
 

„Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w 

anglojęzycznych podręcznikach akademickich”. 

 

Konferencja 2014 

 

Tegoroczna konferencja stawia sobie za zadanie : 

1. wprowadzenie istotnych uzupełnień i opartych o poważne naukowe badania zmian do 

anglojęzycznych podręczników i antologii  już będących w szerokim użytku w anglojęzycznych 

college’s i uniwersytetach na całym świecie,  przede wszystkim w USA W. Brytanii, Kanadzie 

Australii, Nowej Zelandii oraz najpoważniejszych uniwersytetach Indii , Chin i Japonii, albo już 

przygotowywanych do pierwszego wydania. 

2. Podjęcie naukowej dyskusji  w celu wprowadzenia uzupełnień, poprawek lub zmian z autorami 

nowych monografii , podręczników  i naukowych wydawnictw zbiorowych dotyczących historii 

kultury albo terenów dawnej Rzeczypospolitej albo też ziem współczesnej Polski. 

3. Umożliwienie autorom i ich wydawcom zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami polskiej 

humanistyki, a także z naszą kulturą, historią i tradycją  zaklętą  w architekturze, malarstwie i 

muzyce. 

4. Podobnie do poprzednich seminaryjnych dyskusji i roboczych narad  zadbanie o spotkania 

naszych gości nie tylko z polskim światem naukowym,  ale także z przedstawicielami miejskich 

samorządów oraz władz lokalnych (Kraków, Lublin, Zamość, Warszawa).  

 

Z siedmiu pozycji, którymi zajmiemy się na Konferencji tylko 4 były kilkakrotnie publikowane i obecnie 

zostały przygotowane do kolejnych wydań. Wszystkie są w szerokim użytku, a w jednym przypadku to 

jedyny poważny tekst służący szerokiemu gronu studentów. 

Omówimy je kolejno zaczynając od: 

1. pracy Oresta Subtelnego „Historia Ukrainy”. Będzie to 3 wydanie doprowadzone do czasów 

współczesnych. Pierwsze wydanie książki zbiegające się z upadkiem ZSSR liczyło ponad 800 

stron i było pierwszą anglojęzyczną naukową historią Ukrainy traktującą dzieje tego kraju od IX 

do końca XX wieku. Można łatwo przypuścić, że książka ta będzie w obecnej sytuacji 

geopolitycznej szeroko czytana nie tylko przez studentów ale i polityków, dziennikarzy i szeroką 

publiczność, 

2. zbiorowa praca pt.”Europe Today: A Twenty–first Century Introduction”, (17 autorów) pod 

redakcją prof. prof Tiersky i Jones ukaże się po raz piąty. Tradycyjnie już w naukowych jak i 

politycznych środowiskach anglosaskich Europa jawi się często jako jej geograficznie zachodnia 

część, dlatego też dyskusja nad tą książką i możliwość wpływu na jej większy balans jest samo 

zrozumiała. Pierwsza część tekstu jest poświecona (odrębni autorzy): Francji, Anglii , Niemcom, 

Włochom, Skandynawii, Rosji i innym ale też Polsce, druga część jest tematyczna: Unia 

Europejska i jej problemy, formy systemów kapitalistycznych, prawo, migracje itp. Przesunięcie 

w tej pracy pojęcia Europy nie tylko do Rosji, ale i do Polski skłoniło nas do zaproszenia autora 

tego tekstu na Konferencję. 

3. “Central & East European Politics: From Communism to Democracy” (18 autorów) pod 

redakcją prof. prof Curry i Wolchik (pierwsza specjalistka spraw Polski, a druga Czech) jest 

przygotowywana do 3 wydania. W opracowaniu mamy do czynienia z tematami dotyczącymi 



całej Europy, jak: rola kobiet we współczesnym życiu, czy też pojęcie męskości, a dalej bardziej 

już specjalistyczna dyskusja poszczególnych państw. Wydaje się, że szczególnie tematyczne 

wątki oraz pewne ważne dla nas zagadnienia dotyczące problemów “wybijania się na wolność” 

warte są naszej krytycznej uwagi. Między innymi warto będzie podjąć dyskusję zwłaszcza w 

ocenie roli Solidarności versus Gorbaczow oraz symboliki (upadek muru berlińskiego) a pierwsze 

wolne wybory w bloku wciąż sowieckim w 1989 r. 

