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OPEN LECTURE 

 
prof. Chantal Grell (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay),  

La ville de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siécle : l'envers du décor. Problèmes d’urbanisme et de salubrité 

/Wersal – za kulisami w XVII i XVIII wieku. Zagadnienia urbanistyczne i zdrowie publiczne/ 

/Versailles behind the scenes in the 17th and 18th centuries. Urban planning and public health/ 

prof. Chantal Grell, former student of the École Normale Supérieure; from 1980 to 1992 researcher in French Na-

tional Center for Scientific Research;  since 1992 professor of Early Modern History at the University of Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines;  one of the founders of the laboratory “States, Society, Religion”; member of the Scientific 
Council of the Palace of Versailles Research Centre;  holds the rank of the Knight of the National Order of the Legion 

of Honour (2012); important publications: History between erudition and philosophy. Studies on historical knowledge 
during the Enlightenment (L’histoire entre érudition et philosophie. Études sur la connaissance historique au siècle des 
Lumières) (1993), The 18th Century and the Antiquity in France (Le XVIIIe siècle et l’Antiquité en France) (1995), Intellec-
tual and Cultural History of France of Louis XIV (L’histoire intellectuelle et culturelle de la France de Louis XIV) (2000), 

Johannes Hevelius and his Times (Jan Heweliusz i jego czasy) (2017); contact: chantal.grell@uvsq.fr.  

 

INTERPERSONAL RELATIONS IN EARLY MODERN CITY 
 

Josef Kadeřábek (Charles University in Prague, Czech Republic), Unwanted neighbours. Coming of Francis-

cans and Piarists to the royal town of Slaný 

Slaný belonged to the group of important Bohemian royal towns. As it raised against the king during the Re-

bellion of 1618, it was sold to the House of Martinicz in 1623/1638. The majority of townsmen claimed their 

allegiance to Protestant denominations, however Counts of Martinics were vigorously Catholic. They started 

with the Counterreformation of the town immediately. Last steps they took was an invitation of Franciscan 

and Piarist orders. The aim of my paper is to show how townsmen reacted to new dwellers, if they cooperated 

with them, or resisted as well as if their reasons were religious, personal or economic. 

Josef Kadeřábek studied history of culture, philosophy and bohemian history at the University of South Bohemia; is 

now working at the Institute of History of Charles University as an external member of the Czech Society of Urban 

History; focuses on history of counterreformation, urban history and history of Communist Party in former Czecho-
slovakia; contact: kaderabek.josef@seznam.cz. 

 

Filip Novosel, (Croatian Institute of History, Croatia), Mars wandering the city: foreign soldiers in the service of 

the Republic of Venice garrisoned in the city of Zadar during the War of Crete (1645–1669) 

During almost 400 years of Venetian governance in Dalmatia, the city of Zadar was a cultural, administrative, 

economic and military capital of the province. Therefore, together with the residents and local people from the 

city district, its urban area was a rather dynamic scenery of all kinds of people of various professions, from all 

over Europe. Both high and low representatives of the Church, rich and petty merchants, artisans, mariners, 

suspicious vagabonds, all of them reached Zadar, some of them never to leave it again and some just passing 

through. Of course, the military factor, from highest rank officers to an ordinary soldatesque, was omnipresent 

in the city as well, especially during the times of war. Although, on a large scale thanks to its modern fortifica-

tions, never directly besieged by the Ottoman army, the city was up to the War of Crete constantly endangered 

by military operations in the hinterland. Thus, the presence of soldiers on the streets of Zadar was a part of its 

daily life and since the Republic of Venice recruited the troops not only from its possessions, but from many 

European lands, ethnic and cultural differences were highly visible. This can be clearly seen, among other 

sources, in the public notarial scripts where soldiers are constant actors in all kinds of businesses. The main 

goal of this lecture is hence, through the analysis primarily of the aforementioned sources, to show which eth-

nic military groups or individuals were present in Zadar and to what extent, what were soldiers' modes of in-

teraction with the civil residents together with the level of their acceptance in the local circles, and in which 



economic and social ranks were they present in the city. Mapping soldiers within the material of almost 2500 

documents produced by notaries active in the period of interest will surely bring some new light on diverse 

ethnic, social and cultural groups in a city on one of the European early modern borderlands, on a large scale 

influenced exactly by military affairs and frequent warfare. 

Filip Novosel, graduated history and Croatian culture at the Centre for Croatian Studies University of Zagreb in 
2010; attending the PhD in Early Modern History at the Faculty of Humanities and Social Sciences University of 

Zagreb; employed as a research assistant at the Croatian Institute of History, the Department for the Early Modern 

History; works on the project “Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 
1918”; since 2015 a member of the project entitled “Sources, Manuals and Studies for Croatian History from the 

Middle Ages to the End of the Nineteenth Century” at the Croatian Academy of Sciences and Arts. The field of interest 

is early modern social, urban and military history of Central Europe and the Mediterranean, primarily the Republic 
of Venice; contact: fnovosel1@gmail.com. 

 

dr Sofoklis Kotsopoulos (Aristotle University of Thessaloniki, Greece), Ethnic coexistence and urban space. 
Monastiri: a case of a Balkan city at the last Ottoman era 

In the recent past centuries, the homogeneity of cities in national, religious and social composition was not 

common. More widespread it was quite the contrary, especially in areas of geostrategic position, which were 

the focus of intense national claims. One such case is the southern Balkans. After the Ottoman occupation of 

four centuries, during the second half of the 19th century cities were a mosaic: Turks, Greeks, Jews, Bulgari-

ans, Albanians and Slavs formed numerous ethno-religious communities. The percentages of each communi-

ty in each city differ from a variety of historical and political parameters. A typical case is the city of Monastiri 

(or Bitolia), in the western part of the Ottoman Empire and the geographical area of Macedonia. Capital of the 

Vilayet (administrative district) and one of the most populous cities of the European part of the Ottoman Em-

pire experienced considerable growth during the late 19th century. But how these communities are organized 

and how they behave in urban space? Is there an imprint at the historic space and is there a difference in their 

architecture? The configuration of the urban net, or as a town planning either as infrastructure is the result of 

habits and policies of the Ottoman authority. However, of particular interest is observed in the concentrations 

of compatriots, performed at specific points in the city and especially around the respective place of worship. 

The Turks, as more numerous, have different social stratifications, which is reflected in their various districts, 

while the district of the Greeks appears as one of the prominent. The Jews living in a deprived area, as an evo-

lution of the earlier ghetto. These ethnic concentrations were more clear and demarcated until the early 19th 

century, while the evolution of urban habits and Europeanization, and various propaganda movements result 

in the diffusion of population and spatial mixing in the early 20th century. Of particular interest is the individ-

ual architecture of each community, which despite being one of the general spirit of eclecticism of the era, but 

shows individual variations, as a consequence of social status and national expression. 

dr Sofoklis Kotsopoulos studied Architecture at the Aristotle University of Thessaloniki - Greece (2006) after which, 

he moved to Rome, receiving a Master in Urban and Architectural Restoration at the Università di Roma Tre (2007) 
and he also worked on advanced projects of Rome’s restoration. His PhD thesis (2014), prepared in A.U.Th., was in 

the subject area of history, theory and criticism of architecture of 19th and 20th century. He has taught courses in 

restoration of historic building and sites and history of architecture at the A.U.Th. and at the University of Applied 
Science of Thessaly. His theoretical research, also in urban rehabilitation and combination of old and new architec-

ture, has been published in Greek and International conferences and journals. Additionally, he is a freelance archi-

tect in Greece, designing a wide range of constructions, from restorations and new houses to urban projects, and 
have received several mentions’; contact: kotsosofos@yahoo.com. 

 

LA REPRESENTATION DES VILLES AU SIECLE DES LUMIERES 
 

dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Université Adam Mickiewicz à Poznań), L’évolution historique de la cité 

selon Condorcet  

Est-ce possible de déterminer le rôle de la ville dans l’histoire de l’Humanité, tel que l’on pouvait le comprendre 

au XVIIIème siècle ? Question tout au moins risquée, si on ne la réduit pas à un témoignage concret et à une 



des sources – si rares à l’époque – qui englobent ce sujet des plus vastes. Le choix de l’Esquisse d’un tableau 

historique des progrès de l’esprit humain (1794-1795) reste alors évident. En effet, à travers son texte, rédigé 

dans les conditions extraordinaires, Nicolas de Condorcet (1743-1794) nous permet d’entrer de suite dans le 

vif du sujet, de découvrir donc cette évolution historique de la cité. Le valeur de sa conception consiste aussi 

à ne nous transmettre ses idées qu’à la marge de ses propos qui – rappelons-le – reduisent notre Histoire de 

l’Humanité à dix chapitres bien abrégés de sa synthèse.  

dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM, historien, professeur de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań; dans les an-
nées 2014-2015, il a travaillé au Centre Scientifique de Académie Polonaise des Sciences à Paris. Ses recherches, qui 

portent notamment sur l’histoire intellectuelle et culturelle du temps des Lumières et sur les relations entre les Slaves 

et le monde francophone, ont donné matière à des livres sur: l’anarchie polonaise dans la pensée des Lumières 
(2004), Stanislas Leszczyński (2006), les polonica de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (2010) et le monde slave 

dans les écrits des Encyclopédistes (2016); contact: forycki@amu.edu.pl.  

 

dr Tomasz Szymański (Université de Wrocław), La Ville des expiations » de Pierre-Simon Ballanche : une image 

des transformations socio-religieuses de l’humanité 

La communication a pour but de présenter la vision de La Ville des expiations de Pierre-Simon Ballanche 

(1832), représentant de la penséereligieuse et historiosophique du romantisme en France. Situer cette cité 

utopique dans le contexte d’un processus de changements peut avoir plusieurs sens. Il peut s’agir tout 

d’abord des transformations socio-politiques et religieuses de la première moitié du XIXe siècle, génératrices de 

nouveaux problèmes qui déterminent le contexte de l’œuvre ballanchienne: crise des valeurs traditionnelles, 

question sociale, oppression des peuples et lutte pour leur libération. Mais il peut aussi s’agir des transforma-

tions qui constituent le substrat principal de la pensée de Ballanche, l’histoire étant chez lui un processus 

évolutif incessant – une suite de mutations à la fois sociales et religieuses. La notion d’une révélation primitive 

s’y associe avec celle du progrès, résultant dans l’idée d’une religion universelle rassemblant toutes les tradi-

tions de l’humanité. La Ville des expiations offre une synthèse imaginative de cette conception, en symbolisant 

les épreuves initiatiques et purificatrices auxquelles l ’homme universel doit être soumis pour accomplir ses 

destinées.  

dr Tomasz  Szymański est titulaire d’un doctorat en sciences humaines (thèse: La théorie des correspondances 
dans l’œuvre de Charles Baudelaire, soutenue à Varsovie en 2009), actuellement en poste d’enseignant-chercheur à 

l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wroclaw. Champs de recherche et centres d’intérêt: littérature du XIXe 

siècle (surtout du romantisme); problématique philosophique (anthropologie, herméneutique, métaphilosophie) et 
religieuse (histoire des religions et des spiritualités, ésotérisme occidental). Projet de recherche actuel: L’idée de religion 

universelle en France aux XVIIIe et XIXe siècles; contact: tomasz.szymanski@hotmail.com. 

