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23 X 2009 r. odbyła się we Wrocławiu 
konferencja zatytułowana Globalizacja – 
Współczesność – Przeszłość współorganizo-
wana przez Instytut Historyczny i Instytut 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego. To już druga odsłona cyklu konfe-
rencyjnego, który towarzyszy wydawanemu 
przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersy-
tetu Wrocławskiego internetowemu pismu 
„Kultura – Historia – Globalizacja” (www.
khg.uni.wroc.pl). Poprzednia miała miej-
sce w październiku 2007 r. Obie przyjęły 
podobną formułę: były przede wszystkim 
okazją do rozmowy nad tekstami, które już 
wcześniej zostały opublikowane w formie 
elektronicznej na łamach „Kultury – Histo-
rii – Globalizacji”. Obie dały zarazem spo-
sobność spotkania czy osobistego poznania 
badaczom, którzy znali się dotychczas jedy-
nie ze stron naszego pisma albo z kore-
spondencji e-mail. Było to zatem ponow-
nie spotkanie autorów artykułów, którzy 
uprzednio zaznajomili się z publikacjami 
– tym razem – zamieszczonymi w piątym 
już numerze „Kultury – Historii – Globali-
zacji”. W ten właśnie sposób towarzyszące 
konferencje uzupełniają pismo o możli-
wość spotkania i rozmowy nad poruszaną 
w tekstach problematyką. Dla zwolenników 
tradycyjnych publikacji teksty z poprzed-

niej konferencji wydane zostały w formie 
papierowej jako Historia – Kultura – Glo-
balizacja, vol. I (Wrocław 2008). 

Na stronie tytułowej samego pisma 
można przeczytać: 

Poświęcone kulturowej oraz historycznej problema-
tyce procesów i zjawisk konceptualizowanych kate-
goriami globalizacji, hybrydyzacji, kreolizacji i wciąż 
poszukujących swojej teoretycznej artykulacji. Sta-
nowi otwarte forum prezentacji wyników badań, 
konfrontacji rozmaitych koncepcji, poglądów przed-
stawicieli różnych dyscyplin naukowych: kulturoznaw-
ców, historyków, historyków sztuki, archeologów, 
antropologów, pedagogów, psychologów, filozofów, 
socjologów, ekonomistów, politologów, językoznaw-
ców, literaturoznawców, muzykologów, a także innych 
badaczy oraz autorów podejść interdyscyplinarnych.

Pierwszy numer zawierający teksty 
z pierwszej konferencji ukazał się we wrześ-
niu 2007 r., a najnowszy, piąty, we wrześniu 
2009. Cały czas pod wspomnianym adresem 
w Archiwum dostępne są, oprócz najnow-
szego numeru, wszystkie poprzednie. 

W tegorocznej edycji konferencji chcie-
liśmy, aby nasze rozważania i rozmowy 
przebiegały wokół następujących pytań: czy 
globalizacja to wytwór i specyficzny skład-
nik współczesności, w której żyjemy, decy-
dujący o odmienności tej współczesności 
od przeszłości? Na czym ta odmienność 
miałaby polegać? A może globalizacja to 
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proces historyczny? Jeśli tak, to kiedy 
i gdzie można lokować jego początki? Czy 
w przypadku tego procesu możemy mówić 
o ciągłości, trwałości, stałości jego własno-
ści, prawidłowości, mechanizmów, czy też 
mamy tu do czynienia z nieciągłością, prze-
obrażeniami, zmianami? Czy globalizacja 
to proces jednolity, czy raczej złożony 
z rozmaitych procesów, między którymi 
zachodzą rozmaite oddziaływania? Niektó-
rzy autorzy wskazują np. na takie składowe 
globalizacji, jak: migracje, wymiana han-
dlowa, oddziaływania polityczne, rozprze-
strzenianie się treści kulturowych. I czy 
w takim razie odpowiedzi na powyższe 
pytania nie będą przedstawiać się odmien-
nie, gdy dotyczą odmiennych składających 
się na globalizację procesów?

