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„PÓŁTORA WIEKU DZIEJÓW KATOWIC. 
PRZYWRACANIE HISTORYCZNEJ PAMIĘCI”. 

XV KATOWICKA KONFERENCJA NAUKOWA W 150. ROCZNICĘ 
UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH (KATOWICE, 8–9 IX 2015 R.)

XV Katowicka Konferencja Naukowa zbiegła się z rocznicą obchodów 150-lecia mia-
sta. Organizatorami konferencji byli: Muzeum Historii Katowic, Polska Akademia Nauk 
Oddział w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach.

Uroczyste otwarcie konferencji, którego dokonali Przewodniczący Rady Naukowej An-
toni Barciak oraz dyrektor Muzeum Historii Katowic Jacek Siebel, odbyło się w pięknym 
Pałacu Goldsteinów, pozostającym w gestii prezydenta Katowic. Po tym referat wprowa-
dzający pt. Katowice siedzibą wielkich przedsiębiorstw górnośląskiego przemysłu wygłosił 
Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego). Główną jego tezą 
było stwierdzenie, iż Katowice potrafiły znakomicie wykorzystać czynniki industrializa-
cji. Tę część konferencji zamknęła dyskusja panelowa. Udział w niej wzięli: Jan Duława 
(Śląski Uniwersytet Medyczny), Tomasz Falęcki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Oddział w Chorzowie), Krystyna Siejna (Przewodnicząca Rady Miasta), Robert Talarczyk 
(Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach), Jerzy Wyrozumski (Polska Akademia Umie-
jętności) i Leszek Żabiński (Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego), a trudu 
moderacji podjęła się Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski).  

Po zakończeniu dyskusji panelowej obrady przeniosły się do gmachu Muzeum Historii 
Katowic i rozpoczęła się naukowa część konferencji. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet 
Śląski) przedstawił referat zatytułowany Pamięć 1945 roku. Prelegent zwracał uwagę, że 
w okresie PRL-u władza budowała własny obraz wydarzeń, a problem ich odbioru rozwa-
żał przez pryzmat grup narodowościowych zamieszkujących Górny Śląsk. Następnie Józef 
Ciągwa (Uniwersytet Śląski) zajął się tematem Katowice i autonomiczne województwo 
śląskie w świetle interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922–1939. Według 
wyliczeń, które poczynił, wniesiono wówczas 141 interpelacji, co nie było liczbą pokaźną. 
Najwięcej z nich dotyczyło miasta Katowice i kwestii społecznych. Kolejne dwa referaty 
oparte były na metodzie porównawczej. Referat Piotra Franaszka (Uniwersytet Jagielloń-
ski) dotyczył związków Śląska z Galicją, a Zdeněk Jirásek (Uniwersytet Śląski w Opawie) 
przedstawił dzieje Katowic z perspektywy Opawy i Czech. Zdzisław Jedynak (Archiwum 
Państwowe w Katowicach) zaprezentował temat Nadanie statusu miejskiego Katowicom 
i jego skutki w świetle akt pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ministerium des 
Innern) w Berlinie. Odkryciem naukowym, które poczynił, było odnalezienie w Archiwum 
Państwowym Pruskiego Dziedzictwa Kultury nieznanego dotychczas oryginału aktu nada-
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nia praw miejskich Katowic. Przemysław Nadolski w swoim referacie przedstawił Maxa 
Giemzę, budowniczego kościołów i deputowanego do pruskiego Landtagu z ramienia partii 
Centrum. Ks. bp Damian Zimoń zajął się męczeństwem ks. Emila Szramka, będącym prze-
jawem cywilizacji śmierci i kryzysu kultury Europy Zachodniej. Prelegent, wyjaśniając sens 
męczeństwa E. Szramka, nawiązywał do nauczania Benedykta XVI, iż jest ono nadzieją, 
która przemienia i podtrzymuje życie. Na koniec tego dnia obrad ks. bp Marian Niemiec 
dokonał przeglądu biograficznego przedstawicieli wyznania reformowanego, którzy byli 
związani z Katowicami. Referat ten uświadomił spory wkład luteranów w dzieje miasta, 
poczynając od jego założycieli Fridricha Grundmanna, Richarda Holtzego i Frantza von 
Winklera, a kończąc na bp. Tadeuszu Szurmanie.

Drugi dzień konferencji katowickiej rozpoczęli Andrzej Małkiewicz i Radosław Dom-
ke (Uniwersytet Zielonogórski) tekstem Edward Gierek w 1981 r. w świetle wspomnień 
Wisława Kiczana. Jadwiga Lipońska-Sajdak (Muzeum Historii Katowic) zajęła się pro-
blemem starań o przywracanie pamięci o Wojciechu Korfantym. Po niej referat XX Zjazd 
Związku Literatów Polskich (8 i 9 kwietnia 1978 r.) wygłosiła Krystyna Heska-Kwaśnie-
wicz (Uniwersytet Śląski). Zjazd ów został zapamiętany głównie za sprawą książki Jana 
Józefa Szczepańskiego pt. Kadencja i wspomnień Leszka Proroka. Wybór tego zjazdu miał 
swoje uzasadnienie w tym, iż chciano o nim zapomnieć, gdyż był postrzegany jako próba 
sił między opozycją a władzą. Referat pt. Wkład polonistów – nauczycieli i dydaktyków 
w wychowanie językowe uczniów śląskich w okresie międzywojennym i powojennym (na 
przykładzie Katowic) wygłosiła Helena Synowiec (Uniwersytet Śląski). Następne dwa 
referaty dotyczyły czasopism. Były to wystąpienia Katarzyny Tałuć (Uniwersytet Śląski) 
Katowickie czasopisma społeczno-kulturalne. Stały czy efemeryczny obraz życia kultural-
nego miasta? i Aleksandry Pethe (Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego) 
„Kulturalne Katowice” na łamach „Gościa Niedzielnego”. Kolejne referaty obejmowały 
tematykę katowickiego środowiska naukowego. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski) przy-
pomniał postać Henryka Rechowicza, byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego, a Tadeusz 
Aleksandrowicz (Uniwersytet Śląski) prof. Andrzeja Kunisza, wybitnego starożytnika 
i jednocześnie organizatora pierwszego w Katowicach ośrodka badań nad tą epoką. Wokół 
problematyki architektury, budownictwa i urbanistyki skupiły się referaty: Ryszarda Nako-
niecznego (Politechnika Śląska) Ponad 150 lat tradycji szkolnictwa w zakresie budownic-
twa i architektury w Katowicach – osobowości i ich dorobek i Lecha Szarańca (Muzeum 
Śląskie) Wpływ przemysłu górniczo-hutniczego na rozwój budownictwa i architektury 
w Katowicach – osobowości i ich dokonania. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski), 
podobnie jak przed rokiem, zaprezentowała referat związany z tematyką kobiecą: „Ćwierć 
wieku wysiłku” – katowickie obchody jubileuszu Związku Towarzystw Kobiet w 1927 roku. 
Prelegentka zwróciła uwagę na organizację i przebieg zjazdu, w którym uczestniczyło 600 
delegatek reprezentujących 110 kół. W trakcie tego zjazdu ujawniły się konflikty, w wyniku 
których Towarzystwo rozpadło się na dwa ugrupowania – „Korfanciorki” i „Matki Polki”. 
Barbara Szczypka-Gwiazda (Uniwersytet Śląski) przedstawiła środowisko artystyczne 
Katowic po 1945 r., a katowicki „zwierzyniec” w świetle źródeł archiwalnych i prasowych 
omówił Przemysław Piwowarczyk (Uniwersytet Śląski). Instytucja ta powstała w 1925 r. 
przy ul. Bakowej 7, a więc w pobliżu obecnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnim prelegentem był Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekono-
miczny im. Karola Adamieckiego), który przedstawił futurystyczną wizję rozwoju miasta 
do 2030 r.   
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Jubileuszowa Katowicka Konferencja Naukowa pt. Półtora wieku dziejów Katowic. 
Przywracanie historycznej pamięci, podczas której istotną rolę odegrały naukowe dyskusje, 
przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o historii miasta i regionu. W konferencji udział 
wzięli  badacze reprezentujący nie tylko środowisko historyków. 