 

dr Tomasz Wysłobocki (Université de Wrocław), Le théâtre de la Révolution française comme lieu de création 

de l’opinion publique démocratisée  

La communication portera sur le théâtre de la Révolution française et son rôle dans la création de l’opinion 

publique révolutionnaire. Le théâtre, en tant qu’une institution bien ancrée dans l’espace urbain, et surtout 

dans l’espace public et culturel de Paris, joue un rôle de première importance dans la divulgation de nouvelles 

idéologies: patriotique, au début, et républicaine et montagnarde, par la suite. Il devient, avec le temps, une 

institution démocratique par excellence. Et pourtant, quelques années à peine avant la chute de la Bastille, 

Emmanuel Kant, dans son essai Qu’est-ce que les Lumières ? considérait l’opinion publique comme l’effet d’un 

libre échange des pensées entre les gens lettrés – et non pas entre les spectateurs mal éduqués, voire incultes – 

tout en précisant qu’elle ne se propage que par l’écrit. Cette communication tentera de voir comment s’est 

opérée cette révolution culturelle et démocratique qui a abouti à l’ « émancipation » de l’opinion publique du 

joug élitiste des Lumières. 

dr Tomasz Wysłobocki travaille en tant que maître de conférences à l’Institut d’études romanes à l’Université de 
Wrocław. Il est spécialiste en littérature des Lumières et en histoire sociale de la Révolution française. Jusqu’à pré-

sent, il s’est concentré sur l’histoire des femmes dans la France du XVIIIème siècle: ses recherches ont débouché sur 

un livre intitulé « Citoyennes. Femmes dans l’espace public français à la charrière des XVIIIe et XIXe siècles ». Désor-



mais, il s’est tourné vers le théâtre révolutionnaire, en tant qu’outil de propagande, et son influence sur les mentalités 

du temps. 

 

WIELOKULTUROWOŚĆ POLSKICH MIAST I RELACJE INTERPERSONALNE OD CZASÓW NOWOŻYTNYCH DO 

PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU 
 

dr Bernadetta Manyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ), O rzemieślnikach wileńskich 
w latach 1711-1748 słów kilka, czyli o ich liczbie i składzie narodowościowym 
 
W niniejszym referacie podjęta zostanie próba analizy środowiska wileńskich rzemieślników w latach 1711-

1748. Warto zauważyć, iż zagadnienie to dla XVIII wieku pozostaje nadal nierozpoznane. Najwięcej ustaleń 

poczyniono do XVII wieku. Ramy chronologiczne wyznaczone zostały z jednej strony rozpoczynającą się stabili-

zacją po zakończonych działaniach wojennych prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

które toczyły się w ramach III wojny północnej, z drugiej zaś strony wielkim pożarem, który wybuchł u schyłku 

lat 40-tych XVIII wieku. Owe 37 lat stabilizacji umożliwia przebadanie tej grupy (niezwykle interesującej) pod 

względem liczby profesji, których przedstawiciele działali w Wilnie we wskazanych ramach chronologicznych 

oraz składu narodowościowego. Należy pamiętać, że rzemieślnicy stanowili w dużym stopniu element napły-

wowy. W związku z tym należy postawić pytania: skąd przybywali rzemieślnicy do Wilna (z terenów Korony, 

z państw zachodnich, ze wschodu, czy z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego), w jaki sposób trafiali oni do 

stolicy Litwy oraz w ramach jakich grup byli ściągani do miasta. Podstawę źródłową niniejszych rozważań 

stanowić będą księgi rachunkowe Wilna oraz księgi sądów miejskich znajdujące się w Lietuvos valstybes istori-

jos archyvas (LVIA). Uzupełniających wiadomości dostarczą również akty cechów wileńskich (oprac. 

H. Łowmiański) oraz spisy tzw. "nowych mieszczan" (A. Urbanavicius). 

dr Bernadetta Manyś pracuje w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku, w Instytucie Historii UAM. Zaintere-

sowania: historia Wielkiego Księstwa Litewskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wilna i Wilnian, historia społeczna, 
historia kultury; kontakt: bernadetta13a@interia.pl. 

 

Melchior Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), Kształtowanie wieloreligijnej topografii Seretu w pierwszym 
półwieczu rządów austriackich (1775–1825) 
 
Przejście Bukowiny pod władzę austriackich Habsburgów oznaczało istotne zmiany w krajobrazie prowincji. 

Została ona poddana odgórnej modernizacji. Dołączyła zarazem do kompleksu ziem o katolickiej władzy i wie-

loreligijnej ludności. Przemiany najszybciej dotknęły ośrodki administracyjne, gdzie przybywali urzędnicy 

i wojskowi (głównie niemieccy, później i polscy), a za nimi rosnąca liczba kupców i rzemieślników. W sąsiedz-

twie lokowano osady kolonistów rolnych, najchętniej niemieckiego pochodzenia. Jednym z takich ośrodków 

administracyjnych była dawna stolica Mołdawii, Seret. Rozwój tego miasta można rekonstruować w oparciu o 

materiały austriackich, rumuńskich i ukraińskich archiwów, w szczególności dzięki znakomitej dokumentacji 

kartograficznej. W 1775 r. było to małe miasteczko, o którego świetnej przeszłości świadczyły jedynie trzy cer-

kwie prawosławne. Jako stolica okręgu w austriackiej Bukowinie otrzymał Seret nowy układ urbanistyczny 

i szereg gmachów publicznych. Szczególną manifestacją nowej władzy, choć także odpowiedzią na potrzeby 

rosnącej liczby wiernych, był wzniesiony z państwowych środków okazały kościół rzymskokatolicki, nie przy-

padkiem umieszczony na wzniesieniu ponad centrum miasta i stanowiący dominantę zbiegających się przed 

nim ulic. Odmienną pozycję posiadali inni przybysze, pozbawieni wsparcia państwa. Ukraińscy grekokatolicy 

z Galicji musieli zadowolić się kaplicą w kościele łacińskim. Mimo niechęci władz, wśród ludności Seretu szyb-

ko rosła liczba Żydów, po których pozostała synagoga w centrum miasta oraz rozległy cmentarz. Częstymi 

gośćmi stali się rosyjscy staroobrzędowcy, osiedli w pobliskich wsiach Biała Krynica i Klimowce. Dominująca 

dotychczas prawosławna ludność rumuńska znalazła się w zdecydowanej defensywie. W ciągu pierwszego 

półwiecza austriackich rządów Seret nabrał charakteru zdecydowanie wieloreligijnego. Rozwój urbanistyczny 

okazał się być ściśle związany z przybyciem ludności różnych wyznań i religii, co znalazło swoje odzwierciedle-

nie także w zabudowie miasta. Nadanie ośrodkowi cech nowoczesnego miasta oznaczało częściowo zaplano-

waną, a częściowo spontaniczną, zmianę jego struktury religijnej. 

Melchior Jakubowski, absolwent historii i historii sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu War-

szawskiego. Zajmuje się historycznymi przemianami krajobrazu, stosunkami religijnymi i etnicznymi na ziemiach 



wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i na Bukowinie oraz sztuką doby rokoka, zwłaszcza w kręgu tzw. baroku wileń-

skiego. W ramach programu "Diamentowy Grant" przygotowuje pracę doktorską pt. „Wielokulturowość przestrzeni 

wiejskiej na wschodzie Europy w drugiej połowie XVIII - pierwszej połowie XIX wieku. Analiza porównawcza stosun-

ków między grupami religijnymi i etnicznymi na przykładach Suwalszczyzny, Bukowiny i Inflant Polskich”; kontakt: 
melek.jakubowski@gmail.com. 

 

Barbara Domańska (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Proszeni i niechciani "obcy" 

w przestrzeni mieszkalnej w dobie po powstaniu styczniowym 

W trakcie prezentacji chciałabym poruszyć temat dzielenia przestrzeni prywatnej z osobami spoza kręgu naj-

bliższej rodziny. Do domowników, oprócz najbliższych członków rodziny, należeli też rezydenci czyli osoby spo-

krewnione i niespokrewnione z gospodarzami przebywające w mieszkaniu na określonych zasadach. Grupę 

rezydentów tworzyli samotni krewni, dziadkowie, dorosłe nieusamodzielnione dzieci oraz nierzadko obce osoby 

przyjmowane za opłatą. Szczególnie liczną grupę rezydentów dziewiętnastowiecznej Warszawy stanowiła sze-

roko pojęta służba wraz z opiekunkami dzieci i nauczycielami zajmująca najniższą pozycje w lokalu, zależna 

od gospodarzy. Ich hierarchię społeczną oddaje także zajmowane przez nich miejsce w obrębie mieszkania 

urządzonego zgodnie ze smakiem narzuconym przez epokę. Smakiem, który ewoluował pod silnym wpływem 

filozofii przestrzeni opartej na higienicznym trybie życia. Kamienice przedwojennej Warszawy były świadkami 

nie tylko codzienności mieszkańców miasta, ich pracy i chwil poświęconych życiu rodzinnemu i towarzyskie-

mu. Ich mury „pamiętają” sytuacje szczególne – walkę z zaborcą i sprzeciw wobec rusyfikacji narodu. Wyrażał 

się on poprzez tajne nauczanie, nielegalne zebrania, druk ulotek nawołujących do walki, aż po organizowanie 

zamachów wymierzonych przeciwko przedstawicielom władzy zaborczej. Przybliżę przeznaczenie mieszkania 

zaadaptowanego do działań konspiracyjnych, jego wygląd, zagospodarowanie oraz możliwości dostosowania 

do aktualnych, niecodziennych potrzeb, jakie niosły ze sobą lata po powstaniu styczniowym. 

Barbara Domańska, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Archiwum oraz doktorantka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Obecne 

zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z archiwistyką archeologiczną, metodologią 
nauk historycznych, relacjach społeczno-kulturowych; kontakt: barbaradomanska.info@gmail.com. 

 

Piotr Hummel (Uniwersytet Warszawski), Asymilacja ludności napływowej oraz migracje wewnątrz miasta 
w Warszawie przełomu XIX i XX wieku  

Prezentowane przeze mnie zagadnienie jest fragmentem szerszych badań nad relacjami sąsiedzkimi w War-

szawie w latach 1864-1905. Miasto wkraczało wtedy w proces nowoczesnego postępu urbanizacyjnego, który 

diametralnie zmienił jego tkankę społeczną. Transformacji w ośrodek wielkomiejski, naznaczonej rozwojem 

kapitalistycznej gospodarki oraz przemysłu, towarzyszyło powstanie niejednorodnej zbiorowości złożonej 

z mieszkańców tradycyjnie z miastem związanych oraz coraz liczniejszej ludności napływowej. Liczba miesz-

kańców Warszawy wzrosła z 244 tys. w roku 1864 do ponad 700 tys. koło 1900 roku, za co w równej mierze 

odpowiadał wysoki przyrost naturalny jak i przyrost imigracyjny. Biorąc pod uwagę, że u schyłku XIX wieku 

niemal połowę mieszkańców Warszawy stanowiły osoby urodzone poza miastem, zasadne wydaje się pytanie, 

w jaki sposób imigranci asymilowali się w mieście. Gdzie kierowali pierwsze kroki? Czy korzystali z czyjejś po-

mocy, np. rodziny? Z kim udało im się nawiązać pierwszy kontakt? Jak przyjmowali ich nowi sąsiedzi? Czy 

migrowali do miasta samotnie czy w grupach? I w końcu, ilu z nich przyjeżdżało jedynie do pracy sezonowej, 

a ilu zostawało na stałe i jak wpływało to na ich zakorzenienie w mieście? Z perspektywy moich badań nad 

społecznościami lokalnymi w Warszawie kluczowe jest dla mnie ustalenie na ile przybysze uzyskiwali akcepta-

cje nowych sąsiadów i czy stawali się członkami lokalnej wspólnoty. Korzystam z różnorodnych źródeł przed-

stawiających problem zarówno z perspektywy imigrantów jak i zewnętrznych obserwatorów. Literacki obraz 

imigranta kontrastuje ze wspomnieniami robotników przybyłych do miasta pod koniec XIX stulecia. Pomocni-

czo używam relacji ze spraw sądowych oraz doniesień prasowych, za pośrednictwem, których można uchwy-

cić sieć zależności sąsiedzkich niewidocznych w np. danych statystycznych. Zastanawiam się, czy formowanie 

wielkomiejskiej społeczności, a w szczególności towarzyszący mu wzrost dynamiki migracji wewnątrz miasta, 

musiał skutkować rozpadem wspólnot lokalnych. Przeprowadzki powodowane takimi względami jak drożyzna 

lokali czy migracja za pracą osłabiały przywiązanie do miejsca zamieszkania i utrudniały nawiązywanie bliż-



szych relacji z sąsiadami. Jak będę się starał wykazać nie dla wszystkich grup społecznych migracja musiała 

jednak oznaczać zerwanie z dotychczasowym modelem życia we wspólnocie. Mniej zamożni mieszkańcy mają-

cy ze względów finansowych ograniczony dostęp do usług, życia kulturalnego, mieszkający w 1-izbowych loka-

lach niewyposażonych w podstawowe media, wciąż byli skazani na współpracę sąsiedzką w celu zaspokajania 

podstawowych potrzeb.  

