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5PRZESZŁOŚCI OD REDAKTORA

Anton Saifullayeu

PRZESZŁOŚCI 

Instrumentalne wykorzystanie historii i historiografii nie wywołuje wątpliwości 
w świetle współczesnej humanistyki. W 2017 r. mogliśmy obserwować zjawiska, które 
potwierdzają tę sytuację. Wspólnoty Europy Środkowej i Wschodniej w dużej mierze 
jeszcze nie odczuwają, że kwestie należące do przeszłości są już rozwiązane. Historia 
nadal funkcjonuje jako narzędzie do gry politycznej, prowokacji intelektualnych i spo-
rów kulturowych. Kwestionowanie „prawd historycznych” jako stały element dyskursu 
utrzymywany jest przez nieskończone dyskusje. 

Zagadnieniu przeszłości i sposobowi operowania przeszłością jest poświęcony bie-
żący podwójny numer (56-57) „Obozu” za rok 2017. Autorzy starają się w nim wszechstron-
nie przyjrzeć problematyce konstruktywizmu historycznego w konkretnych przypadkach 
(Malinowa, Kotyńska) oraz w szerszym ujęciu (Ousmanova, Zasztowt). Interesujące rozwią-
zania proponują młodzi autorzy (Zhigal, Avramchuk), którzy próbują łączyć doświadczenie 
ze świeżym spojrzeniem na literaturę ukraińską i polityczne uwikłania historii. 

Nowością w obecnym numerze jest dział POLEMIKA, w którym Kazimierz Jurczak 
przedstawia swój artykuł polemiczny, odnosząc się do przetłumaczonej na język polski 
książki intelektualistów rumuńskich Ogłupiająca idea.

O roli i znaczeniu historii jako nauki oraz jej przyszłości, o współczesnych we-
zwaniach humanistyki i samej historii toczyła się rozmowa z dyrektorem Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie Milošem Řezníkiem. Podobne wątki pojawiły się 
w wywiadzie z Jarosławem Hrycakiem, jednak większy akcent spoczął tam na tzw. wy-
dajności produkcyjnej intelektualisty. Znany historyk zastanawia się nad rolą intelek-
tualisty, określa jego znaczenie i funkcję, rozgranicza terminologię oraz zastanawia się 
nad tym dokąd zmierza humanistyka w Europie Środkowej i Wschodniej.

Jak zawsze staramy się szeroko Państwu zaprezentować młodych autorów 
w dziale RECENZJE, w którym dyskutują oni ze znanymi już autorami w świetle ich 
ostatniego dorobku. 

Szeroki zakres tematyczny numeru, bilansujący na krawędzi posługiwania się 
metajęzykiem, ukazuje ważne zagadnienia, które pomogą Czytelnikowi odnaleźć 
się w wirze współczesnej debaty politycznej wobec pojawiających się w niej wątków 
z przeszłości. Bieżący numer „Obozu” można potraktować jako okolicznościowe pod-
sumowanie 2017 r., w którym zmieścił się nowy (kolejny) etap rozmów o przeszłości 
z nowymi/starymi dowodami na własną „prawdę historyczną”.
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Katarzyna Kotyńska

Patriotyzm we współczesnej ukraińskiej 
literaturze dziecięcej. Próba rozpoznania

Ukraińska literatura dziecięca pod wieloma względami znajduje się obecnie 
w trudnym położeniu. W oczywisty sposób przyczynia się do tego sytuacja poli-
tyczna i związane z nią problemy gospodarcze. Wojna rosyjsko-ukraińska wycień-
cza kraj, dochody potencjalnych nabywców książek spadają, słaba jeszcze przed 
wybuchem konfliktu sieć dystrybucji rozpada się w oczach: wydawnictwa w zasa-
dzie tylko w wielkich miastach mogą liczyć na dystrybucję zorganizowaną, a poza 
nimi – niemal wyłącznie na własną sprzedaż wysyłkową. Każda kolejna nowo wy-
dawana w tych warunkach książka, chcąc nie chcąc, stanowi głos mówiący o tym, 
co winno być najważniejsze: dydaktyzm czy odzwierciedlanie współczesnego życia 
we wszystkich jego przejawach; ochrona, przekazywanie i utwierdzanie tradycyj-
nych wartości, wartościowań i punktów odniesienia czy podążanie za zaintereso-
waniami dzisiejszych odbiorców; pouczenie czy zachęta do samodzielnej refleksji; 
metafora czy mówienie wprost?

Równocześnie mamy do czynienia z pierwszą poważną dyskusją metodyczną 
i metodologiczną: mniej więcej od 2010-2011 roku rozpoczęły się na Ukrainie rozmo-
wy autorów, krytyków i wydawców o zadaniach, celach i podstawowych założeniach 
literatury dziecięcej. Wtedy właśnie powstały pierwsze poświęcone jej instytucje na-
ukowe (Centrum Badania Literatury dla Dzieci i Młodzieży) i wyspecjalizowane portale 
internetowe (np. www.barabooka.com.ua).

Ważny kontekst stanowi niezmiennie silne przekonanie o narodotwórczej mocy 
literatury jako takiej. Powszechnie przypisywane jest jej zadanie zastępowania, uwa-
żanej dziś za niewydolną, a w poprzednich epokach nieistniejącej, ukraińskiej szkoły 
– także w zakresie wychowania moralnego i patriotycznego. Tak samo jak w okresie 
radzieckim i carskim oraz niezależnie i pomimo trwających już ćwierć wieku wysiłków 
wielu ukraińskich pisarzy (przypomnijmy choćby Rekreacje Jurija Andruchowycza), to 
literatura właśnie uważana jest za punkt odniesienia w myśleniu o ukraińskości, po-
stawach patriotycznych, tożsamości narodowej. Jako przykład z zupełnie nieodległej 
przeszłości przypomnieć tu można nieustanną obecność portretów i utworów Szew-
czenki, zarówno w wersjach kanonicznych, jak i rozmaitych trawestacjach czy prze-
róbkach, w wydarzeniach ukraińskiej Rewolucji Godności przełomu 2013/2014 roku.

Ukraińskiej literaturze dziecięcej rok 2014 przyniósł szereg książek opowiadają-
cych o trwającej wojnie (jak pierwsza chronologicznie Bajka o Majdanie Chrystyny Łu-
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Almira Ousmanova

Opierając się obrazom:  
reprezentacja a rewolucja.  

Idea rewolucji w świecie postutopijnym 
lub powrót represjonowanych

Na rok 2017 przypada setna rocznica Rewolucji Październikowej, któ-
ra radykalnie zmieniła bieg historii oraz mapę świata. Zarówno zwolennicy, jak  
i przeciwnicy socjalizmu przyznają, że tektoniczne przesunięcie wywołane przez rewo-
lucję na długo, jeśli nie na zawsze, określiło losy milionów istnień ludzkich oraz zde-
terminowało przebieg procesów gospodarczych, przemian kulturowych i wydarzeń 
politycznych. Czas, który dzieli nas od wcielania przez bolszewików rewolucyjnego sce-
nariusza w 1917 r., nakłada na nas zobowiązanie aby pojąć „czym ona była”, ale również 
zrozumieć jak sama idea rewolucji zmieniła się od tamtego czasu i jak posługujemy się 
tym pojęciem w analizie obecnych niepokojów politycznych.

Po tym jak upadł Związek Radziecki i zakończyła się era utopii politycznych, słowo to 
zdawało się zniknąć z codziennego użycia. Dziś jednak (a precyzyjnie mówiąc, od połowy 
pierwszej dekady XXI wieku) jesteśmy świadkami powrotu idei rewolucji w polityce, dys-
kursie medialnym, teoriach społecznych oraz sztuce.    