Grzegorz Strauchold
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KONFERENCJA „MAPA JAKO NARRACJA INTERPRETACYJNA” 
(WROCŁAW, 24–26 IX 2015 R.)

24–26 września br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa zorganizowana przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii 
Nauki Polskiej Akademii Nauk, Pracownię Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydatnej pomocy w zrealizowaniu 
sesji udzieliło wrocławskie Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf.

Naukowe spotkanie – XXIX w cyklu – odbyło się w 40-lecie funkcjonowania Zespołu 
Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN. Geneza Zespołu sięga połowy lat 
50. XX w., kiedy to utworzono we Wrocławiu Pracownię Historii Geografii i Kartografii 
PAN kierowaną przez pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Bolesława 
Olszewicza. W połowie 1969 r. Pracownia została przekazana Zakładowi Historii Nauki 
i Techniki PAN (obecnie IHN PAN). Po śmierci prof. Olszewicza, w 1975 r. wyodrębniono 
autonomiczny Zespół Historii Kartografii. Tegoż roku IHN PAN we współpracy z wrocław-
ską Pracownią Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN zorganizował we Wrocławiu 
pierwsze zebranie Zespołu Historii Kartografii. Przewodnictwo oddano w ręce wrocław-
skiego historyka i kartografa doc. dr. hab. Juliana Janczaka. Kierował on Zespołem przez 
19 lat. Wynikiem czterech dekad prac Zespołu – także po przedwczesnej śmierci Profesora 
w 1995 r. – jest 18 tomów wydanych w ramach serii „Z Dziejów Kartografii” oraz 28 od-
bytych Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii1. 

Konferencja została zorganizowana wysiłkiem trzech wspomnianych wyżej instytucji 
naukowych. Zamiarem jej animatorów było zsynchronizowanie prac tych trzech insty-
tucji, zwłaszcza środowisk wrocławskich geografów i historyków. Wydatnej pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej udzielił organizatorom dyrektor Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski. We wrocławskim archiwum przygotowano – jako 
imprezę współtworzącą naukowe spotkanie – wystawę najcenniejszych miejscowych oka-
zów kartograficznych.

Multidyscyplinarne spotkanie zostało bardzo dobrze przygotowane od strony logistycz-
nej. Między innymi jego uczestnicy mogli – już wcześniej – zapoznać się ze skrótami pla-
nowanych referatów2. Zgromadzenie polskich (i niemieckich) badaczy historii kartografii 
pozwoliło –  niejako przy okazji – na odbycie posiedzenia Zespołu Historii Kartografii 
przy IH PAN.

1 Czterdziestolecie zespołu historii kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii 
Nauk, red. Teresa Bogacz, Beata Konopska, Warszawa 2015 (Z Dziejów Kartografii, t. XIX). 

2 XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Mapa jako narracja interpretacyjna, 
Wrocław, 24–26 września 2015 r. Streszczenia referatów, Wrocław 2015.
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Tematyka rozważań autorów referatów była bardzo zróżnicowana. Obrady zostały po-
dzielone na bloki tematyczne. W pierwszym z nich, pt. Stan polskich badań nad dziejami 
kartografii, wygłoszono wiele referatów programowych podsumowujących stan naukowego 
dyskursu nad tak istotną kwestią, tyczącą się zarówno geografii, jak i historii. Kolejne blo-
ki dotyczyły takich zagadnień, jak: Mapa jako narzędzie zapisu wydarzeń i kształtowania 
opinii, Mapa jako zapis stanu i zmian w infrastrukturze, Zbiory kartograficzne.

W tych z pozoru monodyscyplinarnych blokach zostały wygłoszone referaty zawierają-
ce w sobie elementy nie tylko geograficzne, ale także historyczne, kulturoznawcze i antro-
pologiczne. Odbyta konferencja – zorganizowana wszak siłami kilku ośrodków naukowych 
– stanowi przykład możliwego powiązania wysiłków ośrodków badawczych niekoniecznie 
bliskich sobie tematycznie, dyscyplinarnie i metodologicznie. Pragnę zaznaczyć, iż współ-
praca wrocławskich ośrodków: geograficznego i historycznego ma duże szanse owocnego 
rozwoju. Oprócz historyków i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych geografowie 
wzięli udział w konferencji na temat nauki wrocławskiej po 1945 r., zorganizowanej przez 
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. We-
zmą także udział w siódmej edycji z cyklu „Spotkania Dolnośląskie” zaplanowanej na rok 
2016, organizowanej siłami Instytutu Historycznego UWr, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Geografia będzie również 
reprezentowana na sesji rocznicowej (70-lecie Instytutu Historycznego) zorganizowanej 
w listopadzie 2015 r. przez Instytut Historyczny UWr.

 Przemysław Wiszewski
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

RZUT OKA NA TEORETYCZNY „OLIMP HISTORYKÓW”. 
22TH INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORICAL SCIENCES 

(JINAN, 23–29 VIII 2015 R.)

W dniach 23–29 VIII 2015 r. odbył się 22. Międzynarodowy Kongres Nauk Historycz-
nych. W dziejach polskiej historii historiografii zapisze się zapewne głównie tym, że to 
tutaj dokonano wyboru Poznania jako miasta gospodarza kolejnego Kongresu w 2020 r. 
Ten niewątpliwy sukces poznańskiego środowiska historycznego odnotujmy, ale jedno-
cześnie wskażmy też to, co miało uniwersalne znaczenie dla zainteresowanych badaniem 
przeszłości.

22. Kongres zorganizowany w stolicy prowincji Shandong, Jinan, zgromadził ponad 
2600 badaczy przeszłości z 90 krajów i wszystkich kontynentów. Polskę reprezentowali 
badacze z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Program Kongresu obejmo-
wał ponad 500 referatów zgrupowanych w prawie 150 sekcjach. 

Oprócz sekcji, nad którymi patronat sprawował główny organizator,  tj. Międzynaro-
dowy Komitet Nauk Historycznych, specjalne sekcje tematyczne organizowały poszcze-
gólne komitety międzynarodowe oraz stowarzyszenia afiliowane do Komitetu. Jako czte-
ry główne wątki tematyczne Kongresu zaproponowano: Chiny z perspektywy globalnej, 
Historycyzacja emocji, Rewolucje w historii powszechnej: porównania i podobieństwa 
oraz Cyfrowy zwrot w historii. I choć tak określona problematyka przewijała się w wielu 
referatach wygłaszanych w Jinan (zwłaszcza podczas sesji plenarnych), to jednak trudno 



 Kronika naukowa 181

powiedzieć, by zdominowała ona spotkanie. Mimo nazywania Kongresu w mediach „Olim-
pem history ków”1, równie trudno uznać osoby uczestniczące i przedstawiające referaty 
w czasie spotkania za reprezentatywnych przedstawicieli współczesnych nauk historycz-
nych. Wskażmy tylko, że chociaż jednym z czterech głównych wątków był problem ujęcia 
emocji w nauce historycznej, wśród mówców zabrakło Barbary Rosenwein, prekursorki 
i ikony tego nurtu badań. Ogólnie badacze epok dawniejszych – od starożytności po wczes-
ną nowożytność – byli skromnie reprezentowani. Zdecydowanie dominowała historia 
najnowsza, ewentualnie rozważania nad elementami historii XIX w. Czy rzeczywiście tak 
wygląda współczesny stan badań historycznych? Czy badacze tych dwóch epok stawiają 
najśmielsze tezy, dokonują najtrwalszych, epokowych uogólnień, odkrywając nowe nurty 
w badaniach i proponując nowe paradygmaty? Ośmielam się wątpić2.