4. „Western Cywilizations” pisana obecnie przez prof. prof Cole & Symes, przygotowywana do 20-

go wydania, jest najdłużej i najszerzej używanym (szczególnie w elitarnych) collegach i 

uniwersytetach. Autorzy wprowadzają wiele zmian, a w poprzednim seminarium w ramach 

naszej Konferencji wykazali się ogromnym zainteresowaniem i zapałem w “rozszerzaniu” 

zasięgu Europy i zmienianiu tradycyjnie negatywnej czarnej legendy naszego kraju (anarchia, 

ucisk chłopa, prześladowanie Żydów itd.). Ich pobyt tym razem będzie się koncentrował na 

zdobyciu dużego zasobu fotografii, danych statystycznych i dokumentów ułatwiających ich prace 

nad przygotowanie do kolejnej edycji, która ma się ukazać pod koniec 2015 r.. Dodajmy, że w 

dotychczasowych wydaniach wśród 1570 zdjęć zabytków sztuki, portretów, scen historycznych 

dominuje “tradycyjna” Stara Europa, jest Moskwa i Rosja, a prawie nie ma krajów byłego bloku 

sowieckiego. Wprowadzenie zmian poprzez pokazanie tradycji Polski jest oczywiście bardzo 

istotne. 

Ad pkt. 2:  

1. Wśród 4 manuskryptów jest jedna praca zbiorowa (8 autorów) pod red. prof, prof. 

Mitterbauer i Smith-Prei. Praca ta stawia sobie za cel szerokie (polityka, kultura, 

społeczeństwo) porównania Europy Środkowo-Wschodniej sprzed I Wojny Światowej, a tej 

obecnej. Autorzy wydobywają podobieństwa i podkreślenie odmienności. Można 

przypuszczać, że książka wywoła duże zainteresowanie w kręgach naukowców, a studenci 

uznają ją za szczególnie przydatną dla pisania “nowatorskich” seminaryjnych esejów.  

2. Trzy pozostałe manuskrypty są wynikiem wieloletniej pracy badawczej i przez 

dziesięciolecia będą służyć jako źródła informacji i interpretacji dla pokoleń ich czytelników. 

3. Od dawna oczekiwana monografia ostatnich dwóch wieków Wilna oczywiście wywołuje 

olbrzymie zainteresowanie wśród Litwinow, Polaków, Żydów, Białorusinów i Rosjan. Na 

uniwersytetach będzie służyć na popularnych kursach dotyczących porównywania (globalnie) 

miast szczególnie ważnych w dziejach swych regionów, a także jako świetny materiał 

dotyczący możliwości współżycia na miejskim szczupłym terenie odmiennych narodowości i 

religii. 

4. Nowatorska i intrygująca już samym tytułem: „German Occupation of Poland in World War 

One”. Oparta na materiale monografia prof Kauffman'a, może bardzo skorzystać przy 

spotkaniu z polskimi specjalistami, którzy chociaż nie zawsze dorównają autorowi 

znajomością źródeł zagrzebanych w licznych archiwach niemieckich, ale mogą wzbogacić 

jego wiedzę w oparciu o świetną znajomość źródeł znajdujących się w naszym kraju. 

Dodajmy, że sam fakt wyboru tej  książki przez Harvard Univ. Press zwróci na nią pilną 

uwagę specjalistów. 

5. Jako, że praca młodej uczonej prof. Pozniak ukaże się w poważnym wydawnictwie 

uniwersyteckim, a dotyczy Nowej Huty, wszystkim nam zależy, aby otrzymała jak najwięcej 

uwag zapewniających jej świetne przyjęcie przez anglosaski świat akademicki. 

 



 

 


