Eduard Mühle
„Słowianie.
Rzeczywistość
i fikcja wspólnoty
VI–XV wiek”
Dyskusja wokół książki

Promocja książki odbędzie się w sali konferencyjnej
NIH w Warszawie w środę 13 października o godz.
18:00. Wydarzenie jest organizowane we współpracy
z Wydawnictwem Naukowym PWN. Dyskusja odbędzie
się w językach polskim i niemieckim. Zapewniamy
tłumaczenie symultaniczne. Wstęp wolny.
Gości NIH w Warszawie, którzy będą uczestniczyć
w dyskusji wokół książki w sali konferencyjnej w Pałacu
Karnickich, uprzejmie prosimy o przedstawienie
zaświadczenia o szczepieniach przeciwko COVID
lub aktualny test antygenowy.
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W Europie żyje około 250 milionów użytkowników języków słowiańskich. To ponad jedna
trzecia ludności kontynentu. Co to oznacza
dla naszego rozumienia europejskiej kultury
i historii? Czy słowiańskojęzyczna ludność
Europy ma jakąś szczególną „słowiańską”
tożsamość, specyficzną „słowiańską” kulturę
i historię?
Obierając te pytania za punkt wyjścia, Eduard Mühle
na nowo opowiada historię Słowian w średniowieczu.
W oparciu o wnikliwe badania źródłowe roztacza
przed czytelnikiem podwójną perspektywę. Z jednej
strony opisuje realne struktury, które skrywają się
za historycznym zjawiskiem Słowian – począwszy od
wczesnosłowiańskich grup ludności i ich pierwszych
władztw od VII do IX w., przez słowiańskojęzyczne
państwa i nationes od X do XII wieku, aż do późno
średniowiecznych społeczeństw od XIII do początku
XV wieku. Z drugiej strony bada postrzeganie ludów
słowiańskich w źródłach bizantyjskich, łacińskich
i arabskich, przedstawia także własną historyczną
autopercepcję Słowian, by pokazać, jak wizerunki
te począwszy od VI wieku służyły projektowaniu lub
też „wyobrażaniu” Słowian jako konstruktu kulturowego i już w średniowieczu stawały się narzędziem
polityki historycznej, wykorzystywanym w różnych
kontekstach i do różnych celów.

Książka została wydana w 2020 roku w Niemczech
pt. Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und
Wirklichkeit w wydawnictwie Böhlau. Polskie wydanie
ukazało się w Wydawnictwie Naukowym PWN i zostało
sfinansowane ze środków NIH w Warszawie.
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Eduard Mühle jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Monastyrze. 2008-2013 pełnił funkcję
dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w
Warszawie. Przedmiotem jego badań, nagrodzonych
m.in. Polskim Honorowym Stypendium Naukowym im.
Aleksandra von Humboldta FNP, jest przede wszystkim
Średniowieczna historia Polski i Europy Wschodniej.
W dyskusji moderowanej przez prof. dr. hab. Miloša
Řezníka udział wezmą:
prof. dr hab. Edward Mühle, autor książki
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
prof. dr hab. Stanisław Rosik