Nie sposób oczywiście przedstawić tematyki poszczególnych wystąpień czy nawet 
sekcji w trakcie Kongresu. Zainteresowani mogą w tym celu przestudiować szczegółowy 
jego program (pamiętając, że wielu referentów, mimo umieszczenia ich w programie, nie 
dotarło do Jinan)3. W tym miejscu chciałbym więc przedstawić to, co może zainteresować 
wszystkich badaczy historii – rozważania z zakresu metodologii historii obecne w ramach 
obrad wybranych sekcji Kongresu. Sekcje i referaty dotyczące metodologii badań nie 
tworzyły szczególnie licznego bloku w trakcie obrad. Może to oddawać ogólnie ostroż-
ny stosunek badaczy praktyków do zmieniających się jak w kalejdoskopie tendencji we 
współczesnej teorii historii, którą wciąż nękają rozliczne i coraz krócej aktualne zwroty4. 
Niemniej jednak, unikając dyskusji nad teoretycznymi podstawami historii jako elemen-
tem współczesnej kultury, pozbawiamy się możliwości włączenia wyników naszych badań 
w dyskurs tworzony przez inne działy humanistyki. 

Antonis Liakos (University of Athens) i Chris Lorenz (Free University of Amsterdam) 
zorganizowali spotkanie poświęcone problemowi „kryzysu oraz społecznym reprezenta-
cjom historii po 1989 r.”. Ch. Lorenz w imieniu organizatorów wskazał, że ze zdumie-
niem na próżno oczekiwali na referaty, które odpowiadałyby dokładnie tematyce sesji, 
zwłaszcza opisywałyby „kryzys historii”. Wobec powyższego postanowili skupić się na 
zagadnieniu sporów wokół historii, czy może raczej – interpretacji historycznych (history 
wars) po 1989 r. 

A. Liakos we wprowadzającym referacie zarysował syntetyczny obraz przemian histo-
riografii środkowo- i wschodnioeuropejskiej po 1989 r. Jego zdaniem w całości od tego roku 
począwszy do dziś reprezentuje ona nurt narodowy, koncentrując się na budowaniu wizji 
przeszłości opartej na koncepcjach etnicznych i narodowych. Ma to być rezultat „lustrzane-
go odbicia” roli i metodologii historii uprawianej w tej części kontynentu w czasach domi-
nacji Związku Radzieckiego nad krajami demokracji ludowej. Jednocześnie Autor wskazał, 
że rezultatem tego jest odejście od głównych nurtów refleksji historycznej – na gruncie 
metodologicznym – proponowanych przez ośrodki zachodnioeuropejskie i amerykańskie. 

1 http://en.sdu.edu.cn/show_news.php?articleid=1129 (dostęp: 5 IX 2015).
2  Doceniając oczywiście wkład badaczy historii najnowszej w rozwój tzw. oral history, zresztą 

skromnie reprezentowanej pod względem warsztatu w ramach Kongresu.
3  Zob. odpowiednią sekcję z programem do załadowania na stronie http://www.ichschina2015.

org/cms/Agendanew/1081.jhtml (dostęp: 5 IX 2015).
4  Nie jest to jednak cecha wyłącznie współczesnej teorii historii. Śledząc publikacje teoretyków 

zajmujących się różnymi dziedzinami humanistyki, można odnieść wrażenie, że składa się ona z ciąg-
łych zwrotów.
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Jego zdaniem zarysowany przez niego kształt historiografii środkowo- i wschodnioeuro-
pejskich (traktowanych przez niego łącznie) jest autonomicznym wkładem tworzących je 
ośrodków do historiografii światowej5.

Rolf Torstendahl (Uppsala Universitet), analizując teoretyczne podstawy współczesnej 
aktywności politycznej, symbolizowane przez Kartę Narodów Zjednoczonych, wskazał na 
trzy jej filary, tj. etykę/moralność, etniczność i historię. Jednocześnie, śledząc współczesne 
konflikty polityczne w Europie, Afryce i Azji, podkreślił, że żadna z tych reguł nie jest 
przestrzegana w trakcie realnych sporów. Choć z jednej strony odwołania do tych zasad 
obecne są w niemal wszystkich traktatach politycznych, to jednak w czasie rzeczywistych 
konfliktów nie odgrywają one zasadniczej roli. Nie tylko kwestie etniczne czy narodowo-
ściowe/etniczne, ale w równym stopniu zagadnienia historyczne są wykorzystywane do 
uargumentowania bieżącej polityki. Historia w żadnym wypadku nie jest traktowana jako 
obiektywny sędzia w sporach.

Nino Chikovani (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) przedstawiła zmiany, 
jakie zachodziły w sposobie przedstawiania historii Gruzji po 1989 r. w podręcznikach 
szkolnych. Początkowo, wraz z odzyskaniem niepodległości dominowała w nich – za-
twierdzona przez władze – narracja nacjonalistyczna i unitarystyczna. Obraz przeszło-
ści budowano na fundamencie idei wielkości narodu gruzińskiego, jego formowania się 
w starożytności i triumfów – lub porażek – w wiekach późniejszych. W tych narracjach 
nie było miejsca dla mniejszości, „obcy” pojawiali się wyłącznie jako sąsiedzi polityczni, 
najczęściej agresorzy. W okresie późniejszym koncepcja narracji narodowej została zastą-
piona przez narrację obywatelską. Przeszłość Gruzji prezentowano jako historię wielu grup 
etnicznych, które miały prawo do odrębnych wizji przeszłości. Historię przedstawiano jako 
dyskurs, w którym uczestniczyć powinni także uczniowie. Dlatego dużą wagę przykłada-
no do korzystania ze źródeł historycznych. W skrajnych przypadkach źródła dominowały, 
ograniczając komentarz odautorski do zwięzłych not poświęconych źródłom. Ciężar in-
terpretacji był przerzucany na barki nauczycieli – i uczniów. Okres ten zakończył się wraz 
z wojną gruzińsko-rosyjską w 2008 r., która zapoczątkowała ponowną dominację narracji 
nacjonalistycznej. 

Antonie Doležalová (University of Economics in Prague) zaprezentowała zmiany, jakie 
zachodziły w koncepcji kształcenia historycznego w Republice Czeskiej. W odróżnieniu od 
sytuacji w Gruzji dominującym problemem było malejące znaczenie edukacji historycznej 
w curriculum uczniów. W dodatku coraz większego znaczenia nabierały kompetencje na-
uczycieli, których zadaniem miało być kształtowanie umiejętności analitycznych uczniów. 
Władze zrezygnowały z narzucania konkretnych wytycznych dotyczących interpretacji 
wydarzeń historycznych. Mimo to edukacja historyczna w zakresie struktury i treści nie 
wykazywała wielkich zmian w porównaniu z okresem przed 1989 r. Wyjątkiem były, 
oczywiście, kwestie dotyczące funkcjonowania Czechosłowacji po przejęciu władzy przez 
komunistów. Sporna była również ocena obecności niemieckiej grupy etnicznej na terenie 
Czech. Malejąca liczba godzin poświęconych historii skutkowała natomiast obniżeniem 
ogólnej wiedzy historycznej uczniów.