Ostania dekada była zaskakująco burzliwa i wielu z nas niespodzie-
wanie dla nas samych stało się uczestnikami lub świadkami (nie tylko w for-
mie przekazu telewizyjnego) masowych protestów w różnych częściach świata.  
W sytuacji, gdzie – jakby się zdawało – „koniec polityczności” odczuwano nie jako wątpliwą 
diagnozę sceptycznych filozofów, ale jako niepodważalną rzeczywistość, nagle podniosła 
się zasłona. Pojawienie się z przodu politycznej sceny protestujących mas, globalny charak-
ter i skala zamieszek, jak również podobne środki oporu, są przez wielu postrzegane jako 
przejaw nowej sytuacji rewolucyjnej.

Co dokładnie je łączy? Jakie są cechy charakterystyczne współczesne-
go ruchu sprzeciwu? Po pierwsze, „święta nieposłuszeństwa” uzyskały prawdzi-
wie globalną skalę (od powstań Arabskiej Wiosny po ruch Occupy Wall Street  
i w końcu ukraiński Majdan). Zrównały one w pewnym sensie geopolityczne różnice 
między Zachodem i resztą świata (protesty w Egipcie czy Syrii można określić jako 
bardziej masowe czy bardziej brutalne w porównaniu ze „spacerami oporu” pisarzy 

ARTYKUŁ OPIERAJĄC SIĘ OBRAZOM: REPREZENTACJA A REWOLUCJA ...



33ARTYKUŁZAGADNIENIE PRZESZŁOŚCI W PRZEMÓWIENIACH PREZYDENTÓW ROSJI ...

Olga Malinova

Zagadnienie przeszłości  
w przemówieniach prezydentów Rosji 

na przykładzie analizy corocznych  
posłań do Zgromadzenia  

Federalnego FR1

Wyobrażenia o przeszłości odgrywają ważną rolę w życiu współczesnych 
społeczności politycznych, ponieważ są jednym z najważniejszych fundamentów 
wspólnej identyfikacji. „Historia publiczna” jest reprezentacją i interpretacją prze-
szłości, w odróżnieniu od „formalnej” lub „zawodowej”, które są adresowane do 
szerokiego grona osób niebędących specjalistami. To znaczący element polityki 
symbolicznej, który jest skierowany na tworzenie określonych wyobrażeń o nas 
oraz na mobilizację solidarności zespołowej. W oparciu o koncepcję walki symbo-
licznej Pierre Bourdieu2 politykę symboliczną można rozumieć jako „działalność po-
litycznych aktorów, skierowaną na tworzenie i promocję/narzucenie określonych 
sposobów interpretacji realności społecznej jako dominant”. Rozpatrywana w ten 
sposób polityka symboliczna nie jest przeciwieństwem a specyficznym aspektem 
„realnego” życia. 

 Chociaż państwo to nie jedyny aktor polityki symbolicznej, zajmuje ono szcze-
gólną pozycję na tym polu, ponieważ ma możliwość narzucania wspieranych przez nie 
sposobów interpretacji rzeczywistości społecznej z pomocą władczego rozdzielenia 
zasobów (np. podczas zatwierdzenia standardów kształcenia), kategoryzacji prawnej 
(jak w przypadku ustawodawstwa o obywatelstwie), nadania symbolom szczególne-
go statusu (z pomocą zatwierdzenia oficjalnej symboliki, świąt państwowych, usta-
nawiania nagród), zdolności do przedstawiania nas na arenie międzynarodowej itp. 
W  związku z tym publiczne przemówienia aktorów (występujących w imieniu pań-
stwa i/lub mających wpływ na podejmowanie decyzji) nabywają szczególne znacze-
nie symboliczne i, co do zasady, stają się obiektami porównania z samymi sobą jako 
innych uczestników komunikacji. Tym niemniej wsparcie państwowe tych czy innych 
interpretacji rzeczywistości społecznej wcale nie gwarantuje im dominującej roli: na-
wet jeśli „potrzebny” system normatywno-wartościowy narzucany jest przez metody 

1   Badanie zrealizowano na koszt grantu Rosyjskiego Funduszu Badawczego (projekt nr 17-18-01589) i jest 
przeprowadzane w ramach prac Instytutu Informacji Naukowej do spraw Nauk Społecznych RAN. 

2   Zgodnie z tą koncepcją, „praca przy tworzeniu i sugestii zmysłów” i „walka o narzucanie legitymacyjnego spojrzenia na 
społeczeństwo” są nieodzownym komponentem politycznego subpola [P. Bourdieu, Sociologia polityki, Moskwa 1993, 
s. 66-67, 71].
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Oleksandr Avramchuk

Klio w służbie polityki: perspektywa  
historyczna w amerykańskiej  

wizji Europy Wschodniej

W połowie sierpnia 1984 r. w Białym Domu urządzono przyjęcie dość nietypowe 
dla okresu Zimnej Wojny. Prezydent USA Ronald Reagan, który wcześniej odrzucił politykę 
odprężenia w relacjach z ZSRS, zorganizował oficjalny lunch z okazji 40. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Ponad stu przedstawicieli amerykańskiej Polonii wraz z żołnierzami Armii 
Krajowej odwiedziło Waszyngton. Reagan wyraził uznanie dla polskich dążeń do wolności, 
pośmiertnie wręczając medale trzem bohaterom podziemia: Leopoldowi Okulickiemu, 
Tadeuszowi Bór-Komorowskiemu i Stefanowi Roweckiemu. Przemówienie 40. prezydenta 
USA brzmiało jak nigdy stanowczo: Stany Zjednoczone nie mogą zaakceptować długiego 
ujarzmienia narodów Europy Wschodniej i  odrzucają taką interpretację umów jałtańskich, 
która przewiduje amerykańskie pozwolenie na podział Europy na strefy wpływów. 
Republikanin dużo mówił o historii regionu, ciągłej walce Polaków o wolność. Od samego 
początku prezydentury Reagan nie wierzył w sukces komunistycznego eksperymentu: 
Amerykanie wygrają Zimną Wojnę, ponieważ po ich stronie leży prawda, moralność i prawa 
człowieka. «Imperium zła» prędzej czy później wyląduje na «śmietniku historii» – nie tylko 
z powodu nieustannej stagnacji gospodarczej, ale też dlatego, że nie będzie w stanie poradzić 
sobie z niepokorną Europą Wschodnią. Nie bez powodu Reagan wierzył, że komuniści nie 
podbiją regionu, w którym zamieszkuje wolność.

Od tego pamiętnego lunchu minęły już ponad trzy dekady. Polityczna mapa Europy 
uległa znaczącym zmianom: Niemcy się zjednoczyły, Związek Sowiecki dosłownie pękł 
w narodowych szwach, został rozwiązany Układ Warszawski. Rosja jako prawonastępca 
ZSRS nie porzuciła jednak swoich mocarstwowych ambicji, a po aneksji Krymu i agresji na 
Donbasie zachodni analitycy zaczęli podawać w wątpliwość zakończenie Zimnej Wojny. 
Europa Wschodnia w przekonaniu Kremla nadal pozostaje, jeśli nie „bliską zagranicą”, to 
przynajmniej obszarem „szczególnych interesów”. W  obliczu wzrastającej konfrontacji 
między Zachodem a Rosją Stany Zjednoczone coraz bardziej wnikliwie patrzą na wschód 
kontynentu, czego dowodem była wizyta Donalda Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 r.

