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UPOWSZECHNIANIE WIEDZY

Na skrzyżowaniu tradycji
Cesarstwo Bizantyńskie przestało istnieć wraz z upadkiem Konstantynopola w roku 1453, jednak stworzona
na jego obszarze cywilizacja nie umarła razem z nim.
Wprost przeciwnie – znalazła swą kontynuację w kulturze
wielu narodów europejskich, spośród których szczególne
miejsce zajmują nacje Słowian prawosławnych, zamieszkujące południe i wschód naszego kontynentu.
Upowszechnianie pamięci o bizantyńskim dziedzictwie tej części Europy wydaje się wyjątkowo potrzebne i obecnie, na progu XXI stulecia,
kiedy to po przemianach ustrojowych lat 90. Bułgarzy, Serbowie, Macedończycy, Rosjanie, Białorusini czy Ukraińcy, poszukując korzeni swej
tożsamości, odwołują się coraz częściej do cywilizacyjnej i duchowej spuścizny Konstantynopola.

Nie tylko dialog

Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej afiliowany przy Katedrze
Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowany przez
prof. Georgiego Minczewa, już od ubiegłego roku poszczycić się może
współpracą z Katedrą Historii Bizancjum UŁ – jednym z czołowych
w Europie i bezsprzecznie największym w Polsce ośrodkiem studiów bizantynologicznych, działającym nieprzerwanie od roku 1957. Wspólne
działania łódzkich bizantynistów i paleoslawistów nie ograniczają się jednak do dialogu o charakterze stricte naukowym (interdyscyplinarne badania nad cywilizacją bizantyńskoprawosławną prowadzone przez
zespół historyków i filologów). Ich
zamiarem jest również popularyzacja wiedzy bizantynologicznej,
a także przybliżanie szerszemu gronu odbiorców tematyki związanej
z historią i kulturą Grecji oraz obszaru Slavia Orthodoxa. Realizacji
tego celu ma służyć zainaugurowany w grudniu 2008 r. cykl wykładów otwartych przygotowywanych przez pracowników obu
jednostek.
Pierwsze spotkanie tego typu
odbyło się 17 grudnia 2008 r.
w jednym z gmachów Wydziału
Filologicznego przy ul. Lipowej.
Kierownik Katedry Historii Bizancjum UŁ prof. Maciej Kokoszko wprowadzał wówczas słuchaczy w tajniki kuchni starogreckiej
i bizantyńskiej, łącząc interesujący
wykład z demonstracją sposobu
przygotowywania dania, zwanego przez starożytnych kandaulos.
Uczestnicy mieli również możliwość bezpośredniego kontaktu
Plakat zapowiadający 25 lutego odczyt prof. Georgiego Minz żywą historią – spotkaniu towaczewa w Instytucie Historii UŁ
rzyszyła degustacja zrekonstru-
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owanego na podstawie danych
źródłowych i przyrządzonego osobiście przez profesora delikatesu
kuchni greckiej.

Zmagania arcystratega

W Instytucie Historii UŁ
25 lutego 2009 r. odbył się wykład
otwarty prof. Georgiego Minczewa
poruszający problematykę zmagań arcystratega sił niebiańskich
archanioła Michała ze zbuntowanym przeciw woli Bożej Satanaelem (Szatanem). Profesor odwoływał się zarówno do literackich
wyobrażeń starcia Dobra ze Złem
(ze szczególnym uwzględnieniem
tekstu słowiańskiego apokryfu Słowo Jana Złotoustego o tym, jak Michał
zwyciężył Satanaela, znanego nauce
polskiej również jako Zapasy Satanaela z Archaniołem Michałem), jak
i ikonograficznych przedstawień
triumfu zastępów anielskich nad
pokonanym i strąconym do otchłani Lucyferem.
Miłośników historii wojskowości zaintrygowała zapewne kolejna prelekcja zatytułowana Mnich
kontra Filozof. Z dziejów wojny bułgarsko-bizantyńskiej w latach 894896, którą 26 marca wygłosił prof.
Mirosław Leszka z Katedry Historii Bizancjum UŁ w gmachu przy
ul. Lipowej. Wykład obejmował
nie tylko kwestie stricte militarne,
ale stanowił również interesujący
rys biograficzny dwóch wybitnych
władców z przełomu IX i X w. – ce-

