną nieco na wyrost Główną. Ona też miała się stać szkieletem tzw.
Nowej Dzielnicy wybudowanej na wschodniej rubieży miasta w latach 40-tych XIX wieku.
Do 1900 roku ukształtowało się ostatecznie owo szerokie centrum miasta, ciągnące się od
(używając współczesnych nazw) od kościoła staromiejskiego po plac Niepodległości oraz od
dworca kaliskiego po okolice ulicy Kopcińskiego.
Znacznie ciekawsze są losy wąskiego centrum miasta, którego położenie ulegało ciągłym
przemianom. Najłatwiej zaobserwować je spacerując główną ulicą Łodzi. W pobliżu placu
Wolności przeważają jeszcze niskie, przeważnie neoklasyczne XIX-wieczne kamieniczki.
Gdzieniegdzie tylko dominują nad nimi potężne, piękne kamienice. Te eklektyczne budowle
są jednak młodsze od swojego otoczenia. Pochodzą najczęściej z przełomu wieków – lat 90tych i pierwszego dziesięciolecia wieku XX-go. Szczególne ich zagęszczenie występuje na
odcinku Piotrkowskiej od dawnej ulicy Dzielnej (Narutowicza/Zielona) po Główną,
nieistniejącą dziś w zasadzie ulicę, której ślad wykorzystuje quasi-autostrada zwana aleją
Piłsudskiego. Ten fragment Piotrkowskiej w ogóle jest najbardziej reprezentacyjny.
Najbardziej ciekawe zmiany zachodzą jednak na południe od popularnego Manhattanu. Otóż
coraz częściej zaczynamy oglądać budowle modernistyczne, znacznie odmienne od
eklektycznych kamienic oglądanych na wcześniejszym odcinku sławnej arterii.
Międzywojenne budynki nawet dominują w krajobrazie, choć nie brak i tam typowych
kamienic i fabrykanckich rezydencji. Są i dwa monumentalne kościoły. Ten fragment ulicy
bywa często niesłusznie nazywany Piotrkowską B. Faktycznie, mniej tam spektakularnych
budowli, ale nie zapominajmy, że właśnie w tym tkwi jego wartość.
Jest bowiem Piotrkowska pewną retrospektywną galerią sztuki, w której, maszerując na
południe, możemy podziwiać różne etapy rozwoju europejskiej architektury. Prawidłowość ta
dotyczy również innych łódzkich ulic. Najbardziej widoczna jest chyba na dawnej
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Promenadzie, czyli alei Kościuszki. Nie inaczej jest chociażby na Narutowicza. Budowle,
które możemy oglądać na pierzejach Piotrkowskiej i innych łódzkich ulic przede wszystkim
dokumentują rozwój miasta, są pamiątką zwariowanych czasów, kiedy w chaotycznych
okolicznościach powstawało centrum współczesnej Łodzi.
Kamil Śmiechowski
xk@ gazeta.pl

(Nowa) BUŁ(A)
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego to miejsce Owiane Legendą i skrywające Mroczne
Tajemnice. Przez długie lata ten ponury gmach straszył studentów samym swoim wyglądem,
stanowiąc potężny kontrast dla pobliskich parków, a jego nazwa budziła dreszcz grozy
i podniecenia dla poszukiwaczy wiedzy. Do BUŁ-y minionego okresu najbardziej pasowała pogoda
burzowa wieczorową porą, a w tle tworząca nastrój muzyka organowa; słowem – idealna sceneria
dla horroru, bądź thillera. Po wejściu nastrój śmiałka, który wejść raczył poprawić się nie mógł... Od
razu przy wejściu atakowały go Groźne Woźne Proszę zostawić teczkę ! Nieczynne!!
