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Celem konferencji jest przegląd i posze-
rzenie zakresu tzw. studiów nad pamięcią 
oraz zaproponowanie nowych interpre-
tacji w zakresie badań transregionalnych 
nad Europą Wschodnią i jej postkomuni-
styczną transformacją. Pragniemy przyj-
rzeć się różnym sferom oficjalnej historii 
– podręcznikom szkolnym, muzeom, 
państwowym instytucjom polityki histo-
rycznej, pomnikom – zarówno z perspek-
tywy porównawczej, jak i historycznej. 
Konferencja będzie się koncentrować na 
analizie obecnej sytuacji oraz wyjaśnieniu 
jej związków z doświadczeniami radziec-
kimi i częściowo przedradzieckimi. Jej 
celem jest pokazanie dynamiki post- 
komunistycznych praktyk pamięci oraz 
sposobów ich postrzegania.
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środa, 13 czerwca 

Przybycie uczestników 

13.30

Powitanie i wprowadzenie:

Miloš Řezník (Warszawa)

Andrij Portnow (Frankfurt n. Odrą)

Korine Amacher (Genewa)

Jarosław Hrycak (Lwów)

14.00

Panel nr 1: Państwowe instytuty polityki  
historycznej
Prowadzący: Paul Gradvohl (Nancy)

Estelle Bunout (Nancy)

Ukryte zmiany: dyskusja na temat dawnych stosunków 

Polski z Europą Wschodnią w cieniu krytyki niemieckiej 

polityki „Drang nach Osten” w Zakładzie Historii 

Stosunków Międzynarodowych Polskiego Instytutu 

Spraw Międzynarodowych w latach 1947–1972

Eric Aunoble (Genewa)

„Pokazać historię Partii taką, jaka była”: kijowska filia 

Instytutu Marksa-Engelsa-Lenina w czasach krytycznych 

(1945–1949)

ok. 15.30 – Przerwa kawowa

Wiktoria Serhiejenko (Kijów)

Bitwa pod Połtawą (1709) w carskiej, sowieckiej  

i post-sowieckiej sferze pamięci

Natalia Borys (Genewa)

Opracowywanie oficjalnej historii w Instytucie Historycz-

nym w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej

17.30 – Przerwa kawowa

18.00

Wieczorna dyskusja otwarta  
Prowadząca: Ewa Dąbrowska (Berlin) 

Muzea jako (nie)oficjalne miejsca prowadzenia 

polityki historycznej w postsocjalistycznej Europie 

Z udziałem Krzysztofa Ruchniewicza (Wrocław), 

Denysa Szatałowa (Dniepr), Alvydasa Nikžentaitisa 

(Wilno)

Dyskusja w języku ukraińskim i polskim z tłumacze-

niem na język angielski.

20.00

Kolacja

czwartek, 14 czerwca 

10.00

Panel nr 2: Szkolne podręczniki do historii
Prowadząca: Barbara Törnquist-Plewa (Lund)

Korine Amacher (Genewa)

Wizerunki carskiej Rosji w rosyjskich podręcznikach  

do historii (1993–2018) 

Andrij Portnow (Frankfurt n. Odrą)

Polska i Polacy w ukraińskich podręcznikach do historii

Wilfried Jilge (Berlin)

Małorosja, Noworosja czy Ukraina? Obraz Ukrainy  

i Ukraińców w rosyjskich podręcznikach w kontekście 

konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

12.30

Obiad

14.00

Panel nr 3: Miejsca pamięci i ich wykorzystanie
Prowadzący: Felix Ackermann (Warszawa)

Tatiana Żurżenko (Wiedeń)

Pomniki św. Włodzimierza na Ukrainie, w Rosji  

i na świecie

Ilja Kalinin (Petersburg)

Rok 1917 utratą jedności Imperium. Obraz rewolucji  

w Rosji w roku jej stulecia

ok. 15.30 – Przerwa kawowa

Iryna Skłokina (Lwów)

Radzieckie pomniki poległych żołnierzy drugiej  

wojny światowej. Oficjalne i nieoficjalne praktyki 

wykorzystania

Olesia Chromejczuk (Londyn)

Instrumentalizacja historii wojennej we współczesnej 

polityce historycznej na Ukrainie z perspektywy 

kwestii płci

17.20 – Przerwa kawowa

18.00–20.00

Wieczorny wykład otwarty 

Marcin Napiórkowski (Warszawa)

Czy historia potrzebuje mitów? Jak radzić sobie  

w świecie pop-pamięci, pseudonauki i fake newsów