Marat Gibatdinov (Tatarstan Academy of Sciences) przedstawił zasadnicze linie sporu 
między historykami i miłośnikami historii w Tatarstanie. Podstawowa dyskusja, sięgająca 
korzeniami okresu przed 1989 r., dotyczyła genezy mieszkańców Tatarstanu. Przed 1989 r. 

5  Dodajmy, że przekonanie o nacjonalistycznym charakterze historiografii środkowoeuropejskich 
po 1989 r. przewijało się w wypowiedziach i referatach wielu uczestników Kongresu, w trakcie róż-
nych sesji i spotkań.
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dominował pogląd, że są oni spadkobiercami Bułgarów i nie mają nic wspólnego z Mon-
gołami, a później Złotą Ordą. W ten sposób uzgadniano wizję przeszłości Rosji propono-
waną w Związku Radzieckim z tradycją historyczną mieszkańców Tatarstanu. Po 1989 r. 
dominuje jednak pogląd przeciwny, że mieszkańcy Tatarstanu są spadkobiercami Mongo-
łów, szczególnie tatarskiej Złotej Ordy. Że choć w przeszłości Ordy było wiele ciemnych 
kart, to była ona również znaczącym ośrodkiem cywilizacji islamskiej i podtrzymywała 
dobrosąsiedzkie stosunki z wieloma otaczającymi ją państwami. Proponowana interpre-
tacja stała jednak w sprzeczności z oficjalnie głoszoną historią Rosji, która opierała się na 
koncepcji walki o wolność Rosji, a potem o zjednoczenie jej ziem – w tym kosztem Złotej 
Ordy, która ostatecznie została przez Moskwę zlikwidowana. Spory na tym tle wygasły 
jednak w ostatnim roku i oficjalna, zaproponowana przez rosyjskie władze wizja historii 
Rosji akceptuje wiele postulatów badaczy z Tatarstanu. Powody tej zmiany nastawienia 
nie były dla Autora jasne.

Ivan Kurilla (Volgograd State University) wskazywał na rosnące znaczenie historii 
w narracjach polityków rosyjskich. Podkreślał zaangażowanie historii jako argumentu 
w budowaniu spójnej wizji państwa rosyjskiego. Wskazywał przy tym, że taka rola histo-
rii prowadziła nie tylko do konfliktów z narracjami obecnymi w sąsiednich państwach. 
Również w samej Rosji dochodziło do sporów między dominującą narracją a narracjami 
mniejszych społeczności. Jako podsumowanie swojego wystąpienia badacz zaproponował 
koncepcję historii jako patchworku. Zgodnie z nią grupy etniczne w sposób naturalny wy-
pracowują odmienne interpretacje minionych faktów. Zadaniem historyka jest natomiast 
pomóc swoim współobywatelom zrozumieć podstawy tej odmienności. Dodajmy – bez 
jej kwestionowania, a zatem i bez starań o dotarcie do wspólnego wszystkim rozumienia 
rzeczywistości, także tej minionej.

Polina Verbytska (Lviv Politechnic University) przedstawiła problemy związane z inter-
pretacją historii rosyjsko-ukraińskiej i polsko-ukraińskiej. Koncentrując się na zagadnieniu 
relacji rosyjsko-ukraińskich wskazała – poza podkreśleniem konfliktu nacjonalistycznych 
narracji obu państw – na zmienność sposobu przedstawiania historii Ukrainy przez władze 
ukraińskie. Zwłaszcza w okresie prezydentury Wiktora Janukowycza rósł nacisk na pod-
kreślanie pozytywnego związku historii Ukrainy z przeszłością Rosji. Dowartościowywano 
znaczenie II wojny światowej jako Wojny Ojczyźnianej, oficjalnym symbolem zwycięstwa 
w tym konflikcie uczyniono czerwoną flagę, minimalizowano bądź wręcz pomijano kwestię 
Wielkiego Głodu i represji czasów stalinowskich. Sytuacja uległa zmianie po 2013 r. i Re-
wolucji Godności, w rezultacie której w narracjach historycznych akcentuje się szczególnie 
znaczenie walki o wartości europejskie w historii ukraińskiej. Jako pozytywny przykład 
dyskusji nad trudnymi kwestiami historycznymi, w opozycji do konfliktu narracji, poda-
ła relacje polsko-ukraińskie. Dyskusja wokół Wołynia czy Akcji „Wisła” prowadziła do 
powstania wspólnego zespołu historyków, którzy działając pod patronatem władz, wydali 
wspólne zalecenia dotyczące obecności określonych zagadnień w edukacji szkolnej. Same 
zaś wydarzenia, zwłaszcza kwestia wołyńska, prowadziły do gestów współpracy polityków 
z obu stron (prezydenci Leonid Kuczma i Aleksander Kwaśniewski). 

Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski) dokonała analizy sposobu, w jaki przed-
stawiana jest historia najnowsza w polskich podręcznikach historii. Podkreśliła, że mimo 
żywych w społeczeństwie sporów wokół wydarzeń i procesów zachodzących w kraju po 
1989 r., w podręcznikach nie znajdziemy śladów dyskusji jako sposobu przedstawienia tych 
zagadnień. Owszem, dyskusja może toczyć się w mediach lub publikacjach akademickich, 
jednak podręczniki przedstawiają uczniom autorytatywną, jednoznaczną interpretację wy-
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darzeń. Co najwyżej odnotowując, że wydarzenie lub proces budziły emocje społeczne. 
Pomijając możliwe przyczyny polityczno-społeczne tego stanu rzeczy (preferencje poli-
tyczne autorów podręczników), ów brak dyskusji w odniesieniu do historii najnowszej nie 
był rzeczą niezwykłą w polskich podręcznikach historii. Wraz z całym systemem eduka-
cyjnym są one nastawione na transmisję autorskiego modelu przeszłości. Jego kwestiono-
wanie – poprzez przedstawienie dyskusji nad przyjętą interpretacją zdarzeń – nie mieści 
się w tym sposobie konstruowania narracji podręcznika.

Volodymyr V. Kravchenko (University of Alberta, Edmonton) zajął się problemem 
obecności przeszłości sowieckiej w przestrzeni i narracji historycznej Ukrainy. Wskazał, 
że dziedzictwo Związku Radzieckiego oraz Rosji jest obecne niemal na każdym kroku na 
Ukrainie. Podkreślił, że nie sposób od niego uciec. Zarówno w XIX, jak i XX w. Rosja, 
a później Związek Radziecki były bowiem odpowiedzialne za modernizację, w tym in-
dustrializację kraju. I jest to element stale obecny w jego przestrzeni. Ponadto wiele ele-
mentów symbolicznych z okresu sowieckiego – mimo zmian po 2013 r., czasami bardzo 
gwałtownych – jest stale obecnych.  Niekiedy podejmuje się próby zmiany znaczenia tego 
dziedzictwa – jak wymalowanie na piersi pomnika Żołnierza-Oswobodziciela w Charko-
wie, wybudowanego tuż przed 1989 r., narodowej flagi Ukrainy. Jednak odrzucić w narracji 
historycznej sowieckości Ukrainy nie sposób.