Piotr Hummel, początkowo zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół historii Kościoła w średniowieczu 

oraz historii sztuki; w latach 2012-2013 aktywny członek sekcji mediewistycznej Studenckiego Koła Naukowego 
Historyków UW. Chęć połączenia pasji do historii sztuki oraz zainteresowania tematyką historii religijności zachęciła 

go do napisania interdyscyplinarnej pracy licencjackiej pt. Źródła literackie jako inspiracja programu ikonograficznego 
legendy o św. Stanisławie w Tryptyku z Pławna i Poliptyku Wieniawskim pod opieką prof. Agnieszki Bartoszewicz. 

Kontynuował studia magisterskie w Instytucie Historycznym, ale zupełnie zmienił zakres zainteresowań i zajął się 
problematyką społeczności miejskich w XIX wieku. Od 2016 doktorant Wydziału Historycznego UW, kontynuuje 

badania nad wielkomiejskimi społecznościami lokalnymi, zamierza porównać życie sąsiedzkie w Warszawie oraz 

Łodzi w latach 1864-1914. Swoje zainteresowania związane z historią Warszawy wykorzystuje również w pracy za-
wodowej jako przewodnik miejski. Współpracuje m. in. z Muzeum Historii Polski i Domem Spotkań z Historią; kon-

takt: piotr.hummel@gmail.com. 

 

FINANCE, AUTHORITY AND PUBLIC HEALTH 
 

Darius Sakalauskas (Vilnius University, Lithuania), Financial capital movement: a process of change in the late 

18th c. Vilnius  

Often the end of the 18th c. is understood as a dark period for the Polish-Lithuanian Commonwealth and its 

towns. Three partitions that de facto destroyed the Republic where also crucial to the development of urban 

landscape: town autonomy gradually started to be reduced, industrialization, establishment of railways creat-

ed new urban centers such as Łódź. While Poland fared better in the matter of urbanization, parts of former 

Grand Duchy of Lithuania suffered: if it was not a decline, then definitely a proper stagnation. Analyses of the 

economic reality just before the last partition might help to indicate what could have been the outcome of 

Lithuanian urban landscape, if it was not annexed by the Russian empire. A specific issue of financial capital 

management in Vilnius has been chosen, because this area has rather stagnated in the Grand Duchy of Lith-

uania, but there were signs at the last quarter of 18th c. that this market has finally kicked of: for example, 

enacted legislation of bill in 1776, higher usage of secondary money, etc. Furthermore, there is a good compar-

ison background – Warsaw at the time started to build its own banking sector. It shows vibrant economic life, 

which might have prospered if not for the partitions and the war. Therefore, my aim of the presentation would 

be to present a process of change in the financial capital market in Vilnius in the last quarter of the 18th c., to 

compare it with the status quo in Warsaw at the time. This will be done through micro-history approach by 

selecting couple of specific cases and following them through their story. The presentation will aim to check at 

least couple of socio-economic groups, most probably including the Jews and some of the monasteries in Vil-

nius, and compare them in economic-sociology terms. 

Darius Sakalauskas is a PhD candidate at Vilnius University Faculty of History (Lithuania). His main research inter-

est lies in the economic history of the Grand Duchy of Lithuania, more specifically to the rationale, motivation and 

interest of various socio-economic groups. Furthermore his attention concerns the economic life of towns both locally 
and regionally, theories of economic-sociology. Besides that, Darius Sakalauskas has contributed to the populariza-

tion of scientific researches through development of a mobile app for the history of Lithuanian Jews in several of its 

towns; contact: darius.sakalauskas@yahoo.com. 

 

Atrayee Lahiry (Jadavpur University, India), Transfer of British Indian Capital from Calcutta to Delhi and its 
impact on the city of Calcutta  

This paper aims to investigate certain aspects of the British colonial city of Calcutta, when the city was at 

a juncture of losing its position as the capital city of British Indian Empire in 1911-12. Calcutta was the seat of 

the Government of the British India until 1911 and the commercial capital of the British Indian empire down 

to the First World War. Once Bengal became the centre of English colonialism in the subcontinent, Calcutta 



and its hinterland rapidly emerged as the nucleus of British economic interests in the country. The prominent 

position that the city came to enjoy under the Raj was demonstrated by the concentration of industries in its 

suburbs, the volume of shipping activities carried out through its port and the vast hinterland given over to the 

production of tea, coal and jute, controlled chiefly by the Scottish managing agency houses. The city also de-

veloped as the melting pot of eastern and western cultures. When the Raj sought to impart western education, 

Calcutta was the experimental site: the new western educated middle class rapidly made Calcutta the cultural 

capital of the subcontinent. The transfer of capital co-incided with the establishment of C.I.T. (Calcutta Im-

provement Trust), when the question of urbanization was first time addressed institutionally. Under land 

clearing scheme of C.I.T. many slums of the city were dismantled, which again gave rise to the number of 

crimes occurring in and around the city, some of which, bore definitely the essence of class conflict. The paper 

also tries to explore various aspects of the city's daily life during this time like health, education etc. 

Atrayee Lahiry did her Master of Arts (M.A.) degree in History with specialization in Economic History from the De-

partment of History, Jadavapur University, Calcutta, India in 2011. Subsequently, she pursued her Master of Phi-
losophy (M.Phil) degree in Modern History from the same department (2011-2013) and her topic of research was 

“Transfer of capital from Calcutta to Delhi”. Presently she is pursuing her Ph.D. research within the same depart-

ment and her topic of interest is 'Colonial Calcutta'; contact: atrayeelahiry@gmail.com. 

 

Julie Hamacher Liepkaln (Universidad de Estadual de Campinas, Brazil), An enlightened city: the Intendência 

Geral da Polícia and the public health policies in Lisbon (1760-1792) 

This paper proposal aims to inquire the policies of public health established during the Enlightenment in Por-

tugal, more specifically in Lisbon between 1760 and 1792. This period includes part of the reign of D. José 

I and the entire reign of D. Maria I. Both reigns were landmarks for public health issues in Portugal, mainly 

because of the major reforms undertaken by the monarchs. Noteworthy among those are the reform of the 

course of medicine at the University of Coimbra in 1772 and the consolidation of a Portuguese scientific com-

munity through the foundation of the Academy of Sciences of Lisbon in 1779. It is important to bear in mind 

that, during this period, issues such as the potential contribution of scientific knowledge to address the prob-

lem of population growth were of interest not only of philosophers and savants, but also of politicians. Our 

starting point is the creation of the Intendência Geral da Polícia, which was originally intended to ensure the 

safety of the streets of Lisbon. However, in 1780, with the nomination of Diogo Inácio de Pina Manique, as the 

head of the Intendência, the responsibilities of the institution were enlarged, and its new functions included 

a vast range of activities, such as urbane sanitation, nourishment quality, epidemics control, qualification of 

health agents, preparation of “people lists” and construction of “extra-mural” cemeteries. Given this, at first, 

this paper will analyze the relationship between the Intendência Geral da Polícia and the Enlightenment con-

text, since many of the institution guidelines were based on the main scientific theories of the 18th century, 

such as the ideas of Progress and Happiness. Finally, this paper intends to examine the sanitary projects of 

the Intendência, in order to demonstrate that they not only had a considerable impact in the urbanization of 

Lisbon, but also changed public conceptions and practices concerning hygiene and health. 

Julie Hamacher Liepkaln, Bachelor Degree History, University of Campinas (2014). Master in progress in Political 

History, University of Campinas (to be concluded at the end of 2017), under the direction of Prof. Dr. Leila Mezan 

Algranti and with "sandwich-period" at the University of Évora, in Portugal, under the supervision of Prof. Dr. Tiago 

C. P. dos Reis Miranda (Research funded by FAPESP). Thesis title: “Medical knowledge and Enlightened Reform: 
Antônio Nunes Ribeiro Sanches and public health policies in Portugal (1750 - 1792)”; contact: ju-

hamacher@gmail.com. 

 

Vira Trach (Ukrainian Catholic University in Lviv, Ukraine), City hygiene – the question of public health in the 

policy of the city authorities in Lviv during the late XIXth – early XXth century 
 
The rapid development of cities has been one of the signs of modern times. Along with the growth of the urban 

population epidemics were grown up too. The massive spread of epidemic diseases was a key problem in 

health care, which was trying to be solved at this time. The concept of public health was formed and reflected 

in the cities’ development and urban lifestyles. Knowledge about the importance of cleanliness, appropriate 

sanitary and hygienic conditions to prevent diseases was embodied in the urban space in the construction of 



sewer, water supply system etc. These indicators were among those which measured the development of cities 

and became one of the main components of the concept of city hygiene. At that time, Lviv was the capital of 

the province of the Austro-Hungarian Empire and became self-governing in 1870. In the city council, different 

departments were engaged in the affairs of sanitation. There were also commissions which were involved in 

separate matters concerning public health. The city health service was organized 1872. The city Bureau of 

statistics started to work at the same year, which provided information about the sanitary condition of the city, 

infectious diseases etc. In 1887 Lviv was divided into seven sanitation districts, each of which was directed by 

doctors. There was city doctor responsible for the whole city. The city hygiene was one of the key concepts 

within policy of the Lviv city authorities of that time – the pavement of streets, construction of new water sup-

ply (1899-1901), sewerage (1883-1910), urban abattoir (1901), cleanliness of streets and houses, regulation 

abandoned areas of the city, disinfection of houses and things etc. The question of housing (e.g. apartments in 

basements and attics that do not meet the requirements of sanitation and hygiene etc.) remained difficult for 

the city. The solution to these problems has been the subject of discussions among the community especially 

professionals and authorities, but most of them were never fully resolved before the start of WW I. 

Vira Trach, Ph.D. student, Department of Modern and Contemporary History of Ukraine, Ukrainian Catholic Uni-
versity (Lviv, Ukraine); Ph.D. project: “Public Health in Lviv at the End of the Nineteenth – Beginning of the Twentieth 

Century: cultural imaginations and social discourses”. 2011-2013 – independent tourist guide, manager of tourism 

(Lviv, Ukraine). July 18-27, 2016 – Summer University Program “Cities and Science: Urban History and the History 
of Science in the Study of Early Modern Europe”, Central European University, Budapest; contact: vi-

ratracz@gmail.com, viratracz@ucu.edu.ua. 

