
1 

 



2 

 

 

Partners / Partnerzy 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryptohistory  

November 22-23, 2013 

Sosnowiec 

Kryptohistoria 

22-23 Listopada, 2013 

Sosnowiec 



4 

 

 

 

Conference organisers / Organizatorzy 

H/Story Historical Society / Doktoranckie Koło Naukowe H/Story przy 

Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organising committee/ Komitet organizacyjny  

Rafał Borysławski 

Marzena Kubisz 

Alicja Bemben 

Justyna Jajszczok 

Jakub Gajda 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK OF ABSTRACTS 

/ 

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

Table of contents / Spis treści 

 

 

 

 

Introduction / Wstęp      8 

Plenary lectures / Wykłady plenarne  10 

Conference programme / Program   12 

Abstracts /Abstrakty      19 



8 

 

 

 

 

Introduction / Wstęp 

 

With the 50th anniversary of one of the arguably most mysterious and 

speculation-provoking moments in history, the death of JFK, as inspiration, 

the conference intends to be a meeting ground for discussions of cryptic 

discourses in history and historical narratives converging on the mysterious. 

It is perhaps no exaggeration to suppose that one of the vital factors 

underlying the earliest interests in history and its rise as a science may be 

related to the sense of mystery associated with the past. It appears, 

moreover, that in an era of an increased socio-cultural demand for various 

conspiracy theories and alternative histories, the narratives of the past 

focusing on its cryptic aspects deserve particular and thorough examination. 

Equally important seem to be the mechanics of their rise in history and their 

narrative strategies.  

Thus, the conference papers presented here will engage in disputes 

centring on the issues of secrets, mysteries and enigmas in narrative and 

theoretical discourses of history. 

 

 

 

W 2013 roku mija pięćdziesiąta rocznica śmierci Johna F. Kennedy’ego. 

Wydarzenie to, które można nazwać jednym z najbardziej zagadkowych w 

historii, stało się inspiracją dla konferencji poświęconej kryptohistorycznym 

dyskursom, tajemniczym historiom i historycznym tajemnicom. Zapewne to 

właśnie owa aura tajemniczości, która zazwyczaj towarzyszy przeszłości, 

sprawia, że historia leży w kręgu nieustającego zainteresowania, zarówno ze 

strony publiki, jak i naukowców. Niewątpliwie popyt na tajemnice nie maleje, 
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zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę niezwykłą popularność różnych teorii 

spiskowych czy kontrowersje, jakie budzą nowe interpretacje historii. W tym 

kontekście zatem na szczególną uwagę zasługują teksty historyczne, które 

skupiają się na tropieniu, odkrywaniu i opisywaniu sekretów, spisków i 

spekulacji, a także na wyjaśnianiu ich strategii narracyjnych oraz 

mechanizmów ich powstawania.  

Referaty, które tu prezentujemy, mają zainspirować i sprowokować 

dyskusje o tajemnicach, zagadkach i enigmach w różnych historycznych 

kontekstach. 
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Plenary lectures / Wykłady plenarne 

 

 

Dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz (ur. 1969), 

stopień doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 

Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2013 roku. 

Od 1994 pracownik Zakładu Studiów Nowożytnych 

IH PAN (od 2013 na stanowisku profesora). Od 

2012 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IH PAN; jest 

również członkiem redakcji pism „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 

„Rocznik Antropologii Historii” oraz internetowego pisma „Sarmatia 

Europaea”. Prof. Wiślicz zajmuje się historią kultury i historią społeczną 

Polski XVI–XVIII w. Jego publikacje książkowe obejmują między innymi: 

 Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-

XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, 

Wrocław 2012 

 Obserwacja uczestnicząca w naukach historycznych, red. wraz z 

Barbarą Wagner, Zabrze 2008 

 Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w., 

Warszawa 2007 

 Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004 

 Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od 

połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001. 
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 Dr Marcin Sarnek (ur. 1975), od niemal 20 lat związany 

z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych, jako 

student, doktorant, obecnie jako adiunkt. Od roku 2012 

pełni w Instytucie funkcje Zastępcy Dyrektora Instytutu 

ds. Nauki oraz Kierownika Centrum Badań Narracji 

Interaktywnych. Do jego zainteresowań badawczych 

należą między innymi współczesne i historyczne 

dyskursy technologii oraz debaty wokół praw autorskich 

i własności intelektualnej. Pracę licencjacką napisał na 

temat kłamstwa we współczesnej literaturze amerykańskiej, pracę 

magisterską na temat amerykańskiej fascynacji spiskowymi teoriami dziejów, 

zaś doktorat na temat obecności kryptografii we współczesnej kulturze 

amerykańskiej, zatem udział w konferencji kryptohistorycznej to okazja do 

nowego spojrzenia na tematy zajmujące go jeszcze w czasie studiów. 

 

 

Dr Jakub Morawiec, adiunkt w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich 

badaniach koncentruje się na dziejach 

średniowiecznej Skandynawii. Autor książek „Vikings 

among the Slavs” (Wiedeń 2009), „Wolin w 

średniowiecznej tradycji skandynawskiej” (Kraków 

2010), „Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym” 

(Wrocław 2011), „Knut Wielki. Król Anglii, Danii i 

Norwegii (Kraków 2013). 
Fot. Katarzyna Wilusz 
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Conference programme / Program 

 

Friday / Piątek 22.11.2013 

 
Plenary session / Sesja plenarna, room / sala A 

9.30-9.45  Opening address / Uroczyste otwarcie konferencji – Jacek 

Mydla 

9.45-11.15  Plenary lecture / Wykład plenarny  – Marcin Sarnek  

Kings don’t die in traffic accidents (moderator: Karolina Lebek) 

 
11.15-11.30 Coffee break / Przerwa na kawę 

 

11.30-13.00 Parallel sessions / Sesje panelowe 

 
Panel 1a (moderator: Anna Malinowska), room / sala A 

1 Olga Świerkot  

Na tropie opon królewskich – losy polskich zabytków podczas II wojny 

światowej 

2 Agata Lis  

Tajemnica Bursztynowej Komnaty  

3 Katarzyna Głowania  

Przestępstwa pospolite w latach 30. i 40. XX wieku w aktach sądowych 

prokuratury w Katowicach 
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Panel 1b (moderator: Jakub Gajda), room / sala B 

1 Alicja Bemben 

The lie that tells a truth, the truth that lies 

2 Michał Kisiel 

Event as Danger, Event as Hope. Alain Badiou’s Complicated Marriage with 

History 

3 Bartosz Stopel 

Ayn Rand’s crypto-histery of the inverted class-struggle 

 
13.00-14.30 Lunch break / Przerwa na obiad 

 

14.30-16.30 Parallel sessions / Sesje panelowe 

 
Panel 2a (moderator: Karolina Lebek), room / sala A 

1 Estera Flieger  

Laszlo Almasy jako Angielski Pacjent. Skuteczny szpieg, wielki odkrywca czy 

ponowoczesny Herodot? 

2 Joanna Maj  

“How the World Became Modern” – „Zwrot” Stephena Greenblatta 

3 Anna Bujak  

Mit twórcy oraz problem mitologizacji autobiografii artysty 

 
Panel 2b (moderator: Justyna Jajszczok), room / sala B 

1 Anna Olkiewicz-Mantilla  

Adolf Hitler in Liverpool and the Girl in the Polka-dot Dress in Los Angeles. 

Cryptohistories according to Beryl Bainbridge 

2 Kinga Kowalska 

A Leapback into the Something That Happened: Cryptohistory in Jasper 

Fforde’s Shades of Grey 

3 Sławomir Konkol 

The reality-obscuring drama: the fabrication of reality and the reality of 

fabrication in Graham Swift’s Waterland 

4 Derek Cannon 

‘Craic Dealers’ – Unreliable narrators in the fiction of Patrick McCabe 



14 

 

16.30-16.45 Coffee break / Przerwa na kawę 

 