W dyskusji podsumowującej Ch. Lorenz przedstawił problem badań i obecności w prze-
strzeni publicznej masakr dokonywanych przez wojska holenderskie na ludności Indonezji 
w czasie walk o jej niepodległość. Szacuje się, że w wyniku stosowania procedury odpo-
wiedzialności zbiorowej zginęło wówczas od 100 do 300 tys. ludzi. Tak duża rozbieżność 
w szacunkach wynika z faktu, że nikt ani w Holandii, ani w Indonezji nie prowadził do-
tąd całościowych, systematycznych badań zagadnienia. Władze holenderskie odmawiały 
uznania tych wypadków za mające charakter systematycznie stosowanych represji, a zatem 
zbrodni wojennych. Uważano, że: a) były to akcje policyjne wewnątrz państwa holender-
skiego, nie mogły więc być zbrodniami wojennymi; b) miały wyjątkowy charakter i nie 
można ich traktować łącznie, lecz śledzić każde ze zdarzeń z osobna. W podręcznikach 
historycznych, ale też w profesjonalnej dyskusji historycznej temat ten był nieobecny. 
W syntezie dziejów Holandii wydanej u schyłku XX w. nakazano zmienić określenie tych 
wydarzeń ze „zbrodni wojennych” na „nadzwyczajne wypadki”. Ostatecznie pierwsze 
profesjonalne badania nad tym zagadnieniem były prowadzone w Szwajcarii, Włoszech 
i Australii. Badacz wskazał, że historycy nie są wolni od działania na rzecz mitologizacji 
przeszłości narodowej, że państwo demokratyczne również opiera się na mitach historycz-
nych. Co więcej, ustrój demokratyczny nie chroni historyków przed naciskami ze strony 
władz, by prezentowali przeszłość w wygodnym dla władz-narodu kształcie. Wreszcie, 
pod względem mitotwórczej działalności historyków nie ma między nimi a amatorami 
zasadniczej różnicy. Historycy jednocześnie tworzą i obalają mity.

W kontekście refleksji przedstawionych w trakcie obrad zespołu zaproszonego przez Ch. 
Lorenza ciekawie zapowiadała się zorganizowana przez Antoona De Baets (University of 
Groningen) oraz Sachę Zala (University of Bern) sekcja poświęcona Wykorzystaniu i nad-
używaniu historii. Organizatorzy podkreślali, że historia jest stale obecna w dyskursie spo-
łecznym, zwłaszcza politycznym. Co zatem odróżnia uprawnione wykorzystywanie historii 
jako argumentu w dyskusji od nadużywania jej autorytetu w przestrzeni publicznej? 

Organizator, A. De Baets, zastanawiał się nad okolicznościami, wartością i celem wyko-
rzystywania przez historyków porównań. Jego rozważania nie odnosiły się jednak do badań 
porównawczych zestawiających ze sobą dwa lub więcej posiadających wspólne cechy przy-
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kładów pewnego zjawiska. Tu oczywistym celem jest znalezienie szczególnych cech tego 
zjawiska dzięki ich występowaniu w różnych okolicznościach. Autor skupił swoją uwagę 
na porównaniach językowych stosowanych przez badaczy w ich narracjach. Szczególnie 
blisko przyjrzał się tym, które odnosiły się do zjawisk potencjalnie bliskich, a przynajmniej 
znanych odbiorcy, dochodząc do wniosku, że podstawowym celem tej procedury jest przede 
wszystkich nawiązanie kontaktu piszącego z czytelnikiem, czy też ogólnie – z odbiorcą. 
Porównanie tak rozumiane ma pomóc rozbudzić świadomość odbiorcy, otworzyć go z po-
mocą tego, co znane, na podróż w mniej oczywiste rejony rzeczywistości.

Shraddha Kumbhojkar (Savitribai Phule Pune University) przedstawiła dwa przykłady 
wykorzystywania przeszłości w dyskursie społeczno-politycznym dotyczącym funkcjono-
wania kast w Indiach. Zestawiła ze sobą opracowania powstałe po 1945 r., a zawierające 
historyczne uzasadnienie aspiracji dwóch kast – braminów i niedotykalnych. W pierwszym 
przypadku 20 wybitnych intelektualistów indyjskich wywodzących się z tejże kasty pod-
kreślało w swoich esejach wkład kulturowy braminów w rozwój Indii. Przede wszystkim 
jednak akcentowało ich trwającą 100 lat bezinteresowną walkę o niepodległość. Z kolei 
w zbiorze kilkudziesięciu relacji kobiet z kasty niedotykalnych działających w ruchu na 
rzecz wyrównania statusu kast w latach 40. i 50. XX w. przewija się motyw dyskryminacji 
politycznej i gospodarczej niedotykalnych. Autorka, wskazując na elementy sprzeczności 
między narracjami obu zbiorów a historycznymi faktami, zastanawiała się nad granicą 
między użyciem historii jako argumentu w dyskusji politycznej a jej wykorzystywaniem 
w celach sprzecznych z ideą nauki. Ostatecznie uznała, że użycie historii zamienia się w jej 
wykorzystywanie wówczas, gdy ma to negatywne konsekwencje dla społeczności. A za 
ich przewidzenie musi odpowiedzieć każdy sięgający po historię jako argument. Dodajmy, 
że jest to inna forma prezentowanego przez I. Kurillę relatywizmu historycznego. W tym 
przypadku bliższa pragmatyzmowi, jednak o silnym odcieniu etycznej odpowiedzialności 
za skutki wybiórczego korzystania z obrazu przeszłości w celu manipulacji – tj. prowa-
dzenia polityki. 

Cécile Gonçalves (EHESS) przedstawiła, w jaki sposób António de Oliveira Salazar 
w ramach budowania Nowego Państwa w Portugalii wykorzystywał odwołania do przeszło-
ści. Jednym z elementów jego ideologii było przywrócenie współczesnym pamięci o Wiecz-
nej Portugalii, o imperium, którego powierzchnia przekraczała wielkość Francji i Niemiec 
razem wziętych, a bliska była powierzchni Stanów Zjednoczonych. Budując swój program 
społeczny, dyktator odwoływał się do przeszłości, propagując ideał pobożności, życia ro-
dzinnego i oddanego państwu. Państwo miało w pełni kontrolować tworzenie wizerunku 
przeszłości, to ono bowiem miało odbudowywać narodową pamięć zniszczoną w czasach 
republiki. Idee Salazara nie były nowe, odwoływał się on do dawnej ideologii monarchicz-
nej, ale bez osoby króla. Co nie zmieniało faktu, że na propagandowych przedstawieniach 
był ukazywany jako świecki święty. Historia Portugalii, a raczej wypreparowane z niej 
wątki i idee służyły modelowaniu przyszłego narodu i jego współczesnych wyborów.

Zhao Bo (University of Amsterdam) oraz S. Zala (University of Bern) w swoich refera-
tach poruszyli zbliżony problem – konsekwencji ochrony prywatności w sieci Internet dla 
badań historycznych. Zhao Bo skoncentrował się na zagadnieniu zabezpieczenia pamięci 
zmarłego przed dyfamacją. Wskazał kilka możliwych okoliczności, które mogą tym skut-
kować – m.in. dyfamacja w serwisach społecznościowych, łatwość dyfamacji ponad grani-
cami państw, kultur i religii, także dyfamacja społeczności religijnych i ich symbolicznych 
przywódców. To sprzyja tworzeniu norm prawnych chroniących osoby odciskające swój 
cyfrowy ślad w sieci. Z drugiej strony zbieranie informacji z portali społecznościowych, 
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zakupowych, bankowych itp. w skali masowej daje historykowi świetną okazję do pozna-
nia zarówno jednostki, jak i – przede wszystkim – zachowań w skali masowej. Oznacza 
to konieczność posiadania przez historyka kompetencji w zakresie operowania big data, 
analizy danych, wykorzystywania narzędzi statystycznych. 