 

FEMMES D’AFFAIRES ET LA VIE MONDAINE 
 

dr Agnieszka Jakuboszczak (Université Adam Mickiewicz à Poznań), Sous contrôle féminin. L'organisation des 

petites villes dans les biens de Teofila 1v. Szołdrska 2v. Potulicka (1714-1790)  

Teofila née Działyńska 1 v̊oto Szołdrska 2˚voto Potulicka (1714-1790) garde une place important dans l’histoire 

de Grande Pologne. Elle était la seule héritière de ses parents Zygumnt Działyński et Teresa née Tarło. Elle 

avait la ville de Kórnik avec un château et des granges, la ville de Bnin avec des faubourgs et aussi des plu-

sieurs villages, entre autres Czołowo, Radzewo, Skrzynki et Robakowo. Le grand trésor de domaine de Teofila 

restait sans doute une grande zone forestière. Il se pose la question quelle était sa conception de tenir ces 

biens ? Est-ce que cette dame noble avait des ambitions de céer à Kórnik une résidence moderne et à la 

mode ? Est-ce qu’elle était novatrice dans la gestion des biens ? 

dr Agnieszka Jakuboszczak, docteur en histoire, elle a rédigé sa thèse en co-tutelle avec l'Université Adam Mickie-

wicz de Poznan et l'Université Paris 7 Denis Diderot. Maître de conférences à l'Université Adam Mickiewicz de Poz-
nan. Ses recherches portent notamment sur l'histoire des femmes et les relations franco-polonaises à l’époque mo-

derne. 

 

Lauriane Cros (Université Bordeaux Montaigne, France), La franc-maçonnerie à Bordeaux dans le XVIII siècle: 

construction, appropriation, pratiques  

Au siècle des Lumières, la cité portuaire bordelaise connaît de nombreuses mutations économiques, sociales 

ou urbanistiques. Capitale provinciale, ville parlementaire, siège des représentants de l’autorité royale et port 

actif Bordeaux est une ville des Lumières et une ville sociable. Ces évolutions sont perceptibles à travers les 

vedute de Joseph Vernet qui représentent les changements urbanistiques de la cité, les activités nombreuses 

sur les quais de la Garonne, les espaces de promenade et de rencontres des populations locales et des visi-

teurs étrangers. Ville sociable, Bordeaux est une ville qui développe de nombreux cadres de rencontre et de 

sociabilité. Les élites bordelaises cherchent au siècle des Lumières des cadres moins contraignants dans les-

quels la franc-maçonnerie s’inscrit. Phénomène urbain, la maçonnerie s’établit dans la cité bordelaise dès 

1732 et se pérennise, s’inscrivant dans les dynamiques de la ville et participe aux évolutions de perception et 

de pratique de la ville par ses élites et par les autorités. Ainsi la franc-maçonnerie offre une nouvelle forme de 

sociabilité et s’inscrit dans la ville par les démarches collectives de la loge ou par les actions individuelles des 

frères. La nécessité de garder le secret face à l’idéal d’ouverture de l’Art Royal se reconnaît dans l’architecture 



des temples, la fermeture de leurs portes et parallèlement à travers la connaissance supposée par les autorités 

et les populations. Cachés mais connus, les temples appartiennent à la géographie de la ville, à son organisa-

tion et profitent des offres urbaines de sociabilité nouvelle, des modes qui se diversifient ainsi que des possibili-

tés accrues de ravitaillement par l’interconnexion de la ville et de son port étroitement lié à son arrière-pays 

aquitain et son avant-pays atlantique. Les loges s’inscrivent également dans le temps urbain: le temps de la 

loge se structure pour répondre aux temporalités profanes de la ville. La visibilité de l’Art Royal répond aux 

exigences des autorités et participe au processus de construction et de visibilité de la ville. 

Lauriane Cross, doctorante en Histoire moderne sous la direction du Professeur François Cadilhon, Professeur 

agrégé, ATER à l’Université Bordeaux Montaigne; sujet de la thèse : « Franc-maçonnerie, réseaux maçonniques et 
dynamiques bordelaises au XVIIIe siècle »; contact: lauriane.cros@gmail.com. 

 

Dorota Wiśniewska (Université de Wrocław/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay), 
Quels salons parisiens et dans quel but les a-t-on fréquentés dans la seconde moitié du 18e siècle?  

Dans la France de la fin de l’Ancien Régime la fréquentation régulière de maisons particulières était caractéris-

tique des  élites urbaines, surtout parisiennes. Ces rencontres  couramment nommés « salons » ou « salons 

littéraires » à nos jours, et « sociétés », « cercles », « assemblées » ou bien « compagnies » à l’époque, réunissaient 

des artistes, des hommes de lettres, des philosophes, des étrangers et la noblesse française. Dans cette inter-

vention on présentera une analyse quantitative des rapports de police parisienne concernant l’activité mon-

daine des ministres étrangers entre 1774 et 1789. Nous montrerons la spécificité des salons parisiens et indi-

querons les plus fréquentés. De plus, nous étudierons  la dynamique de la fréquentation de différentes mai-

sons au fil du temps. Enfin, on se penchera sur  la structure des réseaux de contacts évoqués dans les rap-

ports, ce qui soulignera le rôle majeur des salons dans la circulation des idées et des informations. 

Dorota Wiśniewska, est diplômée de l’Institut Historique de l'Université de Wroclaw. Elle est doctorante à l'Université 

de Wroclaw (Pologne) et à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay dans le cadre du pro-

gramme ‘Doctorat en co-tutelle’. Elle travaille sur une thèse intitulée: Femmes en politique en France et en Pologne 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : «salons littéraires» et correspondances. Ses intérêts scientifiques sont les sui-
vants: les femmes dans l'histoire, l'histoire socio-culturelle, la politique et la diplomatie dans l’époque moderne, les 

relations franco-polonaises au 18e siècle; contact: dorota.wisniewska@uwr.edu.pl. 

 

MIASTA W GALICJI WSCHODNIEJ 

 
Anna Varanytsya (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), (Nie)zakończone dzieciństwo: miasto we 

wspomnieniach uczniów szkół średnich Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku  

„Przeniesienie się do miasta w celu kontynuacji nauki było dla każdego z nas wielkim przełomem w dotych-

czasowym życiu. Z miast i miasteczek, w których to życie było tak spokojne – jak stojąca woda w jeziorze, tylko 

od czasu do czasu poruszana przez jakieś zewnętrzne przyczyny – wpadliśmy tam jako onieśmieleni przybysze 

z prowincji, co pogłębiał jeszcze wybitny kontrast środowiska wielkomiejskiego. Jego rozległy obszar, dziesiątki 

ulic i placów, wiecznie pełne ruchu i życia główne arterie komunikacyjne trzeba było poznać, nauczyć się 

w nich orientować i rozpocząć w tym nowym świecie samodzielne życie” - tak wspominał swoje wielkomiejskie 

doświadczenie Stefan Uhma. W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku migracja oświatowa była zjawi-

skiem masowym; co raz więcej młodzieży przenosiło się do dużych miast, aby tam kontynuować edukację 

w szkołach średnich i zawodowych. Wyjazd na naukę do miasta odbywał się średnio w 14. roku życia. Ten 

wiek był swoistą granicą, za którą kończyło się dzieciństwo. Lata spędzone w miejskich szkołach często odno-

towywano w pamięci jak jeden z najważniejszych etapów życia, a więc we wspomnieniach zajmują one szcze-

gólne miejsce. Wyjazd z domu rzadko kiedy był bezbolesny. Jan Kubisz opisał przygotowanie do swojego prze-

niesienia jako „organizację własnego pogrzebu”, a Stepan Szuchewicz na tyle ostro przeżywał perspektywę 

rozłąki z mamą, że znienawidził Lwów: „te ohydne miasto, do którego muszę się przenieść na długo-długo”, 

jeszcze go nie widząc. Adaptacja zwykle trwała pierwszy rok, jednak miasto samo prowadziło pewną selekcję, 

odrzucając tych, którzy nie mogli się w nim odnaleźć. Miejskie realia kryły w sobie wiele możliwości i nie mniej 

pokus, dlatego też młodzi ludzie, a w zasadzie wciąż dzieci, musieli nauczyć się podejmować decyzje i ponosić 

odpowiedzialność, co czasem było prawdziwą próbą charakteru. W mieście młodzież często zdobywała pierw-



sze doświadczenie wielokulturowości, znajdując się w różnych rolach, w jednej sali szkolnej z Polakami, Rusi-

nami, Żydami czy Niemcami. Od tego doświadczenia zależały dalsze poglądy na kwestię narodowościową. Po 

ukończeniu szkoły średniej lub zawodowej absolwenci albo zostawali w mieście, traktując go jak nowy dom, 

albo wyjeżdżali, zachowując nostalgię za miastem swojej młodości do końca życia. 

Anna Varanytsya, doktorantka Wydziału Współczesnej Historii Ukrainy Instytutu Ukrainoznawstwa im. Iwana 
Krypiakiewicza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół histo-

rii oświaty Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, biografistyki historycznej oraz stosunków narodo-

wościowych doby autonomii austriackiej; kontakt: annavend@ukr.net. 

  

Iurii Tkachuk (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), Industrializacja jako czynnik kulturowego wydzie-
dziczenia grup społecznych w małych miastach Galicji w drugiej połowie XIX wieku: case Jasło i Borysław 

W literaturze przedmiotu Galicja jest postrzegana na różne sposoby. Z jednej strony może być to pogląd sen-
tymentalny - jako świat utracony, o wyidealizowanej przestrzeni współbytowania różnych kultur, tradycji 
i religii. Z drugiej – o dialogu trudnym, o konflikcie, którego źródłem są odmienne zbiorowe wyobrażenia. 
W dużych miastach sprzeczne interesy narodowe i wynikające z nich antagonizmy miały już wówczas długo-
letnią tradycję. Inaczej wyglądała sytuacja w małych miasteczkach i wsiach, zwłaszcza w tych oddalonych od 
ośrodków miejskich. Oczywiście konflikty związane z upowszechnianiem idei nowoczesnego narodu i propa-
ganda nacjonalistyczna były coraz częściej obecne i tutaj. Jednak duża część członków społeczności wiejskich 
rozumiała i interpretowała te spory inaczej niż inteligencja i przedstawiciele elit. Powód był prosty: odbiór treści 
politycznych kształtowała inna wizja świata. Żeby dowiedzieć się, jak przebiegały procesy unarodowienia, 
w tym polonizacji i ukrainizacji chłopów w międzywojniu, oraz jak oddziaływały na wieś narastające konflikty 
etniczne i polityczne, trzeba najpierw zrozumieć sposób funkcjonowania społeczności lokalnej na obszarach 
o charakterze wiejskim. Celem referatu jest charakterystyka funkcjonowania społeczności lokalnych galicyj-
skiego pogranicza w okresie industrializacji. Źródła wskazują, że to więzi wspólnotowe decydowały 
o identyfikacji mieszkańców Jasła i Borysława. Ważnym składnikiem samookreślenia i wyznacznikiem swoj-
skości było podzielanie obowiązujących w grupie norm i wartości opartych o popularną religijność i numino-
tyczne doświadczanie rzeczywistości. 

