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W swoim długim i pracowitym życiu Profesor zajmował się jako badacz, obywatel, organizator ruchu nauko-
wego wieloma sprawami. Lista tych zagadnień jest bardzo długa. Nawet jak na tak długie życie. Stawiając naj-
pierw syntetyczną ocenę tego, co zrobił, a potem podając ich listę, powiedzieć należy, że tworzył historię, którą 
można określić jako „ludzką” i „rozumiejącą”. W ten sposób pisał o unii lubelskiej i powstaniu wielonarodowej 
Rzeczypospolitej. Dlatego też rozwijał nurt badań, który określał jako historię społeczno-religijną. Poświę-
cił wiele wysiłku organizacyjnego i intelektualnego badaniom nad geografi ą historyczną Kościoła w Polsce 
i w Europie Środkowo-Wschodniej. Potrafi ł organizować zespoły badawcze i im przewodzić. Był dowódcą, od 
czasu podchorążówki czasu wojny, przez powstanie warszawskie, aż do swojego odejścia. Rozpoczynał wiele 
tematów, często był pionierem, dzięki szerokości spojrzenia i woli syntezy, wiele z tego, co robił, ma nadal siłę 
inspirującą, nie w szczegółach, bo te się zmieniają, ale w postawie, w odwadze intelektualnej. Pasjonując się 
historią porównawczą, inspiracjami socjologicznymi w historii, zmieniając pola zainteresowań (od historii za-
konów w średniowieczu po historię Europy Środkowo-Wschodniej, po wiek XX i XXI), pozostał jednak wierny 
kilku tematom. Wracał do nich i doskonalił już napisane książki: „Wspólnoty chrześcijańskie”, „Młodszą Euro-
pę”, studia o Dominikanach. Nie zdążył napisać, choć powracał do tego w rozmowach, historii „rozumiejącej” 
procesu pogłębionej chrystianizacji, którą wiązał z działalnością duszpasterską zakonów mendykanckich. Nie 
napisał też, choć się do tego przygotowywał, studium na temat przemian religijnych w czasach Mikołaja Reja 
– pozostały notatki, pozostały pomysły, uwagi, pozostała pamięć o spotkaniach i rozmowach z nim.
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Tytuł seminarium: 
„Europejski Dialog”

Organizator: 
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Data:
25-26 września 2017 r. 

Miejsce: 
Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW)

Uczestnicy: 
Przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządo-
wych oraz mediów z Polski i Rosji: Andriej Babitskij, Gieorgij Chizhov, 
Boris Dołgin, Anatolij Gołubowskij, Leonid Isajew, Albert Jawłowski, 
Aleksander Kaczorowski, Aleksandr Kynev, Andreas Lawaty, Maria 
Lipman, Alisa Lozhkina, Jakub Majmurek, Olga Malinowa, Marek Ra-
dziwon, Tatiana Vorozheikina, Aleksiej Wasiliew, Ludwika Włodek, 
Rafał Wnuk, Andrzej Zacharow oraz Wasilij Żarkow.

Panele: 
„Polityka międzynarodowa i polityka symboliczna jako instrumen-
ty wykorzystywane w stosunkach międzynarodowych”, „Polityka 
pamięci jako instrument wykorzystywany w działaniach wewnętrz-
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nych”, „Polityka kulturalna i instrumentalizacja (kwestie muzealnicze 
i pomnikowe)”, „Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy 
efektywności zarządzania” (Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 
Lubelskie Centrum Konferencyjne).

Dwa pierwsze panele poświęcone były teoretycznym i praktycz-
nym rozważaniom dotyczącym polityki kulturalnej, polityki pamięci 
i polityki symbolicznej, które – mimo że stosowane zamiennie – wy-
magają rozróżnienia. Uczestnicy dyskutowali na temat formalnych 
(godło, flaga, hymn) i nieformalnych symboli państwowych (grani-
ce państwa, pamięć o przeszłych wydarzeniach), które występują we 
wszystkich wymiarach i sferach polityki. Wskazywali na dramatyczny 
paradoks symboli: stare symbole zastępowane są nowymi, które nie 
mają potwierdzenia w rzeczywistości. Nowe symbole nie reproduku-
ją obrazu świata i nie tworzą spójnego obrazu. Dodatkowo te same 
symbole mogą oznaczać różne idee.

Następnie prof. Rafał Wnuk zaprezentował krytyczną analizę ani-
macji Instytutu Pamięci Narodowej na temat najnowszej historii Pol-
ski. Zwrócił uwagę na elementy współczesnej polityki symbolicznej 
Polski, takie jak: antykomunizm, militaryzacja języka; interpretowa-
nie lat od 1939 do 1989 jako jednej ciągłej wojny; idealizowanie walki 
Polaków; połączenie zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej w je-
den symbol. Zdaniem prof. Wnuka, współczesną politykę symbolicz-
ną charakteryzuje propaganda, gdyż film prezentuje złożone tematy 
w jednostronny, tendencyjny sposób, powtarza schematy, nie zadaje 
żadnych pytań, daje tylko odpowiedzi.

W kolejnej części Alisa Lozhkina przedstawiła referat dotyczący 
polityki symbolicznej na Ukrainie. Zwróciła uwagę na proces obala-
nia pomników sowieckich („Ленинопад”) lub nadawania im nowych 
znaczeń i interpretacji, który nie tylko jest istotny ze względu na po-
trzebę zagospodarowania przestrzeni publicznej, ale stanowi także 
wyzwanie dla spójności społecznej i tożsamości narodowej.

Prelegenci wskazywali na politykę symboliczną jako pojęcie zaan-
gażowane ideologicznie. Dostrzegali niebezpieczeństwo wykorzystania 
symboli w politycznej walce między państwami („polityka przemocy”, 
„symboliczna przemoc”). „Symboliczną konkurencję” między pań-
stwami objaśniali na przykładzie wstążki św. Jerzego (Георгиевская 
ленточка), która w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej łą-
czona jest z imperializmem i fałszowaniem historii przez Rosję, na-
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tomiast w Rosji stała się silnym identyfikatorem i wyznacznikiem 
przynależności do państwa.

Uczestnicy zgodzili się, że humanizacja polityki symbolicznej po-
winna polegać na depolityzacji, demilitaryzacji, prywatyzacji i nacjo-
nalizacji symboli. Dodatkowo sprzyjać temu powinny decentralizacja 
państwa, rozwój lokalny, poprawa efektywności zarządzania i zaan-
gażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Kwestiom tym poświęco-
na była w szczególności debata w ramach Kongresu Inicjatyw Europy 
Wschodniej (IV panel), w której uczestniczyli: Aleksandr Kynev, Ta-
tiana Vorozheikina, Gieorgij Chizhov, Andrzej Zacharow oraz Leo-
nid Isajew.

Po zakończeniu przewidzianych w programie wystąpień nadszedł 
czas na dyskusję, w której uczestnicy oraz słuchacze wzięli udział z du-
żym zaangażowaniem.