Niezależnie od prawdziwych intencji amerykańskiego prezydenta, jego 
przemówienie na placu Krasińskich paradoksalnie przypominało wystąpienie Reagana 
podczas przyjęcia w 1984 r. Nie chodzi tylko o podobieństwo okazji – uczczenie 
pamięci powstańców warszawskich. Przemówienia Trumpa i Reagana łączy podobna 
retoryka i liczne odniesienia do bohaterskich dziejów regionu, pełnych przykładów 
walki o wolność i niezależność. Można też zauważyć pewną zmianę w słownictwie 

ARTYKUŁKLIO W SŁUŻBIE POLITYKI ...
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Leszek Zasztowt

Historia tradycyjna  
czy postmodernistyczna?

Różne interpretacje dotyczące nowszej 
historii Europy Środkowo-Wschodniej

(wykład metodologiczny, Uniwersytet Warszawski, 28 września 2011 r.)

Na początku wypada zdefiniować terminy. Co rozumiemy jako historię trady-
cyjną, a czym – w naszej opinii – jest historia postmodernistyczna? Trzeba zacząć od 
ogólnego stwierdzenia, że historia, sama w sobie – jako dyscyplina wiedzy ludzkiej, 
jest nauką dawną, a przez to nauką tradycyjną, przywiązaną do swoich zasad, me-
todologii i obszarów zainteresowań już od czasów Herodota. 

Nie znaczy to jednak, że jest nauką skostniałą i nie poddającą się modernizacji. 
Wręcz przeciwnie, historia zawsze ulegała wpływom kolejnych epok w cywilizacji 
ludzkiej i, co wiedzą doskonale wszyscy historycy, po sposobie pisania i problematyce 
można często bezbłędnie określić, kiedy konkretne dzieło historyczne zostało 
stworzone oraz w jakim kręgu znajdował się jego autor lub autorzy. Wykorzystywano 
zresztą tę umiejętność już od dawnych czasów, tworząc, często skutecznie, wszelkiego 
rodzaju pastisze, wymyślone artefakty z przeszłości, fikcyjne źródła, a nawet fikcyjne 
wydarzenia i fikcyjne postacie. Tego rodzaju zjawiska nazwano apokryfami (z greckiego 
„ukryty”, „podrobiony”), czyli utworami wątpliwego autorstwa, nieautentycznymi 
i falsyfikatami. Jest tego rodzaju apokryfów mnóstwo, poczynając od ksiąg biblijnych 
nie włączonych do kanonu przez Kościół katolicki po funkcjonujące nadal własnym 
życiem Protokoły Mędrców Syjonu, które przedstawiają fikcyjne plany zdobycia 
władzy nad światem przez Żydów. Faktycznie zaś są one spreparowaną przez carską 
Ochranę fałszywką, która miała skierować nienawiść społeczną w Rosji przeciwko 
Żydom i usprawiedliwić pogromy na początku XX w.1

Jednym z głównych grzechów historyków, przed którymi zawsze się ostrzega, 
jest prezentyzm, czyli stosowanie współczesnych pojęć i skojarzeń znaczeniowych 
do tłumaczenia procesów, które miały miejsce w przeszłości. Polega to na 
rozpatrywaniu zjawisk historycznych we współczesnych kategoriach np. narodowych, 
doświadczeniach osobistych i społecznych. Można tu dodać, że obecnie wielu nowym 
pracom historycznym publikowanym w świecie można poczynić zarzut prezentyzmu. 

1  Janusz T a z b i r, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 2004. Por. Leszek Z a s z t o w t, Europa 
Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX w. W kręgu edukacji i polityki, Warszawa 2007, s. 326.

ARTYKUŁ
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Ivan Zhigal

Doświadczenie przeszłości  
we współczesnej literaturze ukraińskiej 

(przypadek Jurija Andruchowycza,  
Tarasa Prochaśki i Serhija Żadana)

Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego kraje postsowieckie/postkomu-
nistyczne uwolniły się od konieczności podporządkowywania imperialistycznej 
logice na wzór radziecki i otrzymały możliwość tworzenia własnych wyobrażeń 
o własnej przecież przeszłości, różnych interpretacji i wersji. Uzyskanie prawa głosu 
przez te kraje w tym czasie oznaczało również konieczność poszukiwania swojego 
miejsca w nowym świecie i odnalezienia się w nim.  

W tych warunkach przeszłość stała się strefą, która jest konstytuowana poprzez 
potrzeby chwili obecnej, a także cele i zadania stojące przed społeczeństwem w danym 
momencie. W związku z tym historiografię można rozpatrywać jako historię dyskursu, 
dotyczącego własnej przeszłości i sposobów jego opisania, ujętego w kontekście spo-
łecznym i wypracowanego przez społeczeństwo. Dyskurs ten początkowo miał charak-
ter narodowy i był tworzony według wzorców patriotycznych i „narodnickich” końca XIX 
– początku XX wieku. Przekonanie o własnej „samoistności” i uwaga nadmiernie skupio-
na na tym, co „narodowe” były najprostszym rozwiązaniem bieżących problemów, w po-
równaniu do krytycznych lub transnarodowych sposobów opisania przeszłości. 

W przypadku Ukrainy (w zasadzie podobnie jak w przypadku wielu innych krajów 
postsowieckich) próbom stworzenia interesującej wersji własnej przeszłości towarzyszy-
ły odniesienia do „europejskości” w zakresie własnego doświadczenia i historii. I te od-
wołania do europejskiego doświadczenia nie miały charakteru posiłkowego, przeciwnie 
– miały one znaczenie nadrzędne. Można zgodzić się z opinią historyka, Jarosława Hry-
caka, że odwołania do cech zachodnioeuropejskich były uważane za istotę ukraińskiej toż-
samości. Obraz Ukrainy „między Wschodem a Zachodem” stał się jedną z najczęściej używa-
nych metafor w ukraińskiej historiografii narodowej. Podczas gdy Zachód symbolizuje silnie 
zwesternizowana Polska, Wschód jest utożsamiany z Rosją, która łączy tradycje bizantyjskiej 
teokracji ze wschodnim despotyzmem, albo z narodami wschodnimi, które mają bezpośred-
ni związek z historią ukraińską – Pieczyngami, Połowcami, Turkami, Tatarami i innymi1.

Jednak przypadek ukraińskiej historiografii narodowej nie jest jedynym, gdzie 
poruszana byłaby kwestia tożsamości. Temat ten został zauważony również we współ-

1  Я. Грицак, И мы в Европе? „Перекрёстки” 2004, №1-2, s. 116.
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Rozmawiał Anton Saifullayeu

O historii i intelektualistach…  
Rozmowa z Jarosławem Hrycakiem

Anton Saifullayeu: Dziś w naszym re-
gionie przebywanie „poza historią” czy 
poza dyskursem historycznym jest wła-
ściwie niemożliwe. Przeszłość nabiera 
bardzo dużego znaczenia dla współcze-
snego dyskursu społeczno-polityczne-
go, kulturowego, akademickiego. Czy 
z Pana punktu widzenia ma to pozytyw-
ne czy negatywne znaczenie, szczegól-
nie dla regionu Europy Wschodniej? 