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-

Frankowsku oraz Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność kulturoznawstwo; kontakt: iuriitkachuk@gmail.com. 

 

Daniel Borowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Wpływ diaspory ormiańskiej na kulturową prze-

strzeń Lwowa przełomu XIX i XX wieku  

Już od czasów lokacji miasta Lwowa i nadania mu prawa magdeburskiego przez Kazimierza Wielkiego, ob-

serwowalny był jego wielokulturowy charakter objawiający się koegzystencją trzech wspólnot: żydowskiej, 

chrześcijańskiej i ormiańskiej. Pozostałości tego wyjątkowego dziedzictwa dostrzegalne są do dnia dzisiejszego. 

Na przestrzeni wieków Ormianie, jako jeden z najstarszych narodów świata, poprzez własne rzemiosło, handel, 

sztukę oraz religię stali się nieodłącznym elementem zjawiska palimpsestowości kulturowej miasta. Głównym 

założeniem prezentacji będzie przedstawienie wpływu diaspory ormiańskiej na dzieje miasta na przełomie XIX 

i XX w. Ukazany będzie ich sposób współżycia z pozostałymi grupami narodowościowymi na tle istotnych 

wydarzeń historycznych. Zastosowana metodologia badawcza oparta na analizie antropologiczno- historycznej 

nie tylko będzie opierała się na źródłach, takich jak pamiętniki czy wspomnienia z epoki lecz również zwróci 

uwagę na elementy ikonograficzne i architektoniczne miasta. Interdyscyplinarny charakter prezentacji pozwoli 

w szerszy sposób spojrzeć na przedstawiony powyżej problem naukowy. 

Daniel Borowski, historyk, muzealnik, antropolog historyczny. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego. 

Zawodowo związany z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdu-
ją się: antropologia historyczna, historia sztuki, historia wojskowości, muzealnictwo (ekspozycja przestrzeni histo-

rycznej w muzeach); kontakt: d.borowski@mhk.pl. 

 



Magdalena Gibiec (Uniwersytet Wrocławski), Między ukraińską inteligencją a polską administracją. Kształto-

wanie świadomości narodowej we Lwowie na przełomie lat 20. i 30. XX wieku  

Lwów był niezwykłą mozaiką etniczną i kulturową od początku swojego istnienia. Przenikały się tu głównie 

wpływy polskie, żydowskie, ukraińskie i ormiańskie. Z czasem jednak proces polonizacji zaczął wypierać inne 

narodowości, pozostawiając je na marginesie. Zjawisko to stanęło w obliczu rosnącej świadomości ukraińskiej 

w 2 połowie XIX wieku. To właśnie w tym mieście skupiała się ukraińska inteligencja, która stała w opozycji do 

intensywnej polonizacji miasta. Proces ten w czasie istnienia II Rzeczpospolitej wszedł w nowy etap rozwoju 

i związany był ze swoistą rywalizacją o „rząd dusz”. Wpływ inteligencji; z jednej strony legalna praca jej czoło-

wych działaczy, z drugiej natomiast młodzieży skupionej w organizacjach nacjonalistycznych, wytwarzał uni-

kalny rodzaj ukraińskiej świadomości i przyczynił się do wykrystalizowania się postaw społecznych i politycz-

nych wśród mieszkańców Lwowa. W wyniku konfrontacji z „innymi”, uwypuklała się silna identyfikacja z wła-

sną grupą i poczucie przynależności, jednak, paradoksalnie, spotkanie to mogła rodzić pewnego rodzaju roz-

mycie tożsamości i asymilację różnych grup (na przykład, kiedy w grę wchodził awans społeczny bądź małżeń-

stwo). Kwestie te zależały od siły identyfikacji z narodem oraz skuteczności w jej podtrzymywaniu. W tym wy-

padku niebywała była rola niższych warstw inteligencji, księży i nauczycieli, którzy mieli stały kontakt z miej-

scową ludnością. We Lwowie istniały także siedziby najważniejszych ukraińskich organizacji gospodarczych 

i społeczno-kulturalnych, na których spoczywała rola pielęgnowania ruchu narodowego. W opozycji stała na-

tomiast polska część mieszkańców Lwowa, która zdominowała struktury administracyjne, nie tylko kreujące 

i podtrzymujące swoimi działaniami „polskość Lwowa”, ale także starające się wpływać na rozwój ruchu ukra-

ińskiego. Celem wystąpienia jest ukazanie Lwowa, który wyróżniał się odrębną specyfiką, szczególnie w kwestii 

stosunków narodowościowych, kształtowania się tożsamości narodowej zarówno Polaków jak i Ukraińców, 

w którym ścierały się dwie, wykluczające się narracje. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na me-

chanizmy zachodzące w konfrontacji polskiej warstwy urzędniczej z ukraińską inteligencją w latach 20. i 30. 

XX wieku. 

Magdalena Gibiec, doktorantka II roku studiów historycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego; obecnie odbywa staż na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki; 
przewodnicząca Doktoranckiego Koła Naukowego Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa; zainteresowania ba-

dawcze: polityka narodowościowa II Rzeczpospolitej, działalność administracji terytorialnej na terenie Galicji 

Wschodniej, kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowej, stosunki polsko-ukraińskie na łamach prasy; kon-
takt: magdalena.gibiec@uwr.edu.pl. 

 

Ewa Nizińska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), „Przed wojną wszystko było bardzo pięknie, bardzo 
ładnie. A teraz to wszystko umarte”. O powstawaniu „kresowych atlantyd” na przykładzie Sambora 

W kręgu zainteresowań antropologów historycznych coraz częściej pozostaje nie tylko sama przeszłość, ale 

także jej współczesne przywołania, przyglądamy się sposobom jej konstruowania i przetwarzania. Przeszłe 

wydarzenia wydają się niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób przebiega proces konstruowania pamięci 

o nich. W wystąpieniu przedstawię obraz Sambora wykreowany z pamięci zbiorowej i wspomnień indywidual-

nych oraz odpowiem na pytanie, jakie są mechanizmy jego konstruowania. Podstawowym źródłem poddanym 

analizie będą wydawnictwa członków Koła Samborzan (zrzeszającego potomków polskich mieszkańców mię-

dzywojennego Sambora), a przede wszystkim wydawany w latach 1984-2013 Biuletyn. Inspiracją są dla mnie 

prace antropologów, socjologów i historyków, m.in. Kirsten Hastrup, Paula Ricoeura, Maurice’a Halbwachsa 

i Pierre’a Nory. Obok obrazu miasta z okresu II Rzeczpospolitej i jego mieszkańców, wyłaniającego się z kart 

biuletynu, bardzo ważny jest dla mnie sposób jego tworzenia, staram się w związku z tym odpowiedzieć na 

pytanie, jakie elementy przeszłości zostają wykorzystane przez promotorów samborskiego dziedzictwa i w ja-

kim celu zostają one przywołane. Użycie pojęcia dziedzictwa nie jest przypadkowe. Zgodnie ze współczesnym 

rozumieniem, nie jest to utrwalony element przeszłości, a rodzaj „produkcji kulturowej, w którym wytwarza się 

coś nowego, co odwołuje się do przeszłości i zaczyna działać w konkretnych momentach. Sytuacja taka ma 

miejsce, gdy pojawia się poczucie – czy to w samej społeczności, czy też poza nią – że z rozmaitych powodów 

jakiś zespół cennych praktyk kulturowych odchodzi w przeszłość” (Kirshenblatt-Gimblett). Powyższe słowa 

trafnie oddają aktywność członków Koła Samborzan (i podobnych środowisk), którzy nie tylko są kustoszami, 

opiekującymi się elementami przeszłości, ale aktywnymi twórcami pewnego wyobrażenia przeszłości w teraź-

niejszości (co często wiąże się z mitologizacją minionego czasu). To wiąże się z kolejnymi pytaniami, jak choćby 



to, czy następuje uwspólnianie wspomnień między piszącymi, czy publikowane treści podlegają negocjacjom. 

Analizowany przykład, w którym potomkowie i współpracujący z nimi pasjonaci po latach tworzą opowieść 

o lokalnej społeczności, nie jest oczywiście wyjątkowy i stanowi pars pro toto uniwersalnych mechanizmów 

i ogólniejszych procesów, które w szczególności dla Ziem Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej pozostają nie-

zmiennie w centrum zainteresowań. 

Ewa Nizińska, magister matematyki i etnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 przygotowuje rozprawę dok-

torską, której celem jest równoległe przedstawienie funkcjonowania polskiej społeczności Sambora z dwudziestolecia 
międzywojennego oraz jej obrazu, tworzonego po kilkudziesięciu latach przez kolejne pokolenie; kontakt: 

ewa.nizinska@gmail.com. 

 

LOOKING FOR THE ROOTS 
 

Victoria Mcvicar (University College London), Imagining Athens in Enlightenment France: architecture, politics 

and the poleis 

This paper will examine how, contrary to much scholarly consensus, there existed with in the philosophic-

historical treatise of the French enlightenment thinkers a strong, positive tradition surrounding classical Ath-

ens. It will explore how throughout this time frame, across a variety of different authors and works a pro-

Athenian tradition in which the city and its statesmen were upheld for their virtue, love of liberty and their 

patriotism. I will explore key areas in which these pro-Athenian sentiments are demonstrated; discussions of 

Solon the sage and lawgiver, Athenian virtue in the narrative of the battle of Marathon and finally attitudes 

towards Demosthenes, Phocion and Athens in the final days of before the Hellenistic kings. It will observe how 

the various political, philosophical and social contexts shaped perceptions and their reinterpretations of classi-

cal Athens. It will elucidate the ideological gravitas that the city came to have in eighteenth-century French 

thought despite the well founded dislike many, principally Mably and Rousseau, had towards the city on ac-

count of the demagoguery and decadence of its populus. Writers such as Voltaire, Montesquieu, Fénélon and 

Rollin came to see the city as a bastion of legal moderations giving liberty to the arts, sciences, philosophy and 

commercialism. There was also consensus admiration for the 'great men' of Athens, above all Solon, Miltiades 

and Demosthenes, through which the authors explored the ideals and limitations of citizen virtue. Key to this 

paper will be an examination of the relationship between the city, the great men and their role in guiding and 

shaping the notoriously capricious Athenian population towards virtue, patriotism and liberty that became 

key to the enlightenment thinkers analysis of the ancient city.  

Victoria Mcvicar, is a postgraduate researcher at University College London's Department of Greek and Latin look-

ing at the reception of Athens in eighteenth-century French discourses as her Ph.D. thesis; contact: victo-

ria.mcvicar.14@ucl.ac.uk. 

 

Rajesh Prasad (Jawaharlal Nehru University, India), The early extremist: Bipin Chandra Pal’s synthesis of Mo-
dernity and Tradition 

There is general agreement about the meaning of tradition but there is no consensus regarding the definition 

of modernity. In this paper, for simplicity’s sake, modernity will be equated with a rational, scientific and secu-

lar view of life. This view was dominant in the West from the middle of the nineteenth century. It was most 

clearly expressed by those whom Carlton Hayes categorized as the “Generation of Materialism,” (1871-1900). 