16.45-18.15 Parallel sessions / Sesje panelowe 

 
Panel 3a (moderator: Monika Kowalczyk-Piaseczna), room / sala A 

1 Maciej Białous  

El Cuarto Reich. Kinematografia o powojennych losach nazistów w Ameryce 

Południowej  

2 Arkadiusz Boniecki 

„Królestwo Szambali ukryte jest przecież w Tobie”. Zaginiony świat podziemia 

– Agharta 

3 Nina Podsiedlik  

Tajemnice mieszkańców Kuby 

 
Panel 3b (moderator: Sławomir Konkol), room / sala B 

1 Justyna Jajszczok 

Cryptic Origins: Parasites and Historical Controversies 

2 Kseniya Borodin & Iwanna Honak 

Polish ghost-signs of  Lviv 

3 Aleksandra Musiał 

Shadows in the Jungle: America and the Vietnam War MIA’s 

 
18.15  Social programme / Bankiet 
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Saturday / Sobota 23.11.2013 

 
Plenary Session / Sesja plenarna, room / sala A 

9.00-10.30 Plenary lecture / Wykład plenarny – Tomasz Wiślicz 

Niedohistorie, czyli dlaczego pewne opowieści o przeszłości nie 

stają się historiami (moderator: Ewa Borkowska) 

 
10.30-10.45 Coffee break / Przerwa na kawę 

 

10.45-12.45 Parallel sessions / Sesje panelowe 

 
Panel 4a (moderator: Marcin Sarnek), room / sala A 

1 Włodzimierz Gogłoza  

Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do 

roku 2000 

2 Bartłomiej Broda  

O tajemnym znoszeniu się podczas wojny przez listy – parę słów o pierwszej, 

polskiej rozprawie o kryptologii i szyfrowaniu w nowożytnej Rzeczpospolitej 

3 Jacek Kaniewski  

Utajnianie korespondencji państwowej na przykładzie szyfru z epoki 

Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) 

4 Dawid Duch  

„Kod epitafium” – epitafia jako źródło do badań historycznych 

 
Panel 4b (moderator: Jakub Gajda), room / sala B 

1 Katarzyna Zielińska  

Prawdziwe oblicze Zygmunta Krasińskiego… czyli „Nie-Boska komedia” w 

kontekście antysemityzmu 

2 Natalia Agnieszka Hapek  

Odbiór Protokołów Mędrców Syjonu w świecie arabskim 

3 Jadwiga Sierżant 

Masoneria a Konstytucja 3 Maja  

4 Marcin Męcina  

Wolnomularstwo w Rzeczpospolitej w latach 1918-1938. Rys historyczny 
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12.45-13.00 Coffee break / Przerwa na kawę 

 

13.00-15.00 Parallel sessions / Sesje panelowe 

 
Panel 5a (moderator: Justyna Jajszczok), room / sala A 

1 Monika Samsel-Chojnacka  

Kod Palmego, czyli jak skutecznie zabić premiera. Kryminalistyka i tajemnica 

w powieściach Leifa GW Perssona 

2 Łukasz Słoński  

Kuba Rozpruwacz – portret(y) popkulturow(e)y 

3 Michał Rulski  

Paul nie żyje, jest tylko Faul – miejska legenda o śmierci Paula McCartneya 

 
Panel 5b (moderator: Karolina Lebek), room / sala B 

1 Nina Augustynowicz 

White Rosebud for Girlhood: Victorian Floriography 

2 Anna Malinowska 

Vesturally Incog(n)ito. Cross-dressing and the Idea of Sartorial Camouflage 

3 Katarzyna Jarosz 

Seductions of false archaeology – new folklore 

4 Bojana Bujwid-Sadowska 

“Wagging the Dog” by cryptic biopolitical practices of the post-modern world 

 
Panel 5c (moderator: Ewa Borkowska), room / sala C 

1 Aleksandra Skrzypietz  

„Ofiara błędu optycznego” – źródła czarnej legendy królowej Marii Kazimiery 

2 Paweł Gad  

Legenda o okrutniku Hieronimie Florianie 

3 Piotr Majewski  

Krew i kultura – macedońska historiografia jako święta opowieść 

 
15.00-16.30 Lunch break / Przerwa na obiad 
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Plenary session / Sesja plenarna, room / sala A 