Jarosław Hrycak: Przeszłość występu-
je w co najmniej dwóch postaciach. Po 
pierwsze, jako res gestorum, czyli to, co 
się rzeczywiście wydarzyło. A po drugie – 
jako to, co my myślimy o historii, czyli jako 
pamięć o przeszłości.
To są dwie bardzo odmienne, czasem ra-
dykalnie odmienne postaci. Bo pamięć 
zbiorowa polega nie tyle na przypomi-
naniu rzeczywistej historii, ile na jej wy-
biórczym zapominaniu – eliminowaniu 
tych faktów, o których wstyd nam wspo-
minać albo niewygodnie mówić. I od-
wrotnie, wysuwane na pierwszy plan czy 
nawet wymyślane są wydarzenia, które 
mają udowodnić nam jak wielcy, szla-
chetni itp. byli nasi przodkowie, zarów-
no w zwycięstwach, jak i w porażkach. 
Doskonale ujął to Ernest Renan: „błędne 
przekonania na temat historii są podsta-
wą istnienia narodu”.
Dlatego mówiąc o „powrocie historii”, 
mamy na myśli ten drugi wariant. Jeste-

śmy zatruci pamięcią historyczną. Mo-
glibyśmy z Panem dyskutować kto jest 
zatruty bardziej, kto mniej, kto zaczął, kto 
skończył. Ale to nie zmieni podstawowe-
go faktu: wszyscy jesteśmy nią zatruci.
Ta tendencja jest właściwa nie tylko nam, 
Białorusinom, Polakom, Ukraińcom. Za-
stąpienie historii pamięcią historyczną 
stanowi część szerszego procesu. Mówiąc 
w skrócie, gdzieś w latach 70. i 80. XX w. 
umarło wielkie i szlachetne marzenie naj-
lepszych XX-wiecznych historyków o tym, 
że historia może być prawdziwą nauką. 
Nauką, która odkrywa i bada pewne ten-
dencje, wielkie struktury i długotrwałe 
procesy. I na tej podstawie może, nawet 
jeśli nie budować prognozy dotyczące 
przyszłości, to przynajmniej pomagać 
w lepszym zrozumieniu teraźniejszości, 
odsłaniać jej ukryte sensy.
Ten typ historii i to szlachetne marzenie 
umarło kilka dekad temu. Historycy przy-
znali się do kapitulacji i wywiesili białą 
flagę. I zamiast zajmować się historią 
„jak to naprawdę było”, zajmują się od-
zwierciedleniem tej historii w naszych 
głowach. Zamiast faktów bardziej intere-
sują nas obrazy (w sensie wizualnym). Jak 
powiedział któryś z wielkich historyków: 
badamy nie same rzeczy, tylko ich odbi-
cia w krzywych lustrach. Te lustra to nasza 
świadomość społeczna, przede wszyst-
kim – historyczna pamięć zbiorowa.
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Rozmawiał Anton Saifullayeu

W labiryntach  
konstruktywizmu historycznego.  

Rozmowa z Milošem Řezníkiem

Anton Saifullayeu: Zacznijmy od bar-
dziej teoretycznych kwestii. Nie jest 
zaskoczeniem, jeśli powiemy dziś 
o historii jako o pewnym konstrukcie 
językowym, będącym sposobem wy-
powiedzi ideologicznej w ramach dys-
kursu naukowego lub politycznego, 
który to konstrukt w Europie Środkowo- 
Wschodniej często pozostaje nieuświa-
domiony przez historyków, nadających 
historii mistyczne znaczenie. I jeśli  
odpowiedź na pytanie: dlaczego tak się 
dzieje? jest w miarę oczywista, to z kolei 
nasuwa się pytanie: czy sytuacja mo-
głaby się zmienić w najbliższym czasie? 
Czy w tym regionie mogłoby dojść do 
uświadomienia konstruktywistycznego 
charakteru historii?

Miloš Řezník: Myślę, że to się jednak 
zmienia. Od lat 90. pojawia się w regio-
nie Europy Środkowo-Wschodniej coraz 
więcej badaczy (nie tylko historyków), 
którzy uświadamiają sobie konsekwencje 
dekonstruktywizmu albo dekonstrukcji. 
Sądzę, że ciężko tutaj będzie doczekać 
się jakiejś jednorazowej dużej zmiany. To 
jest proces, który ma swoje meandry, ale 
zmierza w kierunku  refleksji, percepcji 
i uwzględnienia konsekwencji dekon-
struktywizmu. Widać to tak samo w Cze-
chach jak i w Polsce, na Litwie, Słowacji… 
Jestem przekonany, że nie występuje tu-
taj dualizm ideologii z jednej strony i de-

konstruktywizmu z drugiej. Dekonstruk-
tywizm w dużej mierze również polega na 
ideologii. Jest pewnym sposobem trakto-
wania świata i rzeczywistości społecznej, 
kulturowej oraz innych. Oczywiście jed-
nak łączy się z podstawowym pytaniem: 
czym jest i jak powstaje rzeczywistość, 
jak my ją traktujemy i stwarzamy? Pamię-
tam, że w Czechach pod koniec lat 90. 
pojawiła się duża fala percepcji dekon-
struktywizmu, ale była ona, z dzisiejszego 
punktu widzenia, na mało zajmującym 
poziomie, ponieważ  dekonstruktywizm 
był rozumiany jako delegitymizacja. Mi-
nęło trochę czasu zanim zauważono, że 
można interpretować pewne przedmioty 
naszych refleksji i je dekonstruować, ale 
to nie oznacza, że jeśli coś jest konstruk-
tem, to jest nierealne, bowiem konstrukty 
są bardzo realne. To jest chyba kierunek 
i poziom, na którym powinna toczy się 
dyskusja. Z drugiej strony mamy pewne 
niezrozumienie z perspektywy badaczy, 
których moglibyśmy utożsamiać z pielę-
gnowaniem albo kontynuowaniem tra-
dycji narracji narodowo-historycznych, 
może nawet narodowo-ideologicznych. 
Powodem jest to, że również oni rozumie-
ją dekonstruktywizm jako delegitymiza-
cję narodowej narracji albo delegitymiza-
cję narracji jako takiej. 

Oczywiście dekonstruktywizm prowadzi 
do własnych, nowych narracji. Prowadzi 

W LABIRYNTACH KONSTRUKTYWIZMU HISTORYCZNEGO ... ROZMOWA



115POLEMIKA

Kazimierz Jurczak

                       
Polemika z książką: Ogłupiająca idea

Andreć Pleșu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman i Patapievici,  
Ogłupiająca idea, przeł. i wstęp: Bogumił Luft, Warszawa 2016, ss. 160.

Autorzy książki to aktualnie najlepiej chyba rozpoznawalni przedstawiciele 
rumuńskiej elity intelektualnej. Dwaj pierwsi (Pleșu i Liiceanu) to uczniowie wy-
bitnego filozofa Constantina Noiki, dzięki któremu zdobyli w latach 70. i 80. XX w. 
znakomite wykształcenie humanistyczne, nie tylko uczestnicząc w prywatnych se-
minariach jego „szkoły z Păltiniș”, ale także korzystając ze stypendiów (w tym Hum-
boldta) w Niemczech Zachodnich. Patapievici, fizyk z wykształcenia i eseista filo-
zoficzny z powołania, to jeden ze światlejszych umysłów jakimi Rumunia może się 
poszczycić po 1990 r. Wszyscy trzej są mocno zaangażowani w działalność publicz-
ną i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, mają też za sobą epizody aktywno-
ści polityczno-państwowej (Pleșu był we wczesnych latach 90. ministrem kultury, 
a następnie spraw zagranicznych, zaś Patapievici z powodzeniem kierował w latach 
2005-2012 Rumuńskim Instytutem Kultury). 