In India, Bipinchandra Pal (1858-1932) was acutely aware of the fact that the conflict between modernity and 

tradition applied equally to the East and the West, and he evolved a synthesis which he hoped would have 

relevance to both civilizations. As is well known, Bipinchandra revolted in his youth against hidebound tradi-

tion, especially against the over-ritualization of Hinduism, image veneration and caste structures. He prided 

himself on being a rationalist. In 1877 he joined the Bramho Samaj, Bipinchandra sided not with Keshab-

chandra Sen but with more radical wing represented by Sivanath Sastri and Anand Mohan Bose who fa-

voured an increased emphasis on social reforms. It is significant that it was through the writings of a western-

er, Ralph Waldo Emerson, that Bipinchandra found his way back to Hindu tradition. In this connection, it 

must be borne in mind that the currents of thought of East and West were constantly intermingling. We are 

all aware for example of eastern influence on Sir Edwin Arnold and at the same time of Sir Edwin Arnold’s 



impact on Gandhiji. The light of truth had traveled from the East to the West and back to the East: its intrinsic 

validity had remained unharmed. Bipinchanrda’s also reacted into the sinking of the “Titanic” provides 

a striking contrast to Voltaire’s response to the earthquake of Lisbon in 1775. As a result of the earthquake the 

French philosopher lost all faith in a benevolent deity. Bengal’s great son, Bipinchandra, on the contrary, was 

inspired by the shipwreck of the “Titanic” to place his whole trust in divine protection, provided one adhered to 

the yogic path. all these issues will be discussed in this paper through the lenses of Bipinchandra pal. 

Rajesh Prasad, a Phd scholar of Modern & Contemporary history in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. 
Working in a Nehru Memorial Museum and Library as a Senior Research Assistant. He holds a degree of BA (hons), 

MA (Modern Indian History) and Mphil (Contemporary History). Area of research is Folk tradition, gender and vio-

lence, caste violence, left politics and oral history; contact: pdrajeshjnu@gmail.com. 

 

Szymon Cierpisz (Uniwersytet Jagielloński), Building on the past. Kraków as a doorway to Poland 

The decline of Poland in the 18th century made Polish intellectualists to turn towards the past of the nation, 

especially to its roots. These interests were accelerated by the Enlightenment ideas and had their climax dur-

ing the reign of the last Polish king, Stanisław August Poniatowski. After the fall of the country in 1795 there 

were a few cultural centers where these ideas were continued and “adorned” with the Romantic perception of 

the history. The most important was the well-known first museum in Poland, founded in 1800 by Izabela 

Czartoryska in her estate in Puławy. It seems that similar and even more interesting (although remaining less 

known) initiatives were undertaken in Kraków. The subject of the paper is to discuss some artistic actions in 

Kraków in two first decades of the 19th century which made this city so keen on its glorious past and which 

has petrified specific vision of Kraków among its inhabitants and the rest of the nation. Since the early Middle 

Ages Kraków was the city of a great importance and outstandingly long history which was confirmed by 

a number of old foundations its visitors could find there. Once the capital of Poland, in 1815 it has become 

a capital of a miniature republic, the so called Free City of Kraków. Perceived as the last independent part of 

the country that had already gone, Kraków was enriched with some monuments which aim was to underline 

its own role as a “reliquary” of Poland. In the presentation I am going to show some of these monuments, both 

realized and those which remained on paper that differed with a scale and formal solutions applying to differ-

ent periods of the country. The common feature of these objects was to present Kraków as a prefiguration of 

Poland and a starting point for understanding its fate but even more important thing was to construct the 

future on the grounds of the past. 

Szymon Cierpisz , 2010-2014 studia w Instytucie Historii Sztuki UJ. Od 2014 roku doktorant w Instytucie Historii 
Sztuki UJ. Stypendysta the Getty Foundation i Gladys Krieble Delmas Foundation (2015). Doktorat przygotowuje 

z zagadnień związanych z konstruowaniem wizji historii ojczystej w sztuce XVIII wieku; contact: cie-

szym@poczta.onet.pl. 

 

dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Scientific urban discourse in the Polish 
territories. The case of Warsaw and Lviv (1850‒1914) 

Urban spatial and demographic development in the Polish territories during the 19th century caused (as in 

Europe) huge changes to the way cities functioned. The sheer size made them difficult to manage, and the 

often chaotic and unrestrained manner of their growth posed unprecedented threat to the public health. In-

dustrial development, which dominated the urban history particularly in the Russian partition, the pursuit of 

economic gain, coupled with liberal tendencies prevailing from ca. mid-century, paved the way to the rise of 

large cities, though it did not help in managing that growth. The period of orderly development, which preced-

ed the period in question (be it the absolutistic policy of ‘bringing civilization’ to the ruined towns of Prussian 

and Austrian partitions after 1772, or a wave of urban regulations in the Kingdom of Poland after 1815) 

brought not only new order, but also undermined somehow the urban identity (as many remnants of the me-

dieval and early modern past were allowed to be dismantled). Last, but not least, the political changes provided 

a new context to the mentioned transformations. The policy of shaping new ‘ethnic character’ of the architec-

ture (Byzantine style in the Russian, and neobaroque with neoromanesque in the German partition), and 

exerting influence over the population by the new state edifices, added only more tension to the atmosphere of 

the public discourse. New problems of urban life, which originated during that century, were dealt with by 



many social activists, artists and scientists, especially in the two largest and most modern cities in the region, 

namely Warsaw and Lviv. The books, articles, leaflets and manifestos written by some politicians, writers, so-

ciologists, lawyers, architects or engineers had one aim in common: looking for solution of urban problems. In 

my paper I will discuss how the urban transformation of Warsaw and Lviv affected the writings of a selected 

group of architects, art historians, hygienists and engineers. I will provide answer to the question of how they 

viewed the cities in question, and what solutions did they propose. What was common in their way of think-

ing, and what aspects of their world view differed. 

dr Aleksander Łupienko, urban history researcher, interested mainly in the interrelation of the social and architec-

tural history in the nineteenth century. Finished full architectural and historical studies in Warsaw (1999–2004, 
2004–2009), PhD. at the Institute of History, Polish Academies of Sciences. Author of the monographs „Kamienice 

czynszowe Warszawy 1864‒1914”, Warszawa 2015 and „Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX 

wieku”, Warszawa 2012. Published in the leading Polish scientific journals related to history and architectural histo-
ry. Active at European international conferences of urban history. Awarded in 2016 (the historical award “Klio” and 

the varsavianistic award of Hanna Szwankowska). Currently researching the social reception of architecture (exam-

ples from Lviv and Warsaw 1850‒1914); contact: ollup@wp.pl. 

 

WŁADZA A OBYWATELE 
 

Konrad Szymański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Dynamiczne życie w powiatowym mie-

ście. Zmiany społeczne, ekonomiczne i wyznaniowe w Chęcinach na podstawie lustracji królewskich z XVI-XVIII 
wieku 

Królewskie miasto Chęciny sięga swoją tradycją aż do początków XIV wieku, kiedy to wyrosło u podnóża po-

tężnej na ówczesne czasy twierdzy. Swoje powstanie zawdzięcza dogodnemu położeniu oraz bliskości rud me-

tali, wydobywanych nieopodal na szeroką skalę szczególnie w okresie średniowiecza. Z czasem z silnie górni-

czego ośrodka zaczęły Chęciny przeradzać się w miasto mniej związane z tą gałęzią przemysłu, stając się prze-

de wszystkim stolicą powiatu i typowym średniej wielkości miastem koronnym. Właśnie na zamku, który gó-

ruje po dziś dzień nad Chęcinami, urzędował w epoce nowożytnej starosta grodowy, co dodatkowo przysparza-

ło temu ośrodkowi popularności. Celem mojego wystąpienia będzie zaprezentowanie zmian zachodzących 

w życiu społecznym miasta w oparciu o lustracje królewskie, przeprowadzane w Małopolsce od 1564 r., aż po 

koniec wieku XVIII. Jako miasto królewskie, Chęciny również podlegały kontroli ze strony lustratorów, którzy 

bacznie przyglądali się wszystkiemu, co wówczas zobaczyli. Dzięki ich wnikliwej relacji zaobserwować możemy 

zmiany m.in. w strukturze zatrudnienia mieszczan chęcińskich, w liczbie domostw czy osób, reprezentujących 

jakąś mniejszość wyznaniową, etniczną czy narodową. Lustracje stanowią także nieoceniony materiał do ba-

dań nad dochodowością królewszczyzn, co planuję zastosować także w przypadku Chęcin. W celu dopełnienia 

analizy, wykorzystane zostaną ponadto inne źródła, odnoszące się do historii miasta, szczególnie zaś jego 

mieszkańców. Zestawiając to ze źródłami średniowiecznymi będę mógł zaobserwować dynamikę popularności 

poszczególnych zawodów, co da odpowiedź na pytanie jak sprawnie miasto górnicze ewoluowało w ciągu całej 

epoki w ośrodek o mniejszym znaczeniu, wręcz prowincjonalnym. 

Konrad Szymański, student I roku studiów doktoranckich w zakresie historii na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Dotychczas zajmowałem się badaniami prozopograficznymi dla epoki nowożytnej oraz strukturą 

szlachty małopolskiej. Obecnie w kręgu moich zainteresowań znajduje się wiek osiemnasty, szczególnie jego pierwsza 

połowa, z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w dawnym województwie sandomierskim. Interesuję się ponadto 
zagadnieniami dwudziestowiecznymi, z zamiłowaniem studiuję bowiem historię Stanów Zjednoczonych w tym okre-

sie; kontakt: konrad.szymanski.92@gmail.com. 

 

Kamil Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wpływ działalności Komisji Dobrego 

Porządku na mieszkańców Lublina w latach 1780-1789  

Instytucja Komisji Dobrego Porządku dla Lublina została powołana na mocy reskryptu króla Stanisława Au-

gusta Poniatowskiego z 12 stycznia 1780 roku. Boni Ordinis miała przeprowadzić reformy w zakresie funkcjo-

nowania administracji miasta, uchwalić przepisy z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz uporządkować 

zrujnowaną przestrzeń urbanistyczną miasta. Jako instytucja składająca się z przedstawicieli szlachty i du-



chowieństwa w toku działania korzystała również z pomocy mieszczan lubelskich, którzy w przypadku Lubli-

na z reguły życzliwie odnosili się do jej działań (co nie zawsze miało miejsce w przypadku innych miast królew-

skich, w których Boni Ordinis funkcjonowały). W swoim wystąpieniu chciałbym podjąć refleksję nad konse-

kwencjami, jakie prace prowadzone przez lubelską Komisję Dobrego Porządku miały dla samych mieszkań-

ców Lublina, w odniesieniu zarówno do mieszczan, jak i szlachty zamieszkującej przedmieścia Lublina, podle-

gające również jurysdykcji tejże instytucji. Wykorzystując metody mikrohistorii stawiam sobie za cel stworzenie 

narracyjnej "wizji świata i człowieka" właściwej dla mieszczan lubelskich z drugiej połowy XVIII wieku i dążenie 

do ujęcia przemian jakie zachodziły w niej pod wpływem działań Boni Ordinis. Istotne w tym aspekcie będzie 

uwzględnienie wpływu prądów oświeceniowych docierających w tym czasie do coraz szerszych grup społecz-

nych w Rzeczypospolitej oraz ich przełożenia na ówczesną myśl administracyjną. W tym kontekście istotne jest 

określenie jaką rolę w owej dziedzinie odgrywały same instytucje Boni Ordinis. 