i socrealistyczny wystrój wnętrza. Przerażający był widok studentów snujących się jak
w koszmarnym śnie po katalogu rzeczowym, lub wpatrujących się tępo w ekrany monitorów
(najczęściej pokazujące, że właśnie nie dało się połączyć z katalogiem, spróbuj ponownie) Idąc do
Wypożyczalni można było spotkać kolegów i koleżanki z roku, które, choć jeszcze przed godziną
szczęśliwe i zadowolone z życia, teraz stanowiły obraz nędzy i rozpaczy, a z ich ust padało
zduszone nie było, nie mają, jeszcze nie wróciło... Na drugie piętro dało się wjechać
klaustrofobiczną windą i zatopić w lekturze opasłych woluminów w Czytelni Głównej, bądź
Czytelni Czasopism. Tak jak każde ponure zamczysko ma swojego Cerbera, tak i tu można było
natknąć się na groźnego pana S. który łypiąc znad rogowych okularów i za nic mając tytuły
i dorobek naukowy strzegł zbiorów BUŁ-y, gromiąc tych, którzy nawet w najmniejszym stopniu
naruszali regulamin. Gwoli ścisłości – na trzecim piętrz było ksero, a w podziemiach bar wolnej
obsługi. Gdyby jeszcze opisywana rzeczywistość dotyczyła jednakowo wszystkich wydziałów,
można byłoby to jakoś znieść... niestety, ponad połowa ludzi korzystających w dzień powszedni
z BUŁ to zazwyczaj historycy. Oczywiście ma to też swoje zalety; poszukiwania zaginionego
kumpla zaczęte w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego mają ogromną szansę właśnie tam się
skończyć; równie łatwo znaleźć jest tu jakiegoś przedstawiciela kadry naukowej (co zresztą
wyjaśnia fenomen łagodności i wyrozumiałości kadry Instytutu Historii względem studentów – nic
tak nie zbliża jak wspólne nieszczęście).
Niestety, lub patrząc z innego punktu widzenia na szczęście, BUŁ-a przeszła ostatnio
generalny remont, modernizację, wzbogaciła się o nowy budynek i rozmaite przyległości. Już
w czerwcu bieżącego roku można było podziwiać nowoczesny i przeszklony budynek, fontannę
i ogródek przed nim, jak również czerwoną Rzeźbę biblioteczną, która po spojrzeniu
z odpowiedniego kąta układa się w napis BUŁ ładnie kontrastujący z niebieskim kolorem szyb
budynku. Rzeźba biblioteczna oczywiście pod żadnym względem nie może się mierzyć z Żeźbą IH.
Wstyd przyznać, ale inwencja i smak architektów nie były należycie doceniane przez studentów –
dało się słyszeć głosy Taaa, to dlatego mnie obcięli stypendium !! Żeby mogli se tu fontannę walnąć
! Na co mi ta fontanna, oddajcie mi moje 50 zet !!, co tylko dowodzi, z jakimi trudnościami musi się
spotykać kierownictwo Uniwersytetu i jak partykularne korzyści przesłaniają nawet największe
wspólne dobro. Ale dość tych smutnych refleksji, czas na jeszcze smutniejsze. Ze względu na
reorganizację księgozbioru BUŁ-a na czas wakacji została zamknięta, w czym radośnie i ochoczo
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wspomogła ją biblioteka miejska im. Piłsudskiego – doprowadziło to czarnej rozpaczy ludzi
poważnie traktujących swoje prace magisterskie i mających sesje poprawkową.