16.30-18.00 Plenary lecture / Wykład plenarny – Jabub Morawiec 

Co się stało z Olafem Tryggvasonem po bitwie w Oresundzie 

czyli (krypto)historia pewnej pogłoski (moderator: Rafał 

Borysławski) 

 

18.15-19.45 Parallel sessions / Sesje panelowe 

 

Panel 6a (moderator: Rafał Borysławski), room / sala A 

1 Krzysztof Popek 

The Manipulation of Photographs by Dimitar Cavra and Its Influence on the 

Creation of the Myth of the Batak Massacre (1876) in Bulgarian 

Historiography 

2 Jakub Gajda 

On the Importance of Forgeries:  Case Study of Thomas Pynchon’s Mason & 

Dixon 

3 Tomasz Sawczuk 

The Device of Conspiracy Theory in American Postmodern Literature 

 

Panel 6b (moderator: Anna Malinowska), room / sala B 

1 Agnieszka Weseli  

Patologizacja, asymilacja czy rewolucja poprzez historię? „Odkrywanie” 

dziejów nieheteronormatywności w Polsce w krytycznej perspektywie queer 

2 Jan Ratuszniak  

„Nowa Kobieta? […] Czy nie jest jedynie wytworem twórczej wyobraźni  

pisarzy fantastów?” Utopijne idee udoskonalenia kobiet w twórczości 

literackiej Aleksandry Kołłontaj w pierwszej połowie lat 20. XX wieku 

3 Agata Muszyńska  

Zła macocha czy troskliwa opiekunka? Sytuacja osieroconych dzieci w 

środowisku osiemnastowiecznej magnaterii 
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Panel 6c (moderator: Alicja Bemben), room / sala C 

1 Karolina Lebek 

The Early Royal Society and the Mythology of Restoration 

2 Zbigniew Pyż  

Riddley Walker by Russell Hoban – A Cryptic History from the Future 

3 J. Eric Starnes 

The White Past: Myths and Theories of a White Utopia 

 
19.45-20.00 Closing remarks / Podsumowanie konferencji – Rafał 

Borysławski
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Abstracts / Abstrakty 

(ordered according to the conference programme / uporządkowane według 

programu) 
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Marcin Sarnek 

Kings don’t die in traffic accidents 

 

In my presentation I plan to juxtapose several elements of the narrative 

mechanics of successful conspiracy theories, mechanics of new media 

sensationalism, and the notion of “emergent narrative” which I intend to 

borrow from the discourse of video game design. I find such juxtaposition of 

the logic of the conspiracy theory, the conspiracy itself, new media marketing 

and video games inspiring because we can find in it an intriguing paradox: 

while conspiracy theories (and JFK assassination in particular) are often 

credited with stimulating more energetic research into the postmodern 

condition of contemporary historiography rooted in poststructuralist literary 

theory, a medium (video games), which in many ways presents itself as a 

practical exercise in structuralist writing, seems to offer similar mechanisms 

of simulated agency. In other words, while thick poststructuralist theory 

explains the mechanics of postmodern historiography by mostly 

complicating it further, at least some foundational elements of these 

mechanics may be explained by using quite simple, if not simplistic, 

narrative devices. By juxtaposing JFK assassination and video games I don’t 

intend to trivialize or unnecessarily further dramatize either. I will simply try 

to show how the ubiquity of novel forms of entertainment / participation in 

culture may possibly help understand how what happened five decades ago 

still motivates groups and individuals to continually develop original 

narratives centered around an event which seemingly gains new significance 

every time it’s spoken or written about. 
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Olga Świerkot  

Na tropie opon królewskich – losy polskich zabytków 

podczas II wojny światowej 

 