Kamil Jakimowicz, doktorant w zakładzie Historii XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii UMCS. Zainteresowania 

naukowe koncentrują się na elitach mieszczańskich w II połowie XVIII wieku, relacjach szlachecko-mieszczańskich 
oraz wpływie funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych na życie mieszkańców Lublina w czasach 

stanisławowskich. Autor artykułów publikowanych m. in. w „Kole Historii, „Roczniku Lubelskim”, „Vade Nobiscum”, 

„Meritum”, „Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków UWM”. Prezes Koła Naukowego Doktorantów Wy-

działu Humanistycznego (od 2016 roku), członek Towarzystwa Historiograficznego (od 2015 roku), organizator konfe-
rencji naukowych i redaktor naczelny publikacji z cyklu „Lubelska Jesień Historyczna”. Laureat nagrody Rektora 

UMCS dla najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego w 2014 roku, wielokrotny stypendysta Rektora 

UMCS, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Lublina oraz Marszałka Województwa Lubelskie-
go; kontakt: kamil.jakimowicz@wp.pl. 

 

Bartłomiej Matura (Uniwersytet Wrocławski), Wpływ funkcjonowania ośrodka administracyjnego na prze-

miany przestrzeni miejskiej w XVIII wieku na przykładzie Warszawy, Wschowy i Wrocławia 

Funkcja administracyjna wpływała na miasto od początku procesu urbanizacji. Wraz z rozwojem nowoczesnej 
administracji państwowej w XVIII w. w Europie, miasta stały się miejscem, w którym kształtowano potrzebną 
kadrę urzędniczą. Był to impuls dla istotnych przemian politycznych, społecznych, urbanistycznych i innych 
w mieście. Dzięki analizie porównawczej Warszawy, Wrocławia i Wschowy autor chce zaprezentować wpływ 
ośrodka administracyjnego na zmiany zachodzące w miastach w II poł. XVIII w. 

Bartłomiej Matura, doktorant historii na Uniwersytecie Wrocławskim; realizuje projekt badawczy: „Oświecenie 

I prawda niech im wróci sprawiedliwość. Modernizacja i przemiany miast i mieszczaństwa prowincji wielkopolskiej 
w II poł. XVIII w. i I poł. XIX w.”; współzałożyciel i prezes (lata 2013-2015) Studenckiego Koła Naukowego Regionali-

stów i Śląskoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wro-

cławskiego (lata 2014-2015), przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego; prezes wrocławskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego, od 2017 r. (członek od 2015 r.); kontakt: bart-

lomiej.matura@gmail.com. 

 

Natalia Młodzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznań przełomu wieków. Wpływ 

pruskiej Hebungspolitik na życie mieszkańców Poznania na przełomie XIX i XX wieku 

Po II rozbiorze Rzeczypospolitej w 1793 roku Poznań znalazł się całkowicie pod panowaniem pruskim. Od tej 

pory rozpoczął się, trwający 125 lat, konflikt pomiędzy obywatelami polskimi a władzami niemieckimi. Przeja-

wiał się on na płaszczyźnie nie tylko politycznej, lecz także ekonomicznej i kulturowej. Tak zwana kwestia pol-

ska, czyli nieprzerwane dążenie Polaków do utrzymania odrębności narodowej oraz odzyskania niepodległości 

powodowała ze strony władz zastosowanie coraz nowszych polityk represji i wzmocnienia niemczyzny w Po-

znaniu. Jedną z nich była Hebungspolitik (polityka podnoszenia) prowadzona w latach 1891-1918 przez nad-

burmistrzów Poznania - Richarda Wittinga i Ernsta Wilmsa. Termin ten jest związany z polityką podnoszenia 

niemczyzny na wschodzie, a tym samym osłabiania pierwiastka polskiego, który umocnił się poprzez pracę 

organiczną. W czasie trwania Hebungspolitik m.in. zburzono część fortyfikacji oraz rozszerzono miasto 

o  przedmieścia - Wildę, Jeżyce, Łazarz. Przedmiotem wystąpienia będą rozważania na temat wpływu He-

bungspolitik na życie mieszkańców Poznania, zarówno obywateli polskich, jak i niemieckich. Zagadnienie 

Hebungspolitik stanowi w badaniach historycznych kwestię niszową, lecz doskonale obrazującą miasto prze-

łomu XIX i XX wieku, w którym aktywnie ścierają się ze sobą dwie kultury. Analiza źródeł pozwoli odpowie-



dzieć na pytanie: jaki stosunek do nowej polityki wyrażali Poznaniacy? Czy mająca pierwotnie za zadanie zde-

polonizować miasto polityka przyniosła odwrotny skutek? 

Natalia Młodzińska, studentka I roku II stopnia na kierunku historia specjalność nauczycielska prowadzonego na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł pracy licencjackiej: „Ocena działal-

ności Marii Amelii z Brühlów Mniszchowej w konfederacji barskiej”. W swoich badaniach zajmuje się niemiecką hi-

storią historiografii, historią stosunków polsko-niemieckich oraz działalnością polityczną kobiet; kontakt: nata-
lia.mlodzinska@op.pl. 

 

Friday, 9 VI 2017 

 

MIASTO JAKO PRZESTRZEŃ KONFRONTACJI IDEOWYCH 
 
Adrian Wesołowski (Uniwersytet Warszawski), Warszawa jako płaszczyzna demonstracji nastrojów publicz-

nych: pogrzeb Staszica 

Referat dotyczyć będzie spontanicznej manifestacji publicznej sprowokowanej przez pogrzeb Stanisława Sta-

szica w Warszawie 24 stycznia 1826 roku. W pochodzie wzięła udział znaczna część mieszkańców miasta (ok. 

30 000 osób wobec 130 000 obywateli), a towarzysząca pogrzebowi atmosfera napięcia przejawiała się licznymi 

wyrazami kultu jednostki, żalu po zmarłym oraz wybuchami agresji. W trakcie tych wydarzeń Staszica prze-

kształcono w symbol narodowy specyficznie różny od znanych dotychczas bohaterów-patriotów. W trakcie 

prezentacji starać się będę wyjaśnić przyczyny manifestacji oraz silnych emocji jej uczestników, umiejscowić 

wydarzenia w kontekście krótko poprzedzającej je historii miasta, zadać i odpowiedzieć na pytania o relację 

obywateli Warszawy oraz Staszica jako urzędnika lub reprezentanta innych grup związanych z elitą miejską 

(środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pisarza politycznego, księdza), oraz 

przedstawić kluczowy dla problemu publiczny wizerunek Staszica w Warszawie i szerzej, w Królestwie Kongre-

sowym. Referat podzielony będzie na część dyskutującą różne możliwości wyjaśnienia zjawiska, przedstawia-

jącą własną propozycję Autora oraz zakreślającą szersze tło zmian społeczno-gospodarczych, które przyczynić 

się mogły do tak tłumnego przybycia i silnych emocji w trakcie ceremonii pogrzebowej. Wyjaśnienie nieopra-

cowanego dotychczas zjawiska z wykorzystaniem perspektywy nauk historycznych oraz społecznych może 

być cennym wkładem w zrozumienie dynamiki relacji wewnątrz miasta, tego, w jaki sposób przeżywano wtedy 

zbiorową traumę oraz psychologii tłumu współczesnej Warszawy. 

Adrian Wesołowski, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Zespołu Histo-
rii Kultury Staropolskiej przy IH UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii społecznej oraz kul-

turowej, a w szczególności historii sławy, myśli społecznej i filantropii w XVIII i XIX-wiecznej Europie; kontakt: weso-

lowskiad@gmail.com. 

 

Krzysztof Popek (Uniwersytet Jagielloński), „Wycinanie lasu meczetów”. Przeobrażenie miast bułgarskich po 

1878 roku  

W okresie osmańskim ośrodki miejskie na ziemiach bułgarskich przypominały bardziej luźne konfederacje 

wsi, których życie toczyło się w obrębie grup wyznaniowych: chrześcijańskich, muzułmańskich, żydowskich, 

ormiańskich. Każda dzielnica (mahala) posiadała własne centrum skupione najczęściej wokół świątyni (cerkwi, 

meczetu, kościoła) lub bazaru. Kontakty między społecznościami często były bardzo ograniczone. Wojna rosyj-

sko-turecka lat 1877–1878 przyniosła powstanie państwa bułgarskiego, a co za tym idzie – przemiany widocz-

ne na wielu polach: politycznym, społecznym oraz kulturowym. Istotną ich częścią były rewolucyjne zmiany 

w kształcie i funkcjonowaniu miast. Nie wiązało się to tylko z przeobrażeniami w architekturze i składzie lud-

nościowym, ale i modzie, sposobie odżywiania czy standardach obyczajowych. Nastąpiła „europeizacja” oraz 

„deosmanizacja”. Przez pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania młodego państwa likwidowano zabudowę 

związaną z dziedzictwem osmańskim: islamską architekturę religijną (meczety, minarety, tekke) oraz budynki 

użyteczności publicznej charakterystyczne dla społeczeństwa muzułmańskiego (czarszije, czeszmy). Meczety 

były burzone, ale także przekształcane w magazyny wojskowe, drukarnie czy budynki administracyjne. Rów-

nocześnie miasta traciły swój wieloetniczny charakter, co było związane przede wszystkim z emigracją ludności 



muzułmańskiej z kraju. Przed wojną rosyjsko-turecką lat 1877–1878 na ziemiach bułgarskich żyło około 

1 mln wyznawców islamu, w 1910 roku było ich ok. 600 tys. Gdy w okresie osmańskim Turcy dominowali 

w miastach, po 1878 roku odsetek muzułmańskich mieszczan spadł do około 20%, skupionych w ośrodkach 

miejskich na północnym-wschodzie kraju: Burgasie, Szumenie, Ruse, Warnie. Wraz ze znikaniem z miast 

meczetów, minaretów, czarszii i czeszm, a także ludności muzułmańskiej, nowe państwo w zamyśle bułgar-

skich elit miało stać się „europejskie”. Sofia nie miała po 1878 roku przypominać „zacofanego”, orientalnego 

Stambułu, a „nowoczesną” zachodnią metropolię. W przeciągu pierwszych dziesięcioleci powojennych stolica 

kraju przekształciła z „lasu meczetów” czy „małego Konstantynopola” (ja też ją nazwano przed rokiem 1878) 

w imitację europejskich metropolii. Problematyka niniejszego referatu zostanie przedstawiona w oparciu 

o analizę materiałów rękopiśmiennych z archiwów sofijskich (Centralne Archiwum Państwowe, Bułgarskie 

Archiwum Historyczne, archiwum Bułgarskiej Akademii Nauk), prasę bułgarską, inne źródła drukowane, 

a także obcojęzyczną literaturę przedmiotu. 

Krzysztof Popek, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent historii oraz filologii sło-
wiańskiej tegoż uniwersytetu. Autor książki „Turecka opończa, belgijska peleryna”. Obraz państwa bułgarskiego 
w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku (Kraków: Historia Iagellonica 2016) oraz artykułów dotyczących 

historii oraz kultury Bułgarii w XIX wieku na łamach m.in. „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 
czy „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”. Specjalizuje się w dziejach polityczno-społecznych Półwyspu Bałkań-

skiego w XIX–XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii mniejszości w Bułgarii, satyry politycznej oraz sto-

sunków religijnych (prawosławni-muzułmanie, prawosławni-katolicy); kontakt: popek.kj@gmail.com. 