Lecz w końcu nadszedł dzień otwarcia nowego budynku... Jeśli chodzi o sam gmach
z przykrością – bo nie ma czego się czepiać – muszę przyznać, że się postarano. Tym razem po
wejściu, miast poprzedniej mroczności czuje się pieniądze, nowoczesność, ergonomiczność, i może
nawet europejskość. Na początek szatnia – w porównaniu z poprzednią jest jaśniejsza,
z możliwością zostawienia bagażu podręcznego w zamykanej na kluczyk szafce (swoją drogą
wspaniałe ułatwienie dla potencjalnego terrorysty) z szatniarkami nawet pożartować można, jest
profesjonalnie i porządnie. Po wejściu na teren właściwej biblioteki otwierają się całkiem nowe
możliwości – zaraz przy wejściu jest dział informacji, co by się nie zgubić i nie pytać o wszystko
pozostałej obsługi. Można stamtąd wziąć, co najmniej cztery lub pięć różnych rodzajów ulotek,
w tym jedną kolorową – korzystającym pierwszy raz z nowego budynku, czy też BUŁ-y w ogóle,
radzę zacząć właśnie tam, gdyż na ulotkach są rozrysowane mapy, a i obsługa chętnie poinformuje,
co, gdzie i kiedy. Jako, że nowy gmach ma cztery piętra, przydałaby się winda. Są dwie, obie
przeszklone, z lustrem miast sufitu, a przyciski mają oznakowanie kodem Braila. Łazienki
z energooszczędnymi żarówkami na każdym piętrze – i na razie nawet w męskim nie brakuje
papieru :-)
Na wyższych piętrach są sale komputerowe z możliwością korzystania w każdej za darmo
z internetu, po uzgodnieniu z obsługą (istnieje godzinny limit czasu). A propos komputerów –
zamieniono monitory sprzed 10 lat, na nowe LCD-eki, co do samych komputerów, autor na razie
nie miał okazji ich przetestować. Największym novum i gwoździem programu, (w każdej ulotce
o tym piszą) jest tak zwana Strefa Wolnego Dostępu. Ujmując to najprościej – mając elektroniczną
kartę użytkownika BUŁ-y można sobie wziąć książkę z półki w danym księgozbiorze
i w zależności od paska na niej zanieść do domu, lub przeczytać na miejscu, a następnie odłożyć na
specjalny wózek, lub wrzucając do takiego czegoś, co książki odbiera – zaraz za windami, na
parterze. W strefie są książki wydane od 1997 roku, ułożone dziedzinami według Klasyfikacji
Biblioteki Kongresu (KBK – jak nazwa jakiejś broni brzmi, nie ?). Generalnie, wszystkich będzie
interesował księgozbiór dydaktyczny W na parterze – podręczniki, skrypty i takie tam, natomiast
książki historyczne i ludzi z instytutu spotkamy na piętrze drugim w działach C (nauki
pomocnicze), D, E, i F. W nowej BUL-e jest też kącik anglojęzyczny, przewidywany jest nowy,
lepszy bar – ma być otwarty pod koniec października i będzie w przejściu do starego gmachu.
Także nawet Ci, którzy lubili mroczność i ciężką atmosferę starej BUŁ-y będą usatysfakcjonowani,
w każdej chwili można przejść z jednego gmachu do drugiego. Czy czegoś w nowej, lepszej BUL-e
zatem nie ma ? Czy można się do czegoś przyczepić ? W końcu są podobno nawet samoobsługowe
kserokopiarki!! Oczywiście, że można.
W nowej BUL-e nie ma np. basenu, ani solarium, ani sklepów z pamiątkami, ani balkonów,
no i mogła by grać jakaś cicha, nastrojowa muzyczka, szczególnie dla ludzi oczekujących w kolejce
do wypożyczalni. Dobra, żarty na bok. Największy obecny problem to brak miejsca do parkowania
– znaczy, jest ogromny parking z dużą ilością miejsc, wg tego co informacja przekazała. Tyle, że
wjazd jest od Pomorskiej, a to co się tam dzieje nie jest winą biblioteki. Z kolei rowerzyści mogą
przypinać swoje wehikuły do stojaków wyłącznie przy starym budynku, a przy nowym na dziko do
różnych mniej, lub bardziej dekoracyjnych elementów wystroju... Aczkolwiek to nie jest specjalnie
uciążliwy problem.
Co by można było jeszcze w BUL-e dodać? Co można by zmienić? Cóż, przydałaby się
sala audiowizualna z Dolby Digital i ekranem IMAX. I przewodnik do oprowadzania zarówno po
starym jak i nowym gmachu. I kolejka linowa do instytutu, a docelowo teleport. Chociaż na razie
wystarczyłyby i riksze. No i rzecz jasna ludzie z Kamińskiego powinni być obsługiwani poza
kolejnością. A tak na serio, oby to się sprawdziło, i oby to trwało...
Kajetan Rudnicki
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Gdziekolwiek...