Głównym założeniem pracy jest ukazanie sytuacji, jaka spotkała polskie 

dobra kultury podczas okupacji niemieckiej. Większość z nich podzieliła los 

innych europejskich zabytków zrabowanych przez nazistów. Jeszcze przed 

wybuchem II wojny światowej, na polecenie Hitlera, wykonano specjalne 

spisy, w których zawarto informacje o pożądanych zabytkach, mających 

należeć do Niemców. Podczas wojny nazistom udało się wywieźć w głąb III 

Rzeszy co najmniej pięć milionów dzieł sztuki, co przyczyniło się do 

przyznania im miana grabieżców Europy. W oparciu o cenne źródła, jakimi 

okazały się pamiętniki oraz dokumenty i raporty związane z kradzieżami, 

można ukazać losy polskich dóbr kultury; czy zostały przejęte przez 

nazistów, czy jednak udało się przed grabieżcami je ukryć? W szczególności 

celem pracy jest przedstawienie tajemniczej historii cennych opon 

królewskich. Od momentu śmierci Zygmunta Augusta były przejmowane 

przez wielu, często nieprawowitych właścicieli, co wpłynęło na ich niepewny 

los. Punktem kulminacyjnym były wydarzenia wojenne, gdy w tajemniczych 

okolicznościach zniknęły z ziem polskich. Opierając się przede wszystkim na 

raportach i dzienniku Karola Estreichera oraz wspomnieniach opiekunów 

skarbu, praca ma za zadanie prześledzić losy arrasów podczas wojennej 

tułaczki, a także w podsumowaniu zastanowić się nad możliwością istnienia 

swoistej klątwy, jaka panowała nad oponami królewskimi. 

 

Olga Świerkot jest studentką historii na pierwszym roku studiów magisterskich, na 

Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę licencjacką poświęciła kwestii wychowania kobiet 

w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. Obecnie prowadzi badania nad migracją 

zabytków w okresach wojennych na przestrzeni dziejów. Dodatkowo interesuje się 

możliwością wykorzystania materiałów wizualnych, zwłaszcza obrazów, jako 

ważnych świadectw historycznych. Hobbystycznie poszerza zainteresowania 

związane z historią sztuki, szczególnie koncentrując się na malarstwie 

niderlandzkim. 
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Agata Lis  

Tajemnica Bursztynowej Komnaty  

 

Problem badawczym pracy jest zaprezentowanie zagadki związanej ze 

sposobem zniknięcia tajemniczej komnaty. Użyje metody opisowej, która 

pozwoli przedstawić historię „Amber Room” w sposób logiczny na podstawie 

ciągu chronologicznego – od początku stworzenia, poprzez opis samej 

komnaty aż do momentu zniknięcia. Ostatnim miejscem ukrycia, 

udokumentowanym w źródłach jest Królewiec. Celem mojej pracy jest nie 

tylko przedstawienie historii samej komnaty, ale przede wszystkim skupię się 

na ukazaniu obecnego stanu badań co do jej miejsca ukrycia. Na podstawie 

metody porównawczej zebranych przeze mnie monografii różnych autorów 

(m.in. Stanisław Jan Sulin, Dietmar Reimann, Catherine Scott-Clark i 

Adrian Levy, Leszek Adamczewski, Sławomir Orłowski) a także wywiadów 

przeprowadzanych z historykami zainteresowanych tym tematem 

Bogusławem Wołoszańskim, czy Mirosławem Antonim Figlem (h. sztuki) 