S. Zala skupił się na skutkach szerokiego wprowadzania w życie legislacji chroniącej 
prywatność w Internecie. Jej rezultatem jest powolne usuwanie z obiegu wielu informacji 
ze względu na możliwość naruszenia sfery prywatnej bohatera. Prowadzi to jednak do po-
wstawania „dziur pamięci” zbiorowej. Zwłaszcza że rezultatem jest brak wiedzy, że czegoś 
można by się spodziewać, czegoś szukać. Tak jest w przypadku inwentarzy archiwalnych, 
z których usuwa się wszelkie dane zawierające imiona i nazwiska, co powoduje, że całe 
serie dokumentów nie są odnotowywane w inwentarzach dostępnych on-line. Konkludując, 
Autor wskazał, że gdy nie tak dawno największym zagrożeniem dla dostępu do informacji 
była „racja stanu” i stojąca za nią cenzura, teraz staje się nią „racja prywatności” i tworzone 
dla jej ochrony prawo.

Trudno powiedzieć, że referaty i następująca po nich ogólna dyskusja przyniosły prze-
konujące rozstrzygnięcie postawionego przez organizatorów zagadnienia. Wyraźniejsza 
stała się natomiast postępująca kontekstualizacja używania wartościujących określeń odno-
śnie do posługiwania się autorytetem historii w sporach politycznych. Nową perspektywę 
przynosi też zderzenie powszechności dostępu do informacji z powszechnym – czy może: 
powszechnie deklarowanym – pragnieniem prywatności. Paradoksalnie, zarówno dyktatury, 
jak i ustroje demokratyczne w imię wyznawanych wartości są skłonne ograniczać wolność 
badań naukowych z zakresu historii. I nie jest to już tylko teoria.

W kontraście do nieco zbyt przewidywalnych refleksji samych historyków, świeży od-
dech wniosła dyskusja w ramach „okrągłego stołu” zorganizowanego przez Ewę Domań-
ską (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Skierowała ona uwagę uczestników 
na myślenie o przeszłości jako pewną opozycję wobec europejskiej jego formy, tj. historii 
jako nauki. Zorganizowała spotkanie badaczy zajmujących się różnymi zagadnieniami 
z pogranicza sztuki współczesnej oraz analizy przeszłości. Jej celem było przede wszystkim 
zastanowienie się, czy sposób, w jaki artyści podejmują problematykę przeszłości, może 
być punktem wyjścia dyskusji nad strategiami epistemologicznymi w odniesieniu do cza-
sów minionych? Krytykując „imperializm poznawczy” tradycji europejskiej, organizatorka 
wskazywała na możliwości, a nawet konieczność odwołania się do perspektywy innych 
kultur. Pomocny w tym miałby być zwłaszcza kontakt z artystami tworzącymi w ich ra-
mach. Jako przykład wskazała dzieła chińskiego twórcy Wenda Gu6. Ten, m.in. w ramach 
instalacji United Nation, wskazywał na medium języka jako barierę, ale jednocześnie 
narzędzie przekazywania treści i dziedzictwa kultur (instalacje przypominające świątynie 
z napisami złożonymi ze znaków naśladujących pismo europejskie lub chińskie, ale nie-
mających rzeczywistego znaczenia, wykonanych z włosów jako nośników DNA i sym-
bolicznie rozumianych tradycji kultur ich właścicieli). Jako przykład innego podejścia do 
przeszłości E. Domańska przedstawiła twórczość Nandiphy Mntambo z RPA7. Jej uwagę 

6  Więcej o artyście, wraz z prezentacją jego dzieł, na stronie http://wendagu.com/home.html 
(dostęp: 5 IX 2015).

7 Więcej zob.: http://africandigitalart.com/2014/05/on-cowhide-feminity-and-vulnereability-
-nandipha-mntambo/; http://www.stevenson.info/artists/mntambo.html; https://africancontempora-
ryartnow.wordpress.com/2014/10/06/nandipha-mntambo/; https://www.academia.edu/3983004/Lo-
cating_experience_An_analysis_of_Nandipha_Mntambo_s_solo_exhibition_Ingabisa (dostęp do 
wszystkich stron: 5 IX 2015).
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szczególnie przykuło przedstawienie Europy jako czarnoskórej kobiety z rogami krowy. 
Wykorzystywanie skór krowich jako tworzywa artystycznego jest bardzo charakterystycz-
ne dla twórczości Mntambo. W interpretacji Domańskiej miało to świadczyć o włączeniu 
w obręb tradycji lokalnej, afrykańskiej, europejskich wątków kulturowych. Swoistym 
kontrapunktem do tej hipotezy była rozmowa z samą artystką w czasie telekonferencji. 
N. Mntambo odrzuciła sugestie o dominującym wpływie na jej twórczość lokalnej kultury 
ludu, z którego się wywodziła. Wskazywała raczej na swoje dążenie do podkreślania fuzji 
różnych kultur, ich mieszania się w zgoła nieprzewidywalny sposób, jako podstawowe 
przesłanie, jakie chciała zawrzeć w swoich pracach.

Andrea Giunta (University of Texas, Austin) przedstawiła sylwetki i działalność arty-
styczną wybranych artystów z Ameryki Południowej, którzy w swoich dziełach nawiązy-
wali bądź do ikonografii będącej częścią mitu założycielskiego narodów (przedstawienia 
Simóna Bolívara w Chile i Argentynie), bądź do aktualnych wydarzeń politycznych. Wska-
zywała na fakt podejmowania swoistej gry z zamawiającym, którym bywało państwo, przez 
samych artystów. Podkreślała żywe emocje wśród członków poszczególnych narodów, jakie 
wywoływało przedstawienie bohaterów ich wyobraźni w sposób odbiegający od przyjęte-
go kanonu. Zwłaszcza jeśli przedstawienia te kwestionowały model narodowego bohatera 
– mężczyzny, ucieleśniający ideał patriarchalnego opiekuna rodziny. Claudia Mandel Katz 
(Uniwersytet Kostarykański) przedstawiała działalność gwatemalskiej performerki Reginy 
Galindo8. W swoich pracach upominała się ona o pamięć o cierpieniu dziesiątków tysięcy 
zabitych i setek tysięcy brutalnie pokrzywdzonych przez juntę mieszkańców Gwatemali, 
głównie Indian. Szczegółowo przedstawiła instalację While they are still free z 2006 r. 
W jej ramach naga artystka, będąca w ósmym miesiącu ciąży, była przywiązana do łóżka 
pępowiną. Akcja miała przypominać o ofiarach brutalnych gwałtów dokonywanych przez 
wojskowych i bojówki paramilitarne na dziesiątkach tysięcy kobiet indiańskich. Odpowie-
dzialni za to nadal znajdują się na wolności. Przypomnieniem tego faktu, jak również innych 
zbrodni przez nich dokonanych, był kolejny performance. W jego ramach artystka przeszła 
do budynku sądu najwyższego Gwatemali, odciskając swoje ślady stopami zanurzonymi 
wcześniej w krwi ludzkiej. Symbolicznego znaczenia nabierał fakt, że bezpośrednio po 
zakończeniu tej akcji spadł deszcz zmywający ślady zostawione przez R. Galindo na ulicy.