Ogłupiająca idea nie jest książką 
naukową sensu stricto, chociaż jest w niej 
wiele odwołań do filozoficznej i politolo-
gicznej refleksji nad systemem totalitar-
nym w wersji komunistycznej; składają 
się na nią teksty napisane bądź wygłoszo-
ne przez Autorów przy różnych okazjach, 
na różnych forach i w różnych latach (od 
2007 do 2014). Jej oryginalna, rumuńska 
wersja ukazała się w 2014 r. w wydaw-
nictwie Humanitas, jednym z najwięk-
szych w Rumunii, powstałym nota bene 
z przekształcenia dawnej komunistycznej 
Editura Politică i kierowanym od począt-
ku przez Liiceanu. Zawarte w niej teksty 
łączy wyrażone w słowie wstępnym prze-
konanie Autorów, że „problem pamięci 
komunizmu jest najważniejszy, gdy cho-
dzi o zjednoczenie świadomości europej-
skiej” (s. 26), oraz obawa przed recydywą 
ideologii, z którą Zachód nigdy dostatecz-

nie się nie rozliczył i której nigdy jedno-
znacznie nie potępił. Najbardziej dosadny 
jest Liiceanu, kiedy pisze o „usłużnej po-
stawie Zachodu wobec komunistycznej 
przeszłości Europy” (s. 93); nie waha się 
przy tym dokonać szarży, która co po-
niektórych czytelników, w tym piszącego 
te słowa, może wprawić w zakłopotanie: 
„Czuję się wyższy od wielu intelektuali-
stów z Zachodu, gdy chodzi o rozumienie 
natury ludzkiej, świata historii, sensów 
prawicy i lewicy w polityce. W odróżnie-
niu od nich jestem odporny na jakąkol-
wiek formę utopii i zaszczepiony na cho-
robę, którą nazwałbym «głupotą historii» 
i którą analizowałem kiedyś pod formą 
«głupoty skamieniałej w projekcie»”.  
(s. 109) Refleksje Liiceanu są najobszer-
niejsze i jednocześnie najmniej jednorod-
ne; to ostatnie wrażenie bierze się z faktu, 
że poza tekstem tytułowym poświęco-

POLEMIKA Z KSIĄŻKĄ: OGŁUPIAJĄCA IDEA.
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Paweł Rojek, Awangardowy  
Konserwatyzm. Idea Polski  

w późnej nowoczesności
Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016, ss. 240.

„Nie szkoda czasu na 
takie rozważania? Nic nie 
wynika z przyswajania ta-
kiej tematyki”. „Czekam aż 
ktoś wreszcie obetnie głowę 
zombie polskiego konser-
watyzmu i spali jego zgniłe 
szczątki w ogniu rewolucji 
ideowej. Polski konserwa-
tyzm produkuje albo nie-
użytecznych archeologów 
myśli albo oportunistów, 
którzy dla niepoznaki nazy-
wają się państwowcami”. 

Powyższe cytaty to fragmenty ko-
mentarzy, jakimi opatrzono moją decyzję 
o lekturze Awangardowego konserwaty-
zmu. Przyznam szczerze, że sam miałem 
wątpliwości, czy warto poświęcać swój 
czas na tę książkę, a na pozytywnej de-
cyzji zaważyła nie tylko przekora wobec 
opinii znajomych, ale w dużej mierze 
ciekawość i sentyment do spotkań pro-
mocyjnych Pressji, których redaktorem 
naczelnym był Rojek, w piwnicach kra-
kowskich kawiarń, gdzie przy piwie dys-
kutowano o rzeczach pokroju „ekonomii 
trynitarnej” lub „ejdetycznej” koncepcji 
polskości. 

Pogrążając się w lekturze Awan-
gardowego konserwatyzmu pierwszą 
rzeczą jaka rzuca się w oczy jest nie-

zwykłe podobieństwo dia-
gnoz stawianych przez au-
tora do spostrzeżeń Jana 
Sowy, wyrażonych w jego 
książce Inna Rzeczpospolita 
jest możliwa. Obaj przed-
stawiciele młodej polskiej 
myśli politycznej wychodzą 
z podobnych założeń: polska 
scena polityczna podzielona 
jest na zwolenników wstecz-
nego, anty-nowoczesnego 

tradycjonalizmu oraz na an-
ty-tradycjonalistycznych modernizato-
rów-imitatorów, zwących się liberałami. 
Zdaniem Sowy ten stan powoduje, że 
III RP od jej narodzin udało się w grun-
cie rzeczy poczynić niewielkie postępy 
w rozwoju, a swoje wnioski popiera 
danymi makroekonomicznymi. Jako 
remedium na ten stan proponuje bu-
dowę prawdziwej „Rzeczy-pospolitej”, 
czyli państwa opartego na gospodarce 
wspólnotowej, by nie rzec socjalistycz-
nej, lecz nie w rozumieniu leninowskim.

Rojek, stawiając identyczną dia-
gnozę, proponuje zgoła inne rozwiąza-
nie, a raczej rozwiązania. Jego publikacja 
jest bowiem próbą zebrania wszystkich 
skrawków idei awangardowego konser-
watyzmu, jakie polska kultura i myśl poli-
tyczna zdołała wyprodukować. Zacznijmy 
jednak po kolei.

AWANGARDOWY KONSERWATYZM ... RECENZJA

Maciej Zaniewicz
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Andrzej Turkowski

Jan Grzymski, Powrót do Europy  
– polski dyskurs.  Wyznaczanie  

perspektywy krytycznej
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016, ss. 244.   

Odmienne wizje i inte-
resy w sprawie kryzysu mi-
gracyjnego rządów części 
państw Europy Środkowo-
-Wschodniej (w tym Polski) 
a większości przywódców 
Europy Zachodniej nie-
uchronnie doprowadziły do 
gwałtownego sporu w Unii 
Europejskiej. Mniej ocze-
kiwanym rezultatem tego 
konfliktu jest jednak sym-
boliczne (dyskursywne) prze-
sunięcie Polski i Węgier z powrotem 
do „Europy Wschodniej”. Nie oznacza 
to bynajmniej, że określenie „Euro-
py Środkowo-Wschodniej” wyparło 
„wschodnioeuropejskie”, które do tej 
pory dominowało w całej Europie. 
Zmieniła się jednak konotacja związa-
na z tą lokalizacją geograficzną. O ile 
jeszcze do niedawna, szczególnie przy 
okazji takich wydarzeń jak prezydencja 
Polski w Radzie UE czy wybór Donalda 
Tuska na Przewodniczącego Rady UE, 
przeważały stwierdzenia, mówiące o co-
raz ściślejszych związkach wschodniej 
i zachodniej części kontynentu, to obec-
nie „wschodniość” Polski, Słowacji czy 
Węgier połączona jest z przekonaniem 
o „kulturowej” a nawet „cywilizacyjnej” 
odmienności „nowych członków”. Po-
dobne głosy słychać zresztą także z sa-

mej Polski. Są one jednak 
nieco bardziej zniuanso-
wane, gdyż „wschodnią” 
mentalność przypisują 
tylko części polskich elit 
i społeczeństwa. Ta, do-
syć dramatyczna sytuacja 
polityczna stanowi do-
datkowy argument za się-
gnięciem po książkę Jana 
Grzymskiego Powrót do 
Europy – polski dyskurs. 

Wyznaczanie perspektywy 
krytycznej, w której mechanizmy rzą-
dzące dyskursami na temat „wschodnio-
ści” Polski i naszej części Europy zostały 
poddane gruntownej analizie. 

Zgodnie z postulatem Michaela Foucault, 
Grzymski przygląda się relacjom władzy 
w miejscach, „w których rzadko kiedy 
możemy się ich spodziewać”. W przypad-
ku omawianej książki chodzi o tytułowy 
„powrót do Europy” – stwierdzenie, które 
większości zainteresowanych kojarzyć się 
będzie raczej z odbudowywaną po deka-
dach Europejską jednością, czy też sukce-
sami polityki zagranicznej III RP, a nie ze 
wspomnianymi relacjami władzy.