Wśród zgłoszonych na konferencję prac 
dla osób reprezentujących rozmaite dyscy-
pliny naukowe, perspektywy badawcze 
i osobiste zainteresowania pytania te stały 
się pretekstem bądź punktem wyjścia do 
podjęcia bardzo zróżnicowanych zagad-
nień. Dr Piotr Badyna (Instytut Historycz-
ny Uniwersytetu Wrocławskiego) podjął 
zagadnienie zmiany obrazu świata na przy-
kładzie rozwoju wiedzy o faunie pozaeuro-
pejskiej w polskim piśmiennictwie przyro-
doznawczym końca XVII i drugiej połowy 
XVIII w. Dr Monika Banaś (Instytut Kul-
turoznawstwa Międzynarodowego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego) pisała o Wikingach 
i potraktowała ich rozprzestrzenianie się 
oraz konteksty handlowe, polityczne, kul-
turowe jako zjawisko globalizacyjne. Mgr 
Magdalena Barbaruk (doktorantka z Insty-
tutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego) źródeł hiszpańskiej corridy 
poszukiwała zarówno w uwarunkowaniach 

i historii kultury hiszpańskiej, jak i we wpły-
wach rozmaitych innych, niekiedy odległych 
czasowo lub przestrzennie kultur. Dr Piotr 
Jakub Fereński wskazywał na problemy 
związane ze stosowaniem terminu „globa-
lizacja” zarówno względem zjawisk współ-
czesnych, jak i tych z odległej przeszłości. 
Karol Haratyk (student socjologii i stosun-
ków międzynarodowych z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego) zainteresował się przemia-
nami koncepcji demokracji w epoce zaniku 
polityki. Dr Paweł Klint (Instytut Histo-
ryczny Uniwersytetu Wrocławskiego) 
przedstawił dzieje pewnego łacińskiego 
dwuwiersza – kolofonu – który od VI czy 
VII stulecia do XVIII rozprzestrzeniał się, 
pokonując bariery organizmów politycz-
nych, kultur, języków, a nawet alfabetów. 
Prof. Alla Kyrydon z Uniwersytetu Kijow-
skiego na Ukrainie zajęła się związkiem 
globalizacji z rozwojem cywilizacyjnym, 
natomiast mgr Agata Niziałkowska (dok-
torantka z Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego) podjęła próbę spoj-
rzenia na zabytki starożytnego Afganistanu 
w perspektywie koncepcji Janet Abu-Lug-
hod dotyczącej kontaktów i wymiany kul-
turowej afro-euro-azjatyckiej ekumeny 
kulturowej. Prof. Adam Nobis (Instytut 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego) zaproponował, by dla większej jas-
ności i precyzji analiz zamiast o globaliza-
cji mówić w odniesieniu do teraźniejszości 
i przeszłości o rozmaitych globalnych pro-
cesach i o różnorodnych związkach pomię-
dzy nimi. Prof. Tadeusz Paleczny (Instytut 
Kulturoznawstwa Międzynarodowego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) na przykładzie 
Brazylii analizował procesy oddziaływania, 
przenikania, integrowania rozmaitych ras, 
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struktur społecznych, tradycji kulturowych. 
Dr Andrzej Polus (Instytut Studiów Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskie-
go) podjął zagadnienie relacji, jakie we 
współczesnym świecie zachodzą pomiędzy 
władzą państwową, biznesem a organiza-
cjami społeczeństwa obywatelskiego. 
Prof. Bogdan Rok (Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego) w swoim 
tekście analizował zagadnienia ujednolica-
nia społeczeństwa wielonarodowego i wie-
lowyznaniowego na przykładzie Rzeczypo-
spolitej czasów saskich. Prof. Zbigniew 
Rykiel (Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego) pisał w swym artykule 
o związkach między globalizacją a przemia-
nami kodeksu geopolitycznego od staro-
żytności do współczesności. Dr Ewa Solska 
(Instytut Historii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie), odwołując 
się do koncepcji utopistyki Immanuela 
Wallersteina, podjęła z kolei rozważania 
dotyczące relacji pomiędzy globalizacją, 
państwem a uniwersytetem. Dr Piotr Szlan-
ta (Instytut Historyczny Uniwersytetu War-
szawskiego) podzielił się swoimi zastrzeże-
niami na temat zasadności mówienia 
o globalizacji w odniesieniu do zjawisk 
i procesów XIX w. Prof. Sergij Trojan 
z Uniwersytetu Kijowskiego przedstawił 
propozycję periodyzacji etapów globalizacji 
rozumianej jako proces historyczny od 
XV w. do naszej teraźniejszości. Dr Marta 
Widy-Behiesse (Zakład Islamu Europej-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego) pisa-
ła o muzułmanach w Unii Europejskiej 
w kontekście globalizacji. Nie wszyscy auto-
rzy tekstów nadesłanych na konferencję 
i opublikowanych w naszym elektronicznym 
piśmie mogli przyjechać na konferencję. 