Plakat zapraszający na prelekcję, którą
26 marca prof. Mirosław Leszka miał
w gmachu filologii przy ul. Lipowej
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sarza bizantyńskiego Leona VI Filozo14 maja, poruszało mało znaną hifa i cara Bułgarii Symeona – połączostoriografii polskiej problematykę
ny z prezentacją multimedialną.
recepcji wschodniorzymskiej teorii
Katedra Historii Bizancjum oraz
władzy oraz wyobrażeń o idealnym
Zakład Paleoslawistyki i Kultury Lucesarzu (carze) chrześcijańskim na
dowej utrzymują również od dawgruncie XIV-wiecznej kultury bułna ożywione kontakty z czołowymi
garskiej. Szczególnym walorem
ośrodkami badań bizantynistycznospotkania, oprócz towarzyszącej
-slawistycznych z Polski i Europy.
wykładowi prezentacji multimeDla przykładu: w listopadzie 2008 r.
dialnej, było przedstawienie zena zaproszenie pracowników obu jedbranym pionierskiego przekładu
nostek gościł w Instytucie Historii UŁ
z języka średniobułgarskiego na
wybitny badacz historii średniowieczpolski Pochwały cara Iwana Aleknej Bułgarii, wieloletni pracownik
sandra, dokonanego przez dr MałUniwersytetu Sofijskiego oraz Bułgorzatę Skowronek z Zakładu Pagarskiej Akademii Nauk prof. Wasyl
leoslawistyki i Kultury Ludowej.
Giuzelew. W trakcie wykładu otwar- Plakat informujący o wykładzie otwar- Wykład prof. Bakalovej tłumaczotego (tłumaczonego z bułgarskiego na tym prof. Elki Bakalovej wygłoszonym
ny był z bułgarskiego na polski
polski przez mgr. Kiryła Marinowa), 14 maja w Instytucie Historii UŁ
przez dr. Ivana Petrova.
w gmachu IH przy ul. Kamińskiego,
Na zakończenie warto dodać,
w niezwykle barwny i syntetyczny sposób przybliżył
że prelekcje organizowane przez bizantynistów
słuchaczom problematykę wieloaspektowego wpływu
i slawistów łódzkich cieszą się znacznym zainteresocywilizacji bizantyńskiej na kształtującą się począwszy
waniem tak pracowników naukowych UŁ, jak i stuod IX w. kulturę Bułgarii. Natomiast 7 kwietnia godentów (z Sekcji Historii Słowian Studenckiego Koła
ściem Katedry Historii Bizancjum była prof. Elizabeth
Naukowego Historyków UŁ, Koła Naukowego SlawiJeffreys z Uniwersytetu w Oksfordzie, prowadząca
stów im. św. św. Cyryla i Metodego oraz wielu innych
badania m.in. nad literaturą bizantyńską.
kierunków humanistycznych). Z tego też względu
w planach organizatorów na rozpoczynający się właśnie rok akademicki są zarówno kolejne wykłady
Dalsze plany
z
omawianego cyklu, jak i spotkania z wybitnymi
Bohaterką czwartego spotkania slawistyczno-biznawcami tematyki bizantyńsko-słowiańskiej z inzantynistycznego stała się również uczona z zagraninych ośrodków akademickich w Polsce i Europie.  
cy – prof. Elka Bakalova z Bułgarskiej Akademii Nauk.
Jej wystąpienie, które odbyło się w Instytucie Historii

Zofia Brzozowska

Więcej studentów I roku
W 2009 roku rozpocznie naukę na Uniwersytecie Łódzkim 16 procent więcej studentów
niż w latach ubiegłych – stwierdziła na konferencji prasowej prorektor UŁ ds. programów
i jakości kształcenia prof. Joanna Jabłkowska.
Uczelnia nie odczuwa niżu demograficznego wśród
słuchaczy rozpoczynających naukę. Na pierwszy rok
studiów dziennych przyjęto ponad 8,5 tysiąca studentów. Najpopularniejsze kierunki to tradycyjnie:
psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz prawo. Powodzeniem cieszyły się także nowe
kierunki na uniwersytecie: hispanistyka na Wydziale
Filologicznym, logistyka prowadzona na Wydziale Zarządzania czy gospodarka przestrzenna na Wydziale
Nauk Geograficznych. Nie brakowało kandydatów na

nowo otwarty w filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
kierunek leśnictwo. Ciągle rozpatrywane są odwołania, więc liczba przyjętych studentów wciąż fluktuuje.
Na studia wieczorowe przyjęto jedynie 325 osób.
Wyczerpuje się bowiem pomysł na ten system studiów. W dzisiejszych czasach ciężko jest młodym
ludziom znaleźć pracę, której godziny pozwalałyby
na popołudniowe zajęcia na uczelni.
Prorektor Jabłkowska poruszyła też problem byłych
studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej,
która we wrześniu tego roku straciła prawo do prowadzenia studiów z informatyki. Około 350 słuchaczy
z tej uczelni przyjmie przede wszystkim Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej UŁ. Studenci akademii ubiegają się także o miejsca na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym uniwersytetu.

J. Bożyk
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