Jak jednak systematycznie i wielowątko-
wo wyjaśnia autor – w hasło „powrotu do 
Europy” (i inne slogany opisujące proces 
polskiej transformacji i integracji ze struk-
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Gordana Krutii

Arleta Bojke, Władimir Putin:  
Wywiad, którego nie było 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ss. 304.

Za ostatniej kadencji 
Władimira Putina Rosja nie 
tylko radykalnie zmieniła 
swoje znaczenie na światowej 
arenie, ale przeszła globalną 
transformację w zakresie sto-
sunków międzynarodowych, 
do czego doprowadziły decy-
zje prezydenta. Dziś imię Wła-
dimira Putina jest gwarancją 
wyczerpania nakładu książki. 
Z jednej strony mamy wize-
runek wyraźnie wykreowany 
przez nowoczesne media, a z drugiej – 
obserwujemy kompletny brak potwier-
dzonej informacji o życiu osobistym 
prezydenta, jak również wskaźników, 
które mogą pomóc zrozumieć logikę po-
dejmowanych decyzji. On stworzył swo-
ją Rosję, a „rosyjski świat” stał się znany 
na całym świecie, przy czym jest na tyle 
specyficzny, że cudzoziemcowi czasami 
trudno zrozumieć o co chodzi i na czym 
polega wyjątkowość tego pojęcia.

W 2017 r. ukazał się zbiór materia-
łów polskiej dziennikarki Arlety Bojke, któ-
ra pracowała w Rosji od 2010 r. i zobaczyła 
wiele oblicz tego kraju. Stając się świad-
kiem wydarzeń historycznych, przepro-
wadzając setki wywiadów i zbierając dzie-
siątki pytań, nie miała jednak możliwości 
przeprowadzić najważniejszego wywia-
du, a zatem tytuł Putin: Wywiad, którego 

nie było mówi sam za siebie. 
To wyjaśnia nam strukturę 
książki – 10 rozdziałów, 10 
pytań, które może kiedyś 
zostaną wygłoszone, ale na 
które obecny prezydent nigdy 
nie odpowie uczciwie. Nawet 
sama autorka to rozumie: 
„Od kolegi dziennikarza 
usłyszałam kiedyś, że rozmowy 
z dyktatorami to gra w durnia, 
z góry skazana na porażkę”. Nie 

patrząc na twarz i nazwisko na okładce, 
Putina w  narracji będzie mało – on jest 
czerwoną nicią, która łączy reportaże 
z różnych punktów w różnych latach 
w spójną koncepcję. Jaką? Koncepcję Rosji, 
którą tworzy swoimi decyzjami Władimir 
Putin, jego wizja „rosyjskiego świata”.

Za pomocą tej książki Arleta Boj-
ke deklaruje głośno – to jest nowa Rosja, 
z którą trzeba się liczyć, takim stał się nasz 
sąsiad. Dlaczego głośno? To są nie tylko 
reportaże, wywiady z prostymi pionami 
i lalkarzami, ale także wspomnienia samej 
dziennikarki – jej emocje, lęki i obawy, 
bez konieczności bycia obiektywną. Jest 
to szczególnie odczuwalne w opisach 
wydarzeń w Doniecku, trudno wyłączyć 
emocje w czasie wybuchów pocisków 
i świst kul. 

WŁADIMIR PUTIN: WYWIAD KTÓREGO NIE BYŁO. RECENZJA
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Iurii Tkachuk

Fabryka Słowian. 
Modernizacje

redakcja naukowa Danuta Sosnowska, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017, ss. 407.

 Po przeszło dwustu latach od 
pojawienia się w piśmiennic-
twie powszechnym pojęcia 
„modernizacja”, jest ono nadal 
atrakcyjnym tematem w po-
szukiwaniach naukowych wielu 
badaczy, choć nie ma ustabili-
zowanego znaczenia. Jedno jest 
pewne – pojęcie „modernizacja” 
było i nadal pozostaje centralnym punk-
tem odniesienia dla idei nowoczesności. 
Wobec tego powstała cała teoria moder-
nizacji jako ogólna nazwa teorii rozwoju 
społecznego, która jest również jedną 
z postaci teorii ewolucjonizmu społecz-
nego. Zakładając, że społeczeństwo nie 
jest całością, ale zbiorem wzajemnie po-
wiązanych, wielopoziomowych proce-
sów, naukowcy nadal próbują w różno-
rodny sposób wyjaśniać modernizację, 
jak i wskazywać w jaki sposób doszło 
do określonych zmian lub jak można by 
zmodernizować społeczeństwo1.

1   Należy dodać, że cała socjologia jako nauka, która 
powstała w XIX wieku, była próbą zrozumienia 
oraz interpretacji ogarniających państwa Europy 
Zachodniej oraz Ameryki Północnej wielkiego przejścia 
od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. 
Główne rozumowania teoretyczne wówczas skupiały 
się na badaniach zachodzących przemian na tzw. 
poziomie makro – systemu politycznego, ekonomii, 
kultury. Jak uważa Piotr Sztomka: socjologia okazała się 
rodzajem naukowej samoświadomości nowoczesności, 
a jej najważniejsze osiągnięcia wiążą się z okresem 
triumfującej nowoczesności. Piotr Sztomka, Socjologia 
zmian społecznych, Kraków 2007, s. 78.

Na wyżej wspomnianych aspek-
tach skupili się autorzy książki Fa-
bryka Słowian. Modernizacje, która 
ukazała się drukiem pod koniec 
2017 r. Jak dowiadujemy się ze 
wstępu autorstwa profesor Danu-
ty Sosnowskiej, która równocze-
śnie jest redaktorem naukowym 
tego zbiorowego dzieła, niniejszy 

tom Modernizacje jest wstępem do szer-
szego zagadnienia „rozmaitych aspektów 
oraz specyfiki zmian cywilizacyjnych oraz 
kulturowych zachodzących w krajach 
zachodniej i południowej Słowiańszczy-
zny – po części w wieku XIX, ale przede 
wszystkim w XX i  XXI stuleciu”2. Kolejne 
wątki – Rewizje, Instytucjonalizacje oraz Po-
pularyzacje będą stanowiły czterotomową 
serię szerszego projektu.

Wracając do pierwszego tomu – Moder-
nizacje, bo nim się tu zajmujemy, należy 
powiedzieć, że przedstawia on próby 
autorów odpowiedzi na szereg pytań: 
w  jaki sposób w krajach słowiańskich 
operowano ideami i wzorcami nowocze-
sności [modernizacji]? oraz jakie „pro-
dukty” nowoczesności były efektem tej 
pracy?3 Poszczególne artykuły przedsta-
wione w tym tomie opisują doświadcze-
nie nowoczesności, jako zjawiska pełne-

2   Fabryka Słowian. Modernizacje, pod redakcją naukową 
Danuty Sosnowskiej, Warszawa 2017, s. 7.

3  Ibidem, s. 7.
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Europa dwóch prędkości w gazie

Kraje Europy Wschodniej mogą integrować się z Unią Europejską w sektorze 
gazowym, jednak ich wysiłki stracą znaczenie, jeżeli Bruksela zgodzi się na powsta-
nie Europy dwóch prędkości. Będzie to możliwe, jeśli zostanie wydana zgoda na 
kontrowersyjny projekt Nord Stream 2. Wtedy państwa aspirujące do Wspólnoty 
w energetyce zostaną skazane na utrwalenie dominacji Gazpromu na ich rynku.