W ich miejsce pojawili się za to inni uczest-
nicy, autorzy tekstów nadesłanych zbyt 
późno, by mogły zostać opublikowane 
w numerze piątym, a zatem planowanych 
do publikacji w przyszłości. Mgr Paulina 
Parcewicz (doktorantka Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) 
przedstawiła Hongkong jako miejsce spot-
kania azjatyckiej i europejskiej historii, 
polityki i kultury. Z kolei dr Magdalena 
Ratajczak (Instytut Studiów Międzynaro-
dowych Uniwersytetu Wrocławskiego) 
w kontekście globalizacji mówiła o polityce 
wielokulturowości Wrocławia. Dr hab. 
Daniel Boćkowski (Instytut Historii, Uni-
wersytet w Białymstoku) zainteresował się 
związkami, jakie zachodzą pomiędzy glo-
balizacją a światem Islamu. Kolejny tekst 
zaprezentowała prof. Mirosława Wawrzak-
Chodaczek (Instytut Pedagogiki Uniwersy-
tetu Wrocławskiego), a zawarła w nim roz-
ważania na temat problemów, przed jakimi 
staje współczesna pedagogika w związku 
z pojawiającymi się nowymi fenomenami 
i zagrożeniami, które są konsekwencją zja-
wisk globalizacyjnych. Prof. Eugeniusz Wilk 
(Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego) przedmiotem swo-
ich rozważań uczynił wybrane relacje 
zachodzące pomiędzy globalizacją, telewi-
zją a kulturą związane m.in. z konsekwen-
cjami, jakie niesie ze sobą rozwój najnow-
szych praktyk medialnych. 

Chyba już z samego przedstawionego tu 
zestawu tematów wyłania się prawdziwa 
wieża Babel rozmaitych perspektyw i języ-
ków odmiennych dyscyplin, obszarów 
badawczych, zagadnień. Nie przeszkodziło 
to jednak – co chyba zaskakujące – o za-
proponowanych na konferencję tematach 
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gorączkowo dyskutować ze sobą badaczom 
reprezentującym bardzo różne dyscypliny 
i zainteresowanym rozmaitymi zagadnienia-
mi. Warto dodać, że rozmowy te zdomino-
wały spotkanie trwające od godziny 9 do 
16.30. W rozmowach tych kilkakrotnie poja-
wiało się w różnych kontekstach zagadnie-
nie stosowania kategorii globalizacji do 
opisu i analizy zjawisk przeszłości, zwłaszcza 
tej odległej. W owym kontekście ujawniały 
się też pytania o relacje zachodzące między 
naszą teraźniejszością a przeszłością. Nie-
którzy dyskutanci uznawali kategorię glo-
balizacji za użyteczną i pomocną w bada-
niach nad przeszłością, inni formułowali 
wątpliwości co do takiego jej użycia i wska-
zywali na specyfikę i odmienność współczes-
ności. Spotkanie nie skończyło się przyję-
ciem akceptowanego przez wszystkich 
uczestników oświadczenia. Zresztą nie 
miało takiego celu. Było okazją do wymia-
ny poglądów, wzajemnych inspiracji i po-

równania rozmaitych warsztatów pracy 
i tematów podejmowanych przez przedsta-
wicieli różnych naukowych dyscyplin zain-
teresowanych zagadnieniami globalizacji 
i globalnych procesów. W październiku 
2010 r. planujemy następną, trzecią już 
konferencję, której temat tym razem będzie 
brzmiał: Kryzys, kryzysy, globalność. Choć dla 
wyboru tej problematyki bezpośrednim 
impulsem stała się towarzysząca nam ostat-
nio recesja gospodarcza czy zaburzenia 
finansowe na wielu rynkach, to chcielibyśmy 
jednak, by nasze dyskusje nie ograniczały 
się ściśle jedynie do sfery ekonomii czy 
polityki, ale próbowały mierzyć się ze zja-
wiskami kryzysu w zakresie szeroko rozu-
mianej rzeczywistości społeczno-kulturowej, 
zarówno w jej wymiarze diachronicznym, 
jak i synchronicznym, deskryptywnym, także 
normatywnym, w perspektywie współczes-
nej oraz historycznej. Wszystkich zaintere-
sowanych już teraz serdecznie zapraszamy. 