Z odmiennej perspektywy na przeszłość spojrzała þóra Pétursdóttir (Arctic University of 
Norway, Tromsø). Z wykształcenia archeolożka, Pétursdóttir zajmuje się ruinami współczes-
nych budynków w ramach kultury europejskiej jako elementem dziedzictwa kulturowego, 
wyraźnie podkreślając odrębność problematyki ruin od dążenia do odbudowy i zachowania 
pierwotnego kształtu obiektu. W tym też widziała specyfikę całego ruchu w ramach współ-
czesnej kultury europejskiej, który wartościował – wysoko – właśnie ruiny, odrzucając 
paradygmat konserwatorów o konieczności odtworzenia lub przynajmniej zamrożenia bie-
żącego kształtu obiektów. Autorka podkreślała, że u wielu osób ruiny przywołują całą gamę 
emocji, których nie są w stanie wzbudzić odnowione zabytki. I podkreślała tym samym 
wartość tego typu kontaktu z przeszłością leżącą u podstaw tych obiektów – a właściwie 
bardziej z teraźniejszością odbiorców wrażeń wywoływanych przez ruiny. 

Yang Jiashen (Shandong University, Jinan) przedstawił interesującą prezentację genezy 
wybranych znaków współczesnego pisma chińskiego. Odwołując się do znaków powsta-
łych tysiące lat przed naszą erą i związanych z pojęciem małżeństwa, wskazał na odmien-
ną wartość poznawczą studiowania zabytków pisma alfabetycznego i hieroglificznego. 

8 Zob. http://www.reginajosegalindo.com/ (dostęp: 5 IX 2015, strona w języku hiszpańskim).
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Podkreślił, że pismo chińskie zawiera w sobie przekaz kulturowy (dominacja mężczyzn, 
specyficzna rola kobiet i dzieci, odrębność pozycji dziecka płci męskiej i żeńskiej), który 
oddziałuje po dziś dzień. W tym sensie studiowanie pisma chińskiego jest jednocześnie 
podróżą do głębokich, często współcześnie już nieuświadamianych fundamentów dzisiej-
szej kultury Chin.

Dyskusja podsumowująca spotkanie zorganizowane przez E. Domańską koncentrowała 
się wokół problematyki przełamania europocentrycznych strategii poznawczych obecnych 
w głównym nurcie badania przeszłości, a także przyszłości historii, czy może raczej – przy-
szłości narracji o przeszłości jako narzędzia perswazyjnego, modelującego społeczeństwo 
w kierunku bliższym ideałom współpracy i pokoju. Akcentowanie tego etycznego i społecz-
nego wymiaru podejmowania badań historycznych może stanowić ciekawy kontrapunkt do 
przedstawionych wyżej rozważań nad demokratyczną cenzurą i autocenzurą w badaniach 
historycznych wynikającą z poszanowania praw jednostki. Społeczne zaangażowanie ba-
dań nie wydaje się dostatecznie dobrą wskazówką do podejmowania decyzji dotyczących 
podejścia epistemologicznego do przeszłości. A jednocześnie przekonanie Europejczyków 
o ułomności wywodzących się z ich tradycji kulturowej strategii poznawczych warte jest 
zastanowienia w kontekście powszechnego ich przyjęcia w pozostałych kulturach. W trak-
cie dyskusji miało miejsce instruktywne zderzenie akceptacji racjonalizmu poznawczego 
uznawanego przez członka nieeuropejskiej społeczności za uniwersalne i adekwatne na-
rzędzie analizy przeszłości z oczekiwaniami intelektualnymi Europejczyków. E. Domań-
ska podjęła bowiem dyskusję zarówno z N. Mntambo, jak i Y. Jiashenem, szukając w ich 
doświadczeniu nowych dróg poznawania rzeczy minionych. W obu przypadkach, zarówno 
artystki, jak i historyka kultury, odpowiedzi były – z naszego punktu widzenia – konwencjo-
nalne, odwołujące się do dobrze nam znanych mechanizmów transferu i dyfuzji kulturowej, 
a w sferze metodologii oparte na klasycznym modelu racjonalnego dowodzenia.

Kongres w Jinan oferował uczestnikom setki różnych punktów widzenia przedstawia-
nych w ramach kolejnych wystąpień referentów. Tych kilka zaledwie propozycji przywo-
łanych w niniejszym sprawozdaniu nie jest w stanie ukazać reprezentatywnego obrazu 
współczesnego podejścia do badań przeszłości. Jednak nawet one wskazują, że prowadzone 
obecnie badania wymykają się próbie przypisania do jednego paradygmatu badawczego. 
Dużą – dla piszącego te słowa: zatrważającą – rolę odgrywa w doborze tematyki i realizacji 
badań pragmatyzm i powiązany z nim relatywizm poznawczy w naukach historycznych. 
Co gorsza, wydaje się, że afirmacja lokalnych punktów widzenia na sposób dochodzenia 
do prawdy – choć słowo to jako przestarzałe rzadko już pada w dyskusjach teoretycz-
nych – będzie premiować jeszcze silniejszą relatywizację analiz przeszłości. Wywierając 
presję na odrzucenie uprzywilejowanej, uniwersalnej roli historii jako nauki w dyskursie 
o przeszłości. Niemniej jednak w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny do dyskusji, mimo 
stałego odwoływania się do poszanowania lokalnych pamięci i strategii narratywizacji 
przeszłości, tradycja europejskiego racjonalizmu pozostaje powszechnie stosowana. Lo-
gika i podporządkowana jej analiza źródeł – jakkolwiek nienowocześnie może to brzmieć 
– nadal pozostają zasadniczymi drogami porozumienia badaczy przeszłości ze wszystkich 
kontynentów.
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Wojciech Mrozowicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KSIĘGA HENRYKOWSKA WPISANA NA LISTĘ UNESCO „PAMIĘĆ ŚWIATA”

Lista „Pamięć Świata” (Memory of the World) została ustanowiona przez UNESCO 
w 1992 r. z zamiarem zarejestrowania najcenniejszych zabytków piśmiennictwa, też do-
kumentacji audiowizualnej, które posiadają znaczenie o wymiarze światowym. Do listy, 
liczącej już niemal trzy i pół setki pozycji, został dołączony na mocy decyzji Międzynaro-
dowego Komitetu Doradczego (International Advisory Committee of UNESCO’s Memory 
of the World Programme) pierwszy zabytek pochodzący ze Śląska – Księga henrykowska, 
która jest obecnie własnością wrocławskiego Archiwum Archidiecezjalnego.

Starania o ten wpis trwały niemal dwa lata. Najpierw władze miejskie Wrocławia powo-
łały specjalną komisję, złożoną z przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego (instytutów 
Historycznego oraz Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej), Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, władz Archidiecezji Wrocławskiej oraz dyrektorów Wojewódzkiego Archi-
wum Państwowego i Biblioteki Miejskiej. Jej celem było wytypowanie odpowiedniej rangi 
zabytku związanego z Wrocławiem bądź ze Śląskiem, który można by zaproponować do 
wpisu. Spośród kilku przedstawionych na posiedzeniach tego gremium kandydatur, zgło-
szenie Księgi henrykowskiej uzyskało jednogłośne poparcie. Poparcie wyrazili też wybrani 
eksperci polscy spoza Wrocławia (z Warszawy, Krakowa) oraz zagraniczni (z Niemiec, 
Czech i Stanów Zjednoczonych), do których zwracano się z prośbą o opinię. Stosowny 
wniosek na zlecenie władz miasta Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej został opraco-
wany przez piszącego te słowa.