Ucieczka przed Gazpromem

Termin „Europy dwóch prędkości”został ukuty przez sceptyków selektywnej in-
tegracji europejskiej1. Wprowadzony w traktacie amsterdamskim mechanizm wzmoc-
nionej integracji zakłada, że odpowiednio duży zbiór państw może się zdecydować na 
głębszą integrację w wybranym obszarze. Po traktacie lizbońskim wystarczy do tego 
jedna trzecia krajów członkowskich.

Dwie prędkości miałyby polegać na tym, że część państw Unii Europejskiej inte-
gruje się szybciej i w większym zakresie, podczas gdy pozostałe zostają na peryferiach. 
Europa Wschodnia nadal znajduje się poza Europą większej prędkości, jeśli chodzi 
o sektor gazowy, jednak nadrabia zaległości i przy odpowiedniej pomocy partnerów 
w Unii, zdoła dorównać tempa Europie Zachodniej.

Widać to szczególnie w sektorze gazowym. Kraje Europy Wschodniej, które zde-
cydowały się na integrację europejską, chociaż nadal nie wstąpiły do Unii Europejskiej, 
integrują się z nią za pośrednictwem dostępnych narzędzi i niejako wchodzą do Unii 
w wybranych obszarach. Kosztowne finansowo, politycznie i społecznie zmiany mają im 
dać mniejszą zależność od gazu z Rosji. Jeżeli jednak Unii Europejskiej zabraknie deter-
minacji we wspieraniu tych dążeń, mogą zostać zaprzepaszczone. Wtedy kraje inwestu-
jące w integrację będą skazane na powrót do zależności od rosyjskich surowców.

Związywanie z Gazpromem

W czasach Zimnej Wojny kraje Europy Zachodniej handlowały gazem ziemnym 
ze Związkiem Sowieckim. Pierwsza umowa gazowa między Niemcami a ZSRS została 
podpisana w 1970 r. przez Willy’ego Brandta i Leonida Breżniewa. Był to element Ost-

1  A. Wawdejuk, Wzmocniona współpraca – szansa czy zagrożenie dla zjednoczonej Europy?, TwojaEuropa.pl, 5.07.2009 (Dostęp 
1.05.2017), http://www.twojaeuropa.pl/454/wzmocniona-wspolpraca---szansa-czy-zagrozenie-dla-zjednoczonej-europy

Wojciech Jakóbik
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Timo Meškank

Kres – czyli przełom?
Historiografia serbołużycka na rozdrożu. 

Serbołużycka nauka historyczna  
do 1945 roku

W rozwoju serbołużyckiej nauki historycznej do 1945 r. można wyróżnić czte-
ry okresy1. Początki historiografii są u Serbołużyczan tożsame z początkami Oświe-
cenia na Łużycach. Wśród swoich rozległych dokonań problematyką historyczną 
zajmowali się zwłaszcza Michał Frencel (1628-1706), Jan Chojan (1616-1664) i Ha-
dam Bohunchwał Šěrach (1724-1773). Wspomnijmy w tym miejscu jedynie autor-
stwa Šěracha Schutzschrift für die alten Slaven und Wenden z 1755 r. Gruntowniej 
dziejami Serbołużyczan zajmowali się Juro Krygaŕ (1635-1675), Abraham Frencel 
(1656-1740), Jan Boguměr Ohnefalsch-Rychtar (1703-1765) i Jan Horčanski (1722-
1799). Fundamentem twórczości ich wszystkich był idealizm i kosmopolityzm. To co 
serbołużyckie zostało potraktowane retrospektywnie. W najlepszym razie uważali 
swój naród za obumierający skarb, który wszelako zasługuje na to, by obronić go 
przed szkalowaniem ze strony niemieckiej.

Decydująca zmiana nastąpiła dopiero w pierwszej połowie XIX w., kiedy w proce-
sie odrodzenia narodowego samoświadomość Serbołużyczan doznała szybkiego roz-
woju. Zwłaszcza wykształceni Serbołużyczanie starali się wytyczać swojemu narodowi 
perspektywę. Należy tu wymienić szczególnie Jana Arnošta Smolera (1816-1884), Jana 
Pětra Jordana (1818-1891), Jakuba Kučanka (1818-1898) i Korlę Awgusta Jenča (1828-
1895). Ten ostatni np. zajmował się po raz pierwszy intensywnie historią łużyckiego 
Towarzystwa Kaznodziejskiego w Lipsku (Geschichte der Lausitzer Predigergesellschaft 
zu Leipzig, Budissin 1867) i dziejami Dolnych Łużyc. Konsekwentnie odwoływał się przy 
tym do oryginalnych źródeł. Do tych przedstawicieli owej drugiej epoki, którzy swoje 
historyczne rozprawy naukowe publikowali przede wszystkim po niemiecku, należy 
jeszcze zaliczyć Kita Wylema Broniša (1788-1881), Jana Bohuwěra Mučinka (1821-
1904) i Jurija Pilka (1858-1926).

1 Zob. Ze zestawiznow serbskeje stawiznowědy, “Lětopis Instituta za serbski ludospyt” 1959, s. 574 i n.
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Katarzyna Kotyńska – ukrainistka, literaturoznawca, 
doktor habilitowany nauk humanistycznych związana 
z Instytutem Slawistyki PAN oraz Katedrą Ukrainistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczka literatury ukra-
ińskiej i białoruskiej. Autorka książek Eseiści o Lwowie: 
pamięć, sąsiedztwo, mity (Warszawa 2006) oraz Lwów. 
O odczytywaniu miasta na nowo (Kraków 2015). Obszar 
zainteresowań badawczych: historia i współczesna li-
teratura ukraińska, funkcjonowanie tekstu literackiego 
w odbiorze czytelniczym oraz przekład literacki – prak-
tyka i krytyka.

Leszek Zasztowt – badacz dziejów Rosji, polski histo-
ryk, profesor zwyczajny (mianowany przez Prezydenta 
RP w 2009 r.), wykładowca w SEW UW oraz pracownik 
Instytutu Historii Nauki PAN (w latach 2007-2015 dy-
rektor Instytutu). Również pełni funkcje Przewodni-
czącego Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie; od 1991 sekretarz, a od 2010 pre-
zes Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji 
Popierania Nauki. Od 2002 członek korespondent, od 
2011 członek zwyczajny i sekretarz generalny Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego oraz członek Komisji 
Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, a także 
Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Stypendysta 
Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley 
(1999/2000), stypendysta British Academy (1988). Wy-
kładał gościnnie na uniwersytetach w Brnie (Czechy) 
i w  Lund (Szwecja). Członek Collegium Invisibile. Zaj-
muje się historią Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji 
XIX-XX w.: dziejów politycznych, historii kultury, nauki 
i oświaty, procesów społecznych, narodowościowych 
i wyznaniowych.
 
Ivan Zhigal (ur. 1993) – historyk, doktorant w Katedrze 
Słowian Zachodnich i Południowych Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Zainteresowa-
nia naukowe – historia Europy Południowo-Wschod-
niej i Środkowej XX w., cultural studies, filozofia poli-
tyczna.

Oleksandr Avramchuk – absolwent Uniwersytetu 
Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska (2016) 
oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu War-
szawskiego (MA, 2016). Obecnie doktorant Instytutu 
Historycznego UW. Zajmuje się historią stosunków 
polsko-ukraińskich, dziejami polskiej myśli politycznej 
i historycznej oraz amerykańską sowietologią.