9 października do wiadomości publicznej dotarła wiadomość o nagłej śmierci Marka
Grechuty. W chwili śmierci nie miał jeszcze skończonych 61 lat. Już od wielu lat Grechuta
raczej nie występował publicznie. Wiadomo było, że pogrążony był w depresji, która
pogłębiła się po zaginięciu jego syna w 1999 roku. Brakłoby miejsca w całym Kurierze aby
opisywać jak wielkie zasługi dla polskiej piosenki przyniosły lata, gdy śpiewał i jak wielką
stratą jest jego odejście... Nie istnieje też jeden dobry sposób opisania jego twórczości,
ponieważ jest tyle interpretacji jego piosenek – ilu jest słuchaczy. I każda interpretacja jest
dobra. W tym właśnie przejawia się wyjątkowość jego twórczości, która jest jak czysta poezja
– każdy odczytuje ją jak chce i zabiera ze sobą ten fragment, który najmocniej przemawia
akurat do jego duszy. Tym właśnie Marek Grechuta zapewnił sobie miejsce w wąskim gronie
nieśmiertelnych. Niewielu artystom to się udało i na pewno niewielu się to uda. Na scenie
zawsze skromny, w życiu prywatnym subtelny i delikatny, Grechuta nie robił niczego, by
zapewnić sobie popularność. Siebie wyrażał tylko poprzez piosenki, a tą szczerością
i autentycznością podbijał serca nowych generacji słuchaczy. Jego teksty opowiadały
o sprawach uniwersalnych i ponadczasowych. Mimo iż, muzyka miała często charakter
melancholijny, słowa jego piosenek pełne były radości i siły, którą niesie ze sobą nadzieja.
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy...” – te słowa zna chyba każdy i mimo, że
mają już wiele lat, to chyba już zawsze będą niosły ukojenie ludzkim sercom. Szczególny
klimat jego piosenek i charakterystyczny styl śpiewania stał się inspiracją dla wielu młodych
artystów, a w pamięci słuchaczy na zawsze pozostaną takie utwory jak: Korowód, Tango
Anawa czy Ocalić od zapomnienia, które są już klasyką polskiej piosenki. Marek Grechuta
śpiewając z charakterystycznym dla siebie wdziękiem sprawiał wrażenie, że przechadza się
po świecie poezji, w który zabiera wszystkich, którzy go słuchali. Jego śmierć zakończyła
wielki rozdział w historii polskiej piosenki, choć Marek Grechuta już od dawna usunął się
z życia publicznego. Nie był obecny nawet na tegorocznym festiwalu w Opolu, gdzie
zorganizowano specjalny koncert poświęcony jego osobie. Mimo, że odszedł, jego piosenki
ocalą go od zapomnienia. Będzie żył tak długo, jak długo ludzie będą zastanawiać się nad
odpowiedziami na pytania postawione w jego utworach, jak długo będą pytać po kryjomu...
W jednej ze swoich piosenek śpiewał: gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą
miejsca w książkach i miejsca przy stole...
I dla niego zawsze będzie miejsce w naszej pamięci, gdziekolwiek będzie....
Wojciech Marciniak
wojtek-franek@wp.pl

Zespół redakcyjny: Przemysław Damski, Andrzej Kompa, Wojciech Marciniak, Kajetan
Rudnicki, Sylwia Wielichowska.
Współpraca: Kamil Śmiechowski, Przemysław Wieczorek, Krzysztof Zdulski.
Rycerzyka projektował Przemysław Damski.

Drukowano w Pracowni Kserograficznej Instytutu Historii
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Nakład 250 egz.
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Samuel Huntington – Zderzenie Cywilizacji
Recenzja
Upadek systemu dwubiegunowego zapoczątkował dyskusję o przyszłych losach
ludzkości. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstały liczne hipotezy zawierające nową
polityczną wizję świata. Jedną z wielu było idealistyczne założenie o końcu historii Francisa
Fukuyamy przewidujące, że upadek ZSRR doprowadził do zwycięstwa zachodniego
liberalnego modelu demokracji, który miał w niedługim czasie objąć cały świat i tym samym
doprowadzić do spokojnego finału burzliwe dzieje ludzkości. W opozycji do tej hipotezy
w 1993 r. na łamach pisma „Foreign Affairs” pojawił się artykuł amerykańskiego politologa
Samuela Huntingtona pt.: Clash of Civilizations?. Ogromne zainteresowanie oraz burzliwa
debata skłoniły autora do rozszerzenia swojej koncepcji, która odzwierciedlenie znalazła
w obszernej pracy pod tym samym tytułem, co wyżej wymieniony artykuł, przy czym tym
razem już w formie twierdzącej. Głównym jej celem była obrona wcześniejszych założeń
autora względem przyszłego ładu międzynarodowego.