dokonam analizy zdań i opinii, faktów i mitów które funkcjonują w 

środowisku historycznym, a które dotyczą spraw związanych z miejscem lub 

odnalezieniem bursztynowej komnaty. Poprzez weryfikację informacji 

przedstawię miejsce lub miejsca, gdzie najprawdopodobniej może znajdować 

się bursztynowa komnata. Kluczową postacią omawianej zagadki jest 

Gauleiter Prus Wschodnich – Erich Koch. Poruszę również sprawę tzw. listy 

Józefa Gębczaka, z wykazem skrytek niemieckich sporządzoną w czasie 

wojny przez Günthera Grundmanna, ostatniego Konserwatora Zabytków 

Dolnego Śląska. Prawdopodobnymi miejscami ukrycia bursztynowej 

komnaty może być Królewiec (gdzie spłonęła), Dolny Śląsk, Saksonia, Sudety 

lub dno Bałtyku. Natomiast według innych – kopia komnaty znajdująca się 

dzisiaj w Carskim Siole to oryginał. Do tej pory trudno już ustalić, co jest 

faktem, a co mitem. Historykom pozostaje snuć tylko domysły i spekulacje 

co do domniemanego miejsca przechowywania lub zaginięcia bursztynowej 

komnaty. 
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Agata Lis (ur.25.03.1990 w Sosnowcu) – obecna studentka studiów magisterskich na 
Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: popularyzacja historii w mediach). 
Absolwentka studiów licencjackich (specjalizacja: archiwistyka) Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół 
historii Żydów w XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii syjonizmu 
na ziemiach polskich i Żydów w Polsce międzywojennej) i źródeł audiowizualnych 
(film jako źródło historyczne, historia mediów). Ze względu na swoje zamiłowanie do 
pisania łączy historię z warsztatami dziennikarskimi m.in. poprzez staż w Polskiej 
Agencji Prasowej. Brała udział w polsko-niemieckiej konferencji pt. „Migracja i 
integracja Polaków i Niemców w Europie w XX wieku. Pamięć dla przyszłości: 
Auschwitz i Holokaust z perspektywy historycznej i współczesnej”, a także w polsko-
niemieckim seminarium zorganizowanym przez Freie Uniwersitaet w Berlinie. 
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Katarzyna Głowania  

Przestępstwa pospolite w latach 30. i 40. XX wieku w 

aktach sądowych prokuratury w Katowicach 

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. państwo polskie stanęło przed 

wieloma trudnościami organizacyjnymi, administracyjnymi, społecznymi i 

gospodarczymi. Podział ziem polskich pomiędzy trzy mocarstwa przyniósł 

oddzielną administrację i strukturę państwowości. Jednym z problemów 

stała się kodyfikacja prawa, w tym postępowania karnego, które nadal było 

regulowane przez ustawy państw zaborczych: rosyjską ustawę z 1864 r. 

(wraz ze zmianami z czasów I wojny światowej), ogólnoniemiecki kodeks z 

1877 r. oraz austriacką procedurę (tzw. glaserowską) z 1873 r. Początkowo 

wydawano szereg aktów prawnych, na bieżąco regulujących ustrój sądów i 

postępowanie sądowe. Powołana Komisja Kodyfikacyjna przygotowała projekt 

kodeksu postępowania karnego, który zaczął obowiązywać od 1929 r. Kolejne 

zmiany kodeksu nastąpiły w latach 30., zwłaszcza po nowelizacji kodeksu 

karnego materialnego z 1932 r. 

 Autonomiczny Górny Śląsk wyróżniał się swoją odrębnością 

administracyjną i gospodarczą na tle II Rzeczypospolitej. Przestępcy nie 

skupiali się jednak na różnicach, kontynuując swój kryminalny proceder. 

Wśród licznych, typowych przestępstw, takich jak kradzieże i napady (np. 

słynna banda Bydgoszczaka), przed sądem stawały też osoby, które 

dopuściły się innych wykroczeń. Oskarżeni odpowiadali m.in. za: 

znieważenie władzy państwowej, działalność komunistyczną, oszczerstwo, 

włóczęgostwo, zakłócanie porządku publicznego, zniewolenie urzędnika do 

zaniechania czynności urzędowych czy wywołanie zgorszenia publicznego w 

kościele. 

W aktach Prokuratury Sądu Okręgowego w Katowicach i Prokuratury 

w Bytomiu-Katowicach znajdują się zeznania świadków, dowody rzeczowe 

oraz niekiedy zdjęcia. Jedną z ciekawszych spraw był proces bandy 

Bydgoszczaka, jeszcze z lat przedwojennych. Po 1939 r. pojawiły się również 
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zarzuty fałszerstwa dokumentów, nielegalnego przekraczania granic 

Generalnego Gubernatorstwa i nielegalnego handlu. 

Celem mojego referatu jest przedstawienie przykładów, kiedy to 

przestępcy (np. z bandy Bydgoszczaka) zostali schwytani przez policję w 

wyniku zbiegu okoliczności. 