 

Marta Kaluch – Tabisz (Uniwersytet Wrocławski), Miasta Rzeszy w XIX w. Koniec czy początek mitu o ideal-

nym społeczeństwie obywatelskim 

Przywilejem Miasta Rzeszy od okresu średniowiecza do początków XIX w. cieszyło się ponad sto europejskich 

metropolii (zlokalizowanych głównie w Niemczech, Szwajcarii, Francji). Większość z nich w XIX w. utraciła 

statut i przywileje. Inne, jak Frankfurt nad Menem (do 1866) czy Lubeka (do 1937) cieszyły się swobodami, 

które zaowocowały rozwojem gospodarczym. Wyjątkowym przykładem jest Hamburg, który nigdy nie utracił 

swego statusu a jedynie zmienił formę na Wolne Miasto (oczywiście w ramach kolejnych struktur państwo-

wych) i tak funkcjonuje do dziś. Rozwój Miast Rzeszy od średniowiecza do XIX w. wiązał się z mitem idealnej 

społeczności obywatelskiej, wzorowanej na antycznych, greckich Polis czy Rzymie. W miastach tych panowała 

ścisła hierarchia i porządek, który służyć miał obywatelom danej społeczności. Asertywność wobec władzy 

zwierzchniej (króla bądź cesarza) pomogła w uzyskaniu szeregu ustępstw i przywilejów, na jakie nie mogły 

liczyć inne miasta. Od czasów średniowiecza poszerzały swe wpływy tworząc namiastki księstw (Norymberga, 

Augsburg). W okresie reformacji Miasta Rzeszy zyskały swobody religijne, wykształcił się parytet wyznaniowy. 

Obok siebie istniały struktury różnych kościołów: katolickiego, luterańskiego, reformowanego oraz wspólnoty 

żydowskie. Rozwój gospodarczy szedł w parze z rozwojem społeczno – kulturalnym. Funkcjonowanie obok 

siebie różnych grup społecznych i wyznaniowych stawało się siłą napędową struktur urbanistycznych. Rywa-

lizacja poszczególnych grup społecznych równoważona była celem nadrzędnym – zabieganiem o dobro wspól-

ne. Ratusze przybierały okazałe formy stając się namiastką książęcych pałaców. Mury miejskie symbolizowały 

niezależność i stałą gotowość do samoobrony. Przytułki i szpitale przypominały o obowiązku pomocy słabszym 

i doświadczonym przez los. Utrata przywilejów i zrównanie w prawach z innymi metropoliami częściowo za-

chwiała ich pozycją. W wielu przypadkach zahamowany został rozwój urbanistyczny. Część miast o silnej 

pozycji (Augsburg, Norymberga, Strasburg) rozwijało się dalej, lecz już nie tak dynamicznie. W innych rozwój 

zatrzymał się w momencie utraty przywilejów, co więcej można mówić o recesie. Celem referatu jest krótka 

prezentacja Miast Rzeszy, ich odrębności na tle innych, Europejskich metropolii. Następnie wskazanie jakie 

wolności funkcjonowały po utracie przywilejów oraz jak dziedzictwo owych miast wpłynęło na procesy rozwoju 

społeczeństw w XIX w. Czy przemiany w dobie industrializacji stały się końcem mitu o idealnym społeczeń-

stwie obywatelskim? Czy może wielowiekowe doświadczenia Miast Rzeszy przełożyły się na budowanie otwar-

tych, odpowiedzialnych społeczeństw. 

Marta Kaluch-Tabisz, absolwentka Historii Sztuki UWr 2008, praca doktorska "Fryderycjańskie domy modlitwy na 

Śląsku" pod kier. prof. dr hab. Jana Harasimowicza. 2008-2012: inspektor ds. zabytków architektury w powiecie 

Świdnica, WUOZ Delegatura w Wałbrzychu. Współpraca przy Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce: gmina Trzebnica, 

gmina Jemielno. Od 2014 asystent przy projekcie badawczym "Ołtarze ambonowe na Śląsku. Historia, stan zacho-
wania, potrzeby konserwatorskie", kier. dr hab. Piotr Oszczanowski. Badaniami nad architekturą i stosunkami za-



chodzącymi w społeczeństwach Miast Rzeszy zajmowałam się w ramach projektu "PROTESTANCKIE BUDOWNIC-

TWO KOŚCIELNE XVI-XVIII WIEKU W EUROPIE" pod kier prof. dr hab. Jana Harasimowicza. Projekt realizowany 

od 2012 r.; kontakt: marta.kaluch@uni.wroc.pl. 

 

dr Waldemar Wołkanowski (Polskie Towarzystwo Historyczne oddz. Opole), Program europeizacji Wilna na 

początku XX wieku i jego krytycy 

Rok 1905 zapisał się w historii Wilna, znamiennym wydarzeniem jakim był wybór na prezydenta Michała 

Węsławskiego, pierwszego po kilkudziesięciu latach Polaka na tym stanowisku. Skupił on wokół siebie grupę 

ludzi, którzy przygotowali i zaczęli wdrażać w życie program nazywany "europeizacją Wilna". Ponieważ w tym 

samym czasie zaczęły obowiązywać tzw. "wolnościowe" ukazy carskie, pojawiła się wówczas prasa polsko- 

i litewskojęzyczna. Łamy gazet stały się swoistym forum do wypowiadania się na różne tematy. Szczególnie 

bacznie przyglądano się działalności Rady Miasta i Magistratu, którą oceniano, krytykowano i której sugero-

wano pewne rozwiązania. Cenne były zwłaszcza artykuły fachowców, którzy analizowali uchwały i zarządzenia 

dotyczące etapów wprowadzania programu "europeizacji". Referat dotyczy tego właśnie zagadnienia, wraz 

z oceną na ile władze municypalne liczyły się z opinią osób spoza własnego grona. Aby wprowadzić odbiorców 

narracji w temat, przedstawione zostaną zasadnicze fazy przejścia od fazy pomysłu do projektu szczegółowego, 

opracowania zasad finansowania i rozpoczęcia realizacji. W podsumowaniu mowa będzie o uwzględnieniu lub 

nie dawnych projektów w nowej powojennej (wojna 1914-1918) rzeczywistości, a także jeszcze dłużej trwają-

cych skutkach w tym problemu spłaty pożyczki miejskiej, która zaciągnięto na budowę wodociągów i kanali-

zacji. 

dr Waldemar Wołkanowski, badacz niezależny, specjalizujący się w badaniu dziejów Wilna XIX/XX wieku, wraz 

z popularyzacją wiedzy na ten temat. Realizując ten cel publikuje liczne artykuły naukowe i popularno-naukowe. 

W 2015 wydana została praca naukowa Michał Węsławski, biografia prezydenta Wilna 1905-1916. Organizator 

wyjazdów do Wilna dla mniejszych i większych grup, przewodnik. Prezes opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej; kontakt: waldemar.wolkanowski@gmail.com. 

 

REPRESENTATION OF EARLY MODERN CITY  
 

Michaela Kurinovska (University of Prešov, Slovakia), Crimes against decency and marital ccohabitation rec-

orded in Protocols of Central Administration of Province of XIII Scepus Towns in Years 1570 – 1670 

The paper focuses on the judicial praxis, or more precisely the part of it connected with sexual delicts (mostly 

debauchery, adultery, incest as well) on the part of today Slovakia. Judicial praxis at all at Slovakia in history is 

not well explored. The Province of XIII scepus towns was administrative unit at Spiš (Slovakia), which existed 

between 1412 – 1772. Because of amount of archival material connected with the judiciary in the Province of 

XIII scepus town in early modern period, I will focus only on sexual delicts recorded by second instance court 

of the Province of XIII scepus towns, which was able to solve more serious cases, in compare to first instance 

(town's) courts. Used archival material will be protocols of central administration of the Province of XIII scepus 

towns, where judicial inscriptions were recorded as well. The lower time limit of researched problematic is giv-

en by preservation of the archival material connected with the topic of study – the oldest written judicial record 

in the protocols of the central administration of the Province of XIII scepus towns is from year 1511, but more 

constant records in protocols are documented ca from 70. years of the 16. century. The upper time limit of 

researched problematic is given by amount of archival material – I limit the research on the length of one cen-

tury. 

Michaela Kurinovska , PhD student at University of Presov in Presov, in the last year of study. My field of study is 
slovak history, especially I am interested in history of region Spiš in early modern period. My dissertation is about 

judiciary in the Province of XIII Scepus towns (an alliance of towns in Spiš) in 16th and 17th century; contact: 

m.kurinovska@gmail.com. 

 

Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski), Urban space of Paris in the seventeenth and eighteenth centuries 

in the light of the Lithuanian diaries 



The travel heyday of nobles the Grand Duchy of Lithuania was experienced during the seventeenth and eight-

eenth centuries. During their trips Lithuanians visited many European cities, and left their memories on the 

pages of their diaries. Of interest will be the analysis of travel diaries in terms of the information they contain 

about the appearance of a village and the organization of urban space. Completing this information will allow 

us to define which cultures the Lithuanian nobility belongs to, we can also describe their ability to adapt reality 

and hence to the impact of education on the perceptions of the surrounding world. Equally important will be 

the facts of which buildings and places were described by the nobility and why precisely these specific objects 

attracted their attention. The analysis will cover the seventeenth and eighteenth-century travel diaries of the 

nobility of the Grand Duchy of Lithuania including, among others, those prepared by: Albrycht Stanisław 

Radziwiłł and Stefan Pac, Krzysztof Zawisza, Stanisław Samuel Szemiot, Karol Stanisław Radziwiłł, Teodor 

Billewicz, Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńka”, Benedykt Tyzenhauz, and Michał Butler. The mentioned 

diaries are the source of many appellants to the history of everyday life, mentality and traditions not only rep-

resentatives of the Republic, but also the inhabitants of the whole of Europe. Subjective descriptions and ob-

servations left on the pages of the diaries by the nobility are material with a very high research value, it opens 

us to the realities of the old Polish traveler. It is by drawing from these that historians are able to answer many 

important questions concerning the understanding of the function of the noblemen of foreign countries and 

societies that had the opportunity to meet during the trip of a lifetime. 
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the historical consciousness of the Russian society of the XIX century 

The XIXth century became for the Russian empire the period of an active urbanization. There was a develop-

ment of cities because of development internal and foreign trade, joining of new territories in the west in the 

XVIIIth century. Penetration of the European traditions was reflected in innovations in city building. New capi-

tal of the state – St.-Petersburg, had a regular lay-out, characteristic for the European cities, and settled down 

as much as possible favorably for maintenance of communications with the Western Europe. In historical 

consciousness of the Russian society there was an image of an alternative way of development of the state in 

Russia. The opponent of Moscow historically was Novgorod the Great. From the XVIIIth century in public 

thought of Russia the Novgorod historical plots became a democracy symbol. St.-Petersburg in the XIXth cen-

tury needed acknowledgement of the high status. This problem dared creation of the architectural ensembles 

filled with various symbols of power of the state. For example, palaces and parks around St.-Petersburg, Pal-

ace Square, Rostral columns. These solemn buildings in the allegorical form have been urged to introduce 

certain ideas in outlook of the Russian society. St.-Petersburg had no possibility to apprehend the symbolical 

status of capital from Moscow. City on the Neva was in a greater degree Peter I desire, instead of a conse-

quence of economic development of Russia. Moscow remained the important trading and cultural centre of 

Russia throughout XIXth century and later. For this reason in public thought and historical consciousness of 

the Russian society of this period it is possible to note gradual perception of St.-Petersburg as a symbolical 

image of the opponent of Moscow and Novgorod the Great. It was showed in the maintenance of products of 

the arts, the literature and dramatic art. As a result of this process, the image of St.-Petersburg has been add-

ed by the historical maintenance. It has symbolically connected young capital to the major facts of history of 

medieval Russia and has allowed to add idea of creation of the cultural and economic bridge to Europe 

through St.-Petersburg with ancient commercial relations of Novgorod with Hansa. 
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