Księga henrykowska została ukazana we wniosku wieloaspektowo1. Przedstawiono 
ten utwór powstały w klasztorze cystersów w niewielkim Henrykowie na Dolnym Śląsku 
jako zabytek o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury polskiej, zawierający najstarsze 
zapisane zdanie w języku polskim, ale też jako źródło w sposób unikatowy dokumentujące 
przemiany cywilizacyjne dokonujące się na XIII-wiecznym Śląsku za sprawą miejscowych 
książąt oraz osadników przybywających z Zachodu, głównie z krajów niemieckich. Autorzy 
Księgi spisywali swoje dzieło w dwóch etapach – około lat 1269–1273 i 1310. Jest ono 
wprawdzie kroniką klasztorną, jednak sposób jego opracowania sprawia, że wyłamuje się 
z konwencji, stając się atrakcyjną w lekturze, niepowtarzalną opowieścią o kraju, w którym 
był położony klasztor henrykowski, i ludziach, w których otoczeniu funkcjonował. Księgę 
otwiera szczegółowy opis początków klasztoru. W dalszym ciągu, w dwóch częściach zo-
stał opisany proces wrastania klasztoru w nowe niemal pod każdym względem otoczenie. 
Skrupulatnie zostały przedstawione poszczególne elementy składowe majątku klasztorne-
go wraz z historią i dokumentacją ich nabywania. Jest zatem Księga swoistym rejestrem 
majątku klasztoru oraz poradnikiem prawnym do wykorzystania na wypadek sporu z oko-
licznymi mieszkańcami. Swoistym, bo przeplatanym licznymi anegdotami, związanymi 
z ukazywanymi majątkami i ludźmi. Wiele informacji zawartych w Księdze jest wynikiem 

1 Podobizna oryginalnego rękopisu Księgi henrykowskiej znajduje się na stronie Biblioteki Cy-
frowej Federacji Bibliotek Kościelnych Fides: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=744 
(dostęp: 10 X 2015). Wydanie faksymilowe wraz z edycją oryginalnego tekstu łacińskiego oraz pol-
skim przekładem zob. Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow czyli Księga 
Henrykowska, z tekstu łacińskiego przetłumaczył Roman Grodecki, Wrocław 21991.
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procesu upiśmiennienia tradycji oralnej. Integralną częścią Księgi jest Katalog biskupów 
wrocławskich, zresztą najstarszy z dzisiaj znanych.

Przedstawiając czas przemian na Śląsku, pierwszy z kronikarzy przyjął jako ważną 
cezurę wielki najazd mongolski w 1240–1241 r., który spowodował liczne zniszczenia, 
również w henrykowskich dobrach klasztornych: w narracji Księgi opisywane wydarzenia 
zachodzą przed albo po najeździe „pogan”. Księga ukazuje w mikroskali, jak był przezwy-
ciężany kryzys spowodowany tym mutatis mutandis globalnym kataklizmem. Zwrócono 
również uwagę, że jest to świadectwo świetnie dokumentujące przejście Śląska od kultury 
oralnej do pisemnej i spowodowaną przez nią rewolucję w procesie komunikacji społecz-
nej. Wskazano także na inne aspekty procesu wymiany kulturowej odzwierciedlone na 
kartach Księgi, zwłaszcza na przenikanie się odmiennych kultur prawnych – miejscowej 
i napływowej, prowadzące do unowocześnienia norm i zwyczajów prawnych. Te przemiany 
modernizacyjne, choć na podstawie Księgi obserwowane na niewielkiej przestrzeni, mają 
znaczenie uniwersalne i należy je postrzegać jako konstytutywne dla przyszłych epok.

Z punktu widzenia UNESCO istotna jest także rola, którą zabytek wpisywany na listę 
odgrywa we współczesności. Oprócz podkreślania znaczenia Księgi henrykowskiej jako 
kapitalnego źródła dla współczesnych badań historycznych, literaturo- i językoznawczych, 
we wniosku akcentowano, że przyczynia się ona do kształtowania polskiej i niemieckiej 
tożsamości narodowej. Polakom przypomina o polskiej przeszłości Śląska w średniowieczu, 
przede wszystkim jednak, dzięki wzmiankowanemu już najstarszemu zdaniu zarejestrowa-
nemu w języku polskim, sięga ku początkom historii pisanej polszczyzny. Wspomina o tym 
każdy podręcznik języka i literatury polskiej, a także podręczniki historii. Tym samym 
urasta Księga henrykowska do rangi ważnego symbolu w wymiarze ogólnonarodowym, 
stąd wielką wagę przywiązuje się do pielęgnowania tradycji z nią związanych. Szczególnie 
silnie angażuje się w to Kościół. Dość powiedzieć, że klasztor w Henrykowie jest trakto-
wany jako „klasztor Księgi henrykowskiej”, Matka Boska z tamtejszego wizerunku została 
ogłoszona patronką słowa polskiego, a przed zabudowaniami klasztornymi stanął okazały 
pomnik z rozwartą Księgą. Z kolei z niemieckiego punktu widzenia podnosi się zwłasz-
cza znaczenie Księgi jako świadectwa ukazującego wkład średniowiecznych osadników 
niemieckich w szerzenie zdobyczy cywilizacyjnych Zachodu.

Oprócz prezentacji wielowymiarowego znaczenia Księgi henrykowskiej, we wniosku 
ukazano ją również jako zabytek kultury materialnej. W tej prezentacji znalazła się zatem 
charakterystyka kodykologiczno-paleograficzna. Gwoli przypomnienia w lapidarnym uję-
ciu: Księga henrykowska to pergaminowy kodeks o wymiarach 24,5 na 16,5 cm, liczący 
52 karty. Pierwotnie był przechowywany w obwolucie pergaminowej, a oprawiono go 
dopiero w początku XVII w. w tekturę obciągniętą pergaminem zdobionym tłoczeniami 
i delikatnymi ornamentami. Teksty główne Księgi henrykowskiej, tj. obie części kroniki 
klasztornej oraz Katalog biskupów wrocławskich, pisało trzech skrybów, posługujących się 
minuskułą gotycką, w jednej kolumnie o przeciętnych wymiarach 18 na 11,5 cm, a prze-
strzeń do zapisania wyznacza delikatne liniowanie. Zdobienia kodeksu są gustowne, choć 
dość skromne. Ograniczają się do kilku elegantszych inicjałów barwionych na czerwono, 
czasem z dodatkiem floratur.

Po półtorarocznym oczekiwaniu, na początku października 2015 r., na mocy posta-
nowień podjętych na posiedzeniach w Abu Dhabi i Paryżu, została ogłoszona decyzja 
Międzynarodowego Komitetu Doradczego o wpisie 47 nowych obiektów, w tym Księgi 
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henrykowskiej, na listę UNESCO „Pamięć Świata”2. Wpis na listę to nie tylko docenienie 
wartości tego zabytku w wymiarze światowym, lecz również zobowiązanie, które biorą 
na siebie jego właściciel oraz wnioskodawcy, do upowszechniania wiedzy na temat Księ-
gi, w tym pogłębienia świadomości kulturotwórczych skutków spotkania i pokojowej 
współpracy narodów niemieckiego i polskiego w odległym średniowieczu, o czym między 
innymi traktuje.

2 Zob. http://en.unesco.org/news/international-advisory-committee-inscribes-47-new-nomina-
tions-unesco-memory-world-register (dostęp: 10 X 2015).