 

Katarzyna Głowania w 2007 r. ukończyła studia historyczne na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie – na studiach doktoranckich WNS, 
poświęconych zagadnieniom historii gospodarczej z przełomu XIX i XX wieku 
(towarzystwa przemysłowe Zagłębia Dąbrowskiego). Pracuje w Archiwum 
Państwowym w Katowicach na stanowisku archiwisty w oddziale ewidencji i 
opracowania zasobu archiwalnego (specjalizuje się w materiałach przemysłowych). 
Interesuje się historią XIX wieku, historią międzywojenną, historią Rosji oraz 
literaturą i kulturą rosyjską. 
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Alicja Bemben  

The lie that tells a truth, the truth that lies 

 

Lucian of Samosata’s The Way to Write History is, on the one hand, a set of 

dos and don’ts delineated to guide historians in their trade and, on the 

other, a text supposedly representative of proper historiographical writing. In 

turn, The True History is meant to be a parody of historical texts. A collection 

of the most unrealistic falsehoods – an island with the wine river, the land of 

the blessed, a whale entrapment, an oceanic chasm – it purports to evince 

what history is not and what fiction is.  

Both texts seem thus to perfectly inscribe into the truth-versus-lie 

debate of the post-Aristotelian age. However, a comparative analysis of 

selected fragments of the two texts – ones that reflect on Lucian’s basic 

notions of writing about the past, i.e. truth, historical explanation etc. – 

might demonstrate that the true and the false interweave in both texts. On 

the basis of Aristotle’s definition of truth, J. R. Morgan’s concept of truth-

fiction-lie triangle, Hayden White’s theory of historical consciousness and 

Gadamer’s idea of the aesthetic existence of the work of art, I would like to 

show how fictive elements in The Way to Write History facilitate achieving the 

prime objective set for this text, i.e. truth giving, and how factual elements in 

Lucian’s fiction lend it the truth quality. Altogether, the above is to give 

grounds to the conclusion that fiction might be considered a necessary 

element and a condition of the existence of historical texts. 

 

Alicja Bemben is a PhD student at the Institute of English Cultures and Literatures at 
the University of Silesia. Her research interests include philosophy of history, 
historiography and writings of Robert Graves. She is a member of the Robert Graves 
Society and participated, among others, in [Re]visions of History in Language and 
Fiction, Robert Graves and Modernism, and TimeLing conferences. 
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Michał Kisiel 

Event as Danger, Event as Hope. Alain Badiou’s 

Complicated Marriage with History 

 

The purpose of the discussion that I propose is to explore the complicated 

relationship between Alain Badiou’s thought and either history or 

historiography. After two significant announcements of its end, that is the 

postmodern and the neoliberal one, history as a discipline remains in a 

crisis. Badiou allies with none of the leading interpretations. At the first 

glance, his affirmative theory of an event may be seen as a profound 

contribution to the contemporary theoretical debate and a possibility of 

mitigating it. In fact, it only consolidates the aforementioned crisis. It is so, 

because the French philosopher perceives history as the hypothetic, yet 

necessary, eternal stream of contingency; the domain of positively 

understood truth, sense and subject, although mediated via the chaotic real 

and multiplicity. However, on the other pole, there is another Badiou. It is 

the empiricist influenced by Maoism and Althusserian Marxism, who is 

obsessed with particular interpretations of historical events, the downfall of 

the capitalism and consequences of the revolutions. This inconsistency 

encourages more careful consideration of historical tropes present in his 

oeuvre. Perhaps, for the very first time in the contemporary criticism, such a 

powerful voice proclaims a positive understanding of what history may 

actually be. Yet, the particular danger cannot be undermined. What if, in 

order to embrace such a radical approach, one has to reject the vision of 

history which he or she previously perceived as fixed? 
 