Huntington wychodzi z założenia, że upadek Związku Radzieckiego rozpoczął nowy
etap w dziejach ludzkości, etap w którym głównymi uczestnikami stosunków
międzynarodowych nie będą państwa z ich narodowymi czy ideologicznymi interesami tylko
cywilizacje. Jak pisze: to kultura i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu
tożsamością cywilizacji, kształtują wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie4.
Miejsce dwóch supermocarstw z doby zimnej wojny zajmą ośrodki głównych cywilizacji.
Każde ugrupowanie cywilizacyjne posiada państwo ośrodek, będące przywódcą w obrębie
danej cywilizacji (z ośmiu wymienionych nie posiada go jedynie cywilizacja muzułmańska).
Do każdego kręgu cywilizacyjnego zaliczane są ponadto państwa członkowskie oraz tzw.
mniejszości międzynarodowe.
Autor przewiduje, że różnice między poszczególnymi cywilizacjami, mające podłoże
kulturowe, religijne oraz historyczne, będą prowadziły do napiętych i chłodnych stosunków
między państwami należącymi do poszczególnych grup. Do określenia tych relacji używa
takich pojęć jak: zimny pokój, niby-wojna, niełatwy pokój, współzawodnicząca koegzystencja,
czy też zimna wojna. Ewentualne przyszłe konflikty zbrojne określa mianem wojen
kresowych, czyli takich które toczyć się będą na styku dwóch odmiennych cywilizacji.
Charakteryzuje je jako konflikty długotrwałe, niejednokrotnie wewnątrzpaństwowe, krwawe
o dużym stopniu nasilenia przemocy (czystki etniczne), zinternacjonalizowane, co oznacza, że
oprócz podstawowych uczestników, czyli tych bezpośrednio zaangażowanych w konflikt,
będą uczestnicy drugo- i trzeciorzędni, wspierający dyplomatycznie, ekonomicznie
i militarnie strony należące do tego samego kręgu kulturowego. Pokój będzie trudny do
osiągnięcia, zawarty jedynie w przypadku negocjacji między państwami trzeciorzędnymi
i naciskami tych państw na bezpośrednich uczestników (pokój rodzi się na górze i przenika
w dół). Porozumienie będzie o tyle trwałe, o ile będzie odzwierciedlało lokalny układ sił.
Aczkolwiek konflikt będzie się nadal tlił i nigdy nie wygaśnie.
Według Huntingtona od początku lat dziewięćdziesiątych główny podział świata
przebiega między demokracjami zachodnimi (kultury łacińskiej), a pozostałymi
cywilizacjami. Okres dominacji zachodu nie zahamował rozwoju innych kręgów
kulturowych, na co wskazuje chociażby odrodzenie islamu, czy dynamiczny rozwój
gospodarczy tzw. tygrysów azjatyckich. Ostrzega, że ekspansja ekonomiczna i ingerencja
polityczna przejawiająca się w propagowaniu wartości demokratycznych jest postrzegana
jako próba agresywnej ingerencji. To co zachód uważa za uniwersalizm, państwa z innych
kręgów cywilizacyjnych postrzegają jako imperializm. Jednocześnie Huntington wysuwa tezę
o zmierzchu zachodu. Opierając się na różnych modelach historiograficznych, twierdzi, że
4
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cywilizacja łacińska podąża ku upadkowi. Zaznacza, że nie jest to proces dynamiczny jak
w przypadku ZSRR, lecz o wiele wolniejszy, mogący trwać przez cały XXI wiek. Nie
wskazuje jednak bezpośredniego następcy na pozycji światowego lidera, choć w niektórych
miejscach można odnieść wrażenie, że ma na myśli Chiny.