Almira Ousmanova – kulturoznawca, doktor w dziedzi-
nie filozofii społecznej, profesor na Wydziale Nauk Spo-
łecznych, dyrektor studiów magisterskich na kierunku 
kulturoznawstwo w Europejskim Uniwersytecie Huma-

nistycznym (Wilno, Litwa) oraz dyrektor Laboratorium 
Badań Kultury Wizualnej i Sztuki Współczesnej (www.
viscultstudies.org). Jest autorką kilku książek i artykułów 
na temat semiotyki, gender studies i kinematografii, 
w tym Umberto Eco: paradoxes of interpretation (2000), 
Antologia teorii płci (współredagowane z Eleną Gapovą, 
2000); Gender Histories from Eastern Europe (współreda-
gowane z Eleną Gapovą i Andrea Peto), Bi-Textuality and 
Cinema (red. 2003); Gender and Transgression in Visual 
Arts (red. 2007), Visual (as) Violence (red. 2008), Belarusian 
Format: Invisible Reality (red. 2008.), Feminizm i filozofia 
(red. specjalnego tomu czasopisma Topos , 2010) i in. 
Zainteresowania naukowe: teoria, genealogia i meto-
dologia badań wizualnych, reprezentacja płci w sztu-
kach wizualnych, kino radzieckie, sztuka i polityka.

Olga Malinova – politolog, doktor nauk filozoficznych, 
profesor na Wydziale Nauk Społecznych i Nauk Politycz-
nych Narodowego Uniwersytetu Badawczego Wyższa 
Szkoła Gospodarki (Moskwa, Rosja). Jest także głównym 
pracownikiem naukowym Instytutu Informacji Nauko-
wej Nauk Społecznych w Rosyjskiej Akademii Nauk. 
Autor i redaktor wielu książek i artykułów w języku rosyj-
skim i angielskim o ideologii liberalizmu oraz nacjona-
lizmu i dyskursie politycznym, instytutach i praktykach 
sfery publicznej w Rosji, tożsamości narodowej, w tym: 
Liberal Nationalism (the Middle of the Nineteenth – the Be-
ginning of the Twentieth Century) (Moskwa, 2000), Russia 
and “the West” in the Twentieth Century: Transformation 
of Discourse About Collective Identity (Moskwa, 2009), 
Ideas and Symbolic Space of Post-Soviet Russia: Dynamics, 
Institutional Environment, Actors, (Moskwa, 2011), Con-
structing Meanings: Study of Symbolic Politics in Modern 
Russia (Moskwa, 2013), The “Actual” Past: A Symbolic Poli-
cy of the Governing Elite and Dilemmas of Russian Identity 
(Moskwa, 2015) i in.

Anton Saifullayeu – doktorant w Instytucie Histo-
rycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz 
redakcji „Obozu”, redaktor portalu „Nowe Teksty”. Ob-
szar badań naukowych: mitologia historyczna, teoria 
postkolonialna, teoria historiografii, Słowiańszczyzna 
wschodnioeuropejska.

Miloš Řezník – czeski historyk, doktor habilitowany 
nauk humanistycznych, dyrektor Niemieckiego Instytu-
tu Historycznego w Warszawie (od 2014 r.). Absolwent 
historii na Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie również 
skończył studia doktoranckie i obronił pracę pt Patrio-
tyzm i tożsamości w Prusach Królewskich w XVII w. W la-
tach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Republiki Czeskiej (referat Polski). Habilitacja 
w 2007  r. na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu 
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(Polskie powstania narodowe, wymiany elit i tożsamość 
kolektywna, 1794-1864). Profesor od 2009. Autor i redak-
tor wielu książek i artykułów w języku czeskim, niemiec-
kim, jak również angielskim, polskim. Główny temat 
prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w te-
macie Regionalność i powstawanie regionów, który jest 
realizowany w ramach projektu cząstkowego NIH pt.: 
Zróżnicowanie regionalne, etniczność i kultura historycz-
na: Kaszuby w XX wieku. Wśród innych zainteresowań 
badawczych: historia Europy Środkowowschodniej 
(w szczególności Polski, Litwy, Czech, Białorusi i monar-
chii habsburskiej); kolektywne procesy tożsamościowe, 
tworzenie narodu, regionalizacja; historia kultury XIX 
i XX w. (romantyzm, reprezentacje historii, kultury hi-
storycznej); granica, badania naukowe dot. pogranicza; 
wymiana elit w XVIII i XIX w. etc.

Jarosław Hrycak – ukraiński historyk, intelektualista, 
profesor i szef Katedry Historii Ukrainy na Ukraińskim 
Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, były dyrektor 
Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskie-
go i profesor wizytujący Central European University 
w Budapeszcie (1996-2009), Uniwersytecie Harvarda 
(2000, 2001) i Uniwersytecie Columbia (1994, 2004). 
Członek Komitetu Naukowego Collegium Artium 
w Warszawie. Redaktor naczelny czasopisma nauko-
wego Ukraina Moderna. Autor ponad pięciuset publi-
kacji poświęconych historii i współczesnej tożsamości 
Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. opublikowanych 
po polsku książek Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny 
nowoczesnego narodu oraz Nowa Ukraina. Nowe inter-
pretacje (Lublin, 2009), Ukraina. Przewodnik Krytyki Po-
litycznej (Gdańsk-Warszawa, 2009) Prorok we własnym 
kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) (Warsza-
wa, 2010) i in.).

Kazimierz Jurczak – literaturoznawca, antropolog 
kultury, historyk idei, tłumacz; kierownik Zakładu Ru-
munistyki UJ, wykładowca w SEW UW – kierownik se-
minarium Europy Środkowej; autor ponad 30 artyku-
łów i studiów naukowych w periodykach oraz pracach 
zbiorowych polskich, rumuńskich i francuskich; ostat-
nio opublikował Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy 
XIX wieku wobec ideologii zachowawczej.

Maciej Zaniewicz – absolwent stosunków międzyna-
rodowych oraz rosjoznawstwa na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Obecnie kontynuuje studia w Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego portalu 
Eastbook.eu.

Andrzej Turkowski – doktorant w Instytucie Studiów 
Społecznych im. Roberta B. Zajonca. Jego zaintereso-
wania badawcze dotyczą polskiej polityki zagranicznej 
oraz socjologii elit.

Gordana Krutii – w 2016 r. ukończyła Mariupolski Uni-
wersytet Państwowy (Ukraina), kierunek Stosunki Mię-
dzynarodowe. Obecnie jest studentką Studium Europy 
Wschodniej. W strefie zainteresowań pozostają: polityka 
zewnętrzna Rosji, tworzenie wizerunku kraju w całości, 
jak i elit politycznych.

Iurii Tkachuk – doktorant Instytutu Slawistyki PAN. Były 
stypendysta programu Estońskiej Szkoły Dyplomacji 
oraz Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców. 
Absolwent politologii na Uniwersytecie Przykarpackim 
w Iwano-Frankiwsku oraz kulturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Warszawskim.

Wojciech Jakóbik – analityk sektora energetycznego, 
redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl oraz ekspert 
Instytutu Jagiellońskiego. Absolwent studiów polito-
logicznych (BA) i stosunków międzynarodowych (MA) 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca Kolegium 
Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zajmuje się tematem bezpieczeństwa energetycznego. 
Pisze także o stosunkach międzynarodowych i cyber-
przestrzeni.

Timo Meškank – górnołużycki poeta, językoznawca 
i historyk. Autor 2 tomów poezji: Rěč je hrajka (1992) 
i Kostka w ręku (1997, wyd. w j. pol. 2000), w których 
zamieścił utwory wyrażające uczucia do rodzinnego 
kraju, ukochanej kobiety i Boga, a także zafascynowanie 
kreacyjnymi możliwościami języka. Jako historyk oraz 
kulturoznawca interesuje się głównie związkami łużyc-
ko-czeskimi, autor wielu książek j. niemieckim i czeskim 
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