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Rozpad Związku Radzieckiego i Jugosławii, poszerzenie 

Unii Europejskiej, „kryzys ukraiński” i wojna w Donbasie 

należą do wydarzeń interpretowanych i uzasadnianych 

przy użyciu argumentów historycznych. Pojęcia „Europa 

Środkowa” i „świat rosyjski” zbudowano na roszcze-

niach natury historycznej. Dlaczego historia odgrywa tak 

ważną rolę jako czynnik mobilizujący i legitymizujący? 

Dlaczego i w jaki sposób doszło do zastąpienia lub 

zakwestionowania prawa międzynarodowego lub 

względów ekonomicznych przez interpretacje histo-

ryczne? Dlaczego i jak konkretnie wykorzystuje się 

historię poza obszarami konfliktów do wyjaśniania, 

interpretacji i kontekstualizacji konfliktów oraz  

na czym polega rola historyków akademickich? 

Historia ciągle pojawia się w centrum debat publicznych 

i walk o dominację dotyczących np. koncepcji nowych 

muzeów i podręczników szkolnych, „uchwał upamięt-

niających”, „kodyfikacji historii” i państwowych 

instytucji „pamięci historycznej” oraz oficjalnego 

uznawania pewnych wydarzeń historycznych za 

„ludobójstwo”. Nasza konferencja ma na celu analizę 

tych zjawisk w ujęciu transregionalnym z wykorzysta-

niem przypadku Ukrainy jako punktu wyjścia dla 

rozważań prowadzonych z perspektywy porównaw-

czej i uczestniczącej. Uczestnicy spotkania zastanowią 

się również nad zasadniczą kwestią, jaka jest pozycja 

zawodowa historyków w czasach zawirowań politycz-

nych, nasilania się tendencji ksenofobicznych i nacjo-

nalistycznych oraz odrodzenia „narracji narodowych”.

 

Spojrzenie na wojnę przez pryzmat historii
„Kryzys ukraiński” w perspektywie  

(Środkowo)Europejskiej

Języki robocze: angielski, polski 

Wszystkie prezentacje i dyskusje będą tłumaczone 

symultanicznie na polski i angielski.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji 

do 8 czerwca 2017. E-Mail: dhi@dhi.waw.pl
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Aleje Ujazdowskie 39  |  PL-00-540 Warszawa
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Poniedziałek, 12 czerwca 2017

19.00 

Wykład wieczorny

Andrij Portnov (Berlin):

Historia jako powód i wytłumaczenie konfliktów politycz-

nych. Przypadek Ukrainy w perspektywie transregionalnej

(wydarzenie otwarte dla publiczności)

Wtorek, 13 czerwca 2017

10.00–10.30 

 

Powitanie uczestników  

Miloš Řezník (NIH w Warszawie)

Andrij Portnov (PRISMA UKRAÏNA – Research Network 

Eastern Europe)

Andrij Deszczycia (Ambasador Ukrainy w Polsce)

Manfred Huterer (Minister pełnomocny, Ambasada 

Niemiec w Polsce)

10.30–13.30  

Panel 

Historia jako wytłumaczenie „kryzysu ukraińskiego”: 

wymiar wewnętrzny

Prowadząca: Carmen Scheide (Berno)

Oleksandr Zabirko (Münster):

Od alternatywnej historii do alternatywnej rzeczywi-

stości: (geo)polityczne wizje w postsowieckiej fantastyce 

spekulacyjnej w świetle „kryzysu ukraińskiego”

Martin Malek (Wiedeń):

Doniecko-Krzyworoska Republika Radziecka z 1918 roku 

i jej życie pośmiertne w erze postsowieckiej

Aleksandr Osipian (Kijów):

Wykorzystanie historii w polityce ukraińskiej:  

od budowania tożsamości i technologii wyborczych  

po „Projekt Noworosji” i wojnę w Donbasie

Volodymyr Sklokin (Lwów):

Historiografia ukraińska w obliczu aneksji Krymu  

i wojny w Donbasie 

14.00–15.00 

Przerwa obiadowa

15.30–17.30 

Panel 

Historia jako wytłumaczenie „kryzysu ukraińskiego”: 

wymiar zewnętrzny

Prowadzący: Andrij Portnov (Berlin) 

Mihai Varga (Berlin):

„Teatralni nacjonaliści”: prawicowi intelektualiści 

węgierscy wobec „kryzysu ukraińskiego”

Kai Struve (Halle):

Historia w niemieckiej debacie na temat „kryzysu 

ukraińskiego”  

Guido Hausmann (Ratyzbona):

Ukraina i Europa w niemieckiej debacie publicznej  

w latach 2013–2015

18.00 

Dyskusja panelowa 

Intelektualiści w obliczu kryzysu europejskiego 

(wydarzenie otwarte dla publiczności)

Mykoła Rjabczuk (Kijów), Jan C. Behrends (Poczdam), 

Anna Schor-Tschudnowskaja (Wiedeń)

Prowadzący: Gerhard Gnauck (Warszawa)

19.30  

Przyjęcie w Ambasadzie Niemiec w Warszawie   

(tylko dla zaproszonych gości)

Środa, 14 czerwca 2017

10.00–14.00 

Panel

Kontrowersje historyczne w czasie wojny:  

Wołyń 1943 i inne przypadki

Prowadzący: Jarosław Hrycak (Lwów)

Maciej Górny (Warszawa – Jena):

Panika moralna i okrucieństwo wroga w propagandzie 

narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Łukasz Adamski (Warszawa):

Ukraińska debata „wołyńska” w 2016 roku

Adam Balcer (Warszawa):

Polska debata na temat rzezi wołyńskiej i filmu 

Wojtka Smarzowskiego

Kamila Baraniecka-Olszewska (Warszawa):

„Rekonstrukcja” rzezi wołyńskiej

14.00 

Poczęstunek