Rozważania na temat przyszłości ładu międzynarodowego kończy receptą na
zachowanie pokoju. W tym celu formułuje trzy zasady. Podstawowa to abstention rulezasada powstrzymywania się od interweniowania w konflikty w obrębie innych kręgów
kulturowych. Druga to zasada wspólnej mediacji (joint mediation rule) oparta na
negocjacjach pomiędzy grupami państw, które mają prowadzić do gaszenia konfliktów na
granicach etnicznych i kulturowych. Trzecia to zasada wspólnych cech (commonalities rule)
głosząca, że ludzie ze wszystkich kręgów kulturowych powinni szukać wspólnych wartości,
instytucji, zwyczajów i starać się poszerzać ich zakres. Jednym z pierwszych posunięć
mających na celu realizację tych reguł powinna być reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Według autora powinna się składać z USA, Chin, Rosji, Japonii, Indii oraz po jednym
przedstawicielu z Ameryki Południowej, świata islamu oraz Unii Europejskiej (wybieranych
rotacyjnie). W ten sposób każda z cywilizacji dysponowałaby jednym głosem, a zachód
dwoma, co odzwierciedlałoby układ sił na świecie.
Przewodnia myśl pracy Huntingtona, czyli zderzanie się, ścieranie ze sobą cywilizacji
jest bliska poglądom nieżyjącego już polskiego historiozofa Feliksa Konecznego. Stwierdził
on bowiem, że pomiędzy cywilizacjami nie ma syntez i być nie może; mogą być tylko trujące
mieszanki (...) tą drogą popada się tylko w stan acywilizacji, a to równa się niezdatności do
kultury czynu5. Huntington trzymając się tej drogi, stoi na stanowisku, że cywilizacja nie daje
się eksportować, ponieważ inne kultury mają różne skale wartości, będące efektem odmiennej
tradycji i historii. Tymczasem podawana przez amerykańskiego politologa zasada wspólnych
cech, stanowiąca konieczny środek do zachowania pokoju, jest sprzeczna z tą ideą. Tym
samym autor przyznaje, że cywilizacje wzajemnie się przenikają i wzbogacają, a nie tylko
zderzają ze sobą. Sankcjonuje zatem antropologiczne pojęcie dyfuzji, które przecież negował
formułując główną tezę pracy.
Huntington również w bardzo specyficzny sposób pojmuje globalizację, twierdząc, że
w pełnym wymiarze ma ona miejsce tylko na obszarze zachodniego kręgu cywilizacyjnego,
a w obrębie innych kręgów kulturowych ogranicza się jedynie do procesu ekonomicznego.
Jest to założenie wysoce problematyczne i zdecydowanie bardzo ciężkie, a wręcz niemożliwe
do udowodnienia.
Należy jednak przyznać, że obecnie poglądy Huntingtona są bardzo aktualne i może
nawet bardziej cenne niż w momencie ich opublikowania. Wydarzenia z 11 września 2001 r.,
wojna z terroryzmem, czy sytuacja w Iraku dobitnie mogą świadczyć o konflikcie między
cywilizacją zachodu, a islamu. Huntington opisywał zresztą krąg kultury muzułmańskiej jako
najbardziej niestabilny i konfliktogenny. Wskazywał na odrodzenie islamu w krajach
muzułmańskich co jednocześnie stało się pożywką dla wielu organizacji fundamentalnych
o charakterze terrorystycznym. Inną przyczyną jest eksplozja demograficzna, w wyniku której
powstała rzesza bezrobotnych mężczyzn w wieku 15 do 30 lat, będących bazą dla wyżej
wymienionych organizacji. Według Huntingtona ważnym czynnikiem destabilizacyjnym jest
brak w cywilizacji islamskiej państwa ośrodka, które spełniałoby funkcję porządkującą.
Stwierdzenie to należałoby uzupełnić tym, że głównym problemem islamu nie jest o tyle brak
państwa, które mogłoby być liderem, tylko powszechnie uznawanego przywódcy religijnego.
We wcześniejszym okresie funkcję taką w pewnym stopniu pełnił kalif. Po upadku Imperium
Osmańskiego po I wojnie światowej stanowisko to pozostało do dziś nieobsadzone, przez co
religia muzułmańska nie posiada ogólnie akceptowalnego autorytetu. Należy również
5
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pamiętać o licznych podziałach religijnych w obrębie świata islamu i o zwalczaniu się
różnych jego odłamów co w znacznym stopniu jeszcze bardziej komplikuje całą sytuację.
Autor przewidywał, że w najostrzejszy konflikt z islamem wejdzie cywilizacja
zachodnia. Świadczyć o tym miały m.in. mająca historyczne podłoże walka między
obydwoma kręgami kulturowymi, utrata wspólnego wroga w postaci ZSRR oraz
przeciwstawianie się uniwersalizmowi zachodniemu. Zgodnie ze swoją koncepcją wojen
kresowych, Huntington twierdził, że główny konflikt powstanie na linii Europa – islam. Stany
Zjednoczone miały natomiast absorbować wydarzenia w Azji Południowo-Wschodniej,
a w szczególności rosnące wpływy Chin. Sytuacja przedstawia się jednak diametralnie
inaczej. Co prawda Stany Zjednoczone nie zrezygnowały ze swoich wpływów na Dalekim
Wschodzie, gdzie obecnie najbardziej nurtuje je problem koreański, jednak sytuacja
międzynarodowa dobitnie wskazuje, że to Stany Zjednoczone są bezpośrednio zaangażowane
w konflikt ze światem islamu, natomiast Europa nie potrafi w tej kwestii wypracować
wspólnego stanowiska i tym samym zajmuje mniej eksponowane miejsce.
Podsumowując należy podkreślić duże znaczenie pracy Huntingtona z jeszcze innego
powodu. Kilkadziesiąt lat temu brytyjski historyk Arnold Toynbee doszedł do wniosku, że
historię należy pisać jako dzieje nie pojedynczych państw i narodów, lecz jako losy
większych społeczności i kultur. Praca Huntigtona stanowi próbę całościowego podejścia
opisania problemów z jakimi boryka się nasza planeta. Rozszerza horyzont naszego myślenia
dając nam szansę spojrzeć na problemy świata nie tylko z naszego punktu widzenia, który jest
nierozerwalnie połączony ze świadomością naszego kręgu kulturowego, ale z szerszej
perspektywy. Pozwala na zapoznanie się ze sposobem rozumowania ludzi należących do
innych kultur. Takie podejście próbuje wzbudzić w czytelniku refleksje i przekonać go, że
jego sposób wartościowania nie musi być wcale najlepszy. Wszystko to ma na celu lepsze
ogarnięcie i zrozumienie świata.
Krzysztof Zdulski
hetman8@wp.pl

KOMUNIKAT SKNH
Z początkiem października ukonstytuowały się władze Studenckiego Koła
Naukowego Historyków na kadencję 2006/2007, wybrane w czerwcu br. W skład Zarządu
SKNH wchodzą:
- Sylwia Wielichowska, przewodnicząca SKNH (V rok),
- Wojciech Marciniak, wiceprzewodniczący SKNH (V rok),
- Przemysław Damski, skarbnik SKNH (IV rok),
- Sebastian Adamkiewicz, sekretarz SKNH (IV rok).
Zarząd SKNH poprzedniej kadencji uzyskał absolutorium 12 czerwca 2006 r., na
ostatnim przedwakacyjnym zebraniu Koła.
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I TY
MOŻESZ ORGANIZOWAĆ

NAJWIĘKSZĄ
STUDENCKĄ KONFERENCJĘ HISTORYCZNĄ
W POLSCE!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SKNH!
Zapraszamy!
Spotykamy się co tydzień w poniedziałki o 16:30 w s. 204.

Z przyjemnością zapraszamy do ogólnodostępnej,
profesjonalnej i nowoczesnej Pracowni Kserograficznej i
Introligatorskiej. Znajduje się w naszym Instytucie, przy
szatni.
W szerokim wachlarzu usług znajdują się m. in.:
-

-

Kserokopie A4 od 6 do 10 groszy
oprawy prac wszelakich
eleganckie passe-partout
wydruki i skanowanie
reperacje i oprawy druków, starych książek,
czasopism

Pracownia oprawia profesjonalnie każdy rodzaj prac bez
względu na format i objętość. Oprawy wykonywane są na
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