Michał Kisiel (ur. 1991) jest studentem Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2013 roku 
uzyskał tytuł licencjata filologii angielskiej na podstawie pracy Affirming Mutilation: 
Bodies and Events in Samuel Beckett’s Selected Plays, w której przeciwstawiał się 
skolonizowaniu twórczości irlandzkiego pisarza przez pojęcie negatywności, 
interpretując ją w świetle filozofii Alaina Badiou oraz jego szkiców o autorze 
Końcówki. Ponadto jego zainteresowania badawcze obejmują współczesne teorie 
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podmiotowości, koncepcje czasu oraz historii, a także szeroko pojęte relacje między 
literaturą a filozofią najnowszą. 
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Bartosz Stopel 

Ayn Rand’s crypto-histery of the inverted class-struggle 

 

Although Ayn Rand’s works have never been acclaimed by literary critics, 

she has been extremely successful in America, in terms of book sales and 

the production of numerous film adaptation of her works. On the one hand, 

her novels have been dismissed as “remarkably silly”, on the other hand, the 

ideas they expressed have resonated well with American conservative 

political values. Since it is precisely the ideology contained in Rand’s works, 

rather than their hypothetical artistic merit, which appears interesting, the 

paper will focus on how her two novels, The Fountainhead and Atlas 

Shrugged, display radically Cartesian assumptions about subjectivity and 

how they are coined into a radical political programme which contains a 

perfect opposition of the Marxist history of the class struggle . For Rand, and 

as expressed through their novels, human beings are entirely rational and 

self-aware beings motivated by rational egoism. This leads her directly into 

the libertarian-capitalist sociology of the spontaneous natural order of 

society which can be disturbed when a coercive social institution curbs the 

creative individual’s actions. The Randian hero emerges from a histerical 

vision of an inaccessible, and entirely self-contained and outstanding 

individual who struggles with allegedly brutal and immoral social powers 

that coerce him into social cooperation, conformism, collectivism and 

charity. It also results in an elaborate rewriting of the Marxist understanding 

of human history, where social change is not driven by disparate economic 

interests of social groups but by a struggle between fully individual, 

innovative creators, the prime movers, and the parasites that are only able to 

feed on the genius of others. 

 

Bartosz Stopel is PhD candidate in the Institute of English Cultures and Literatures at 
the University  of Silesia. He is currently working on his PhD thesis which attempts to 
combine the recent research in literature-related areas of analytic aesthetics, cognitive 
science and Darwinian studies in a systematic philosophy of literature. 
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Estera Flieger  

Laszlo Almasy jako Angielski Pacjent. Skuteczny szpieg, 

wielki odkrywca czy ponowoczesny Herodot? 

 

Laszlo Almasy to postać znana głównie jako Angielski pacjent – tytułowy 

bohater powieści kanadyjskiego pisarza Michaela Ondaatje i filmu 

Anthony'ego Minghelli stanowiącego jej ekranizację. Kim był historyczny 

Laszlo Almasy? Co łączy tę postać z jej literackim i filmowym kostiumem? 

Czy utożsamianie postaci historycznej z literacką i filmową jest w ogóle 

właściwe? Postaram się odpowiedzieć na te pytania i zaprezentować wybrane 

elementy biografii tej kontrowersyjnej postaci oraz przybliżyć zjawiska, które 

wywołał w głównej mierze film.  

Laszlo Almasy był węgierskim eksplorerem północnoafrykańskich 

pustyń. Miał na tym polu niezwykłe osiągnięcia, takie jak np. odkrycie 

Jaskini Pływaków. Kiedy pustynia stała się jednym z teatrów II wojny 

światowej badacze wcześniej współpracujący ze sobą stanęli po różnych 

stronach frontu. Laszlo Almasy ze swoją doskonałą znajomością terenu i 

doświadczeniem był doskonałym materiałem na szpiega. Nawiązał 

współpracę z wywiadem niemieckim. Operacja Salam zakończyła się 

sukcesem. Ale nie do końca jasne są jego powiązania z wywiadem włoskim i 

brytyjskim. To zagadkowa i fascynująca postać kojarzona głównie z filmem, 

ale mimo to nadal nieznana. 

 

Estera Flieger – studentka V roku historii na Uniwersytecie Łódzkim, Przewodnicząca 
SKHN UŁ; przygotowuje pracę magisterką, którą zatytułowała: „Angielski pacjent 
Michaela Ondaatje jako ponowoczesna reinterpretacja Dziejów Herodota”, interesuje 
się metodologią historii i relacjami pomiędzy historią a literaturą piękną i filmem oraz 
teorią postkolonialną, zderzeniem cywilizacji Wschodu i Zachodu i różnymi ujęciami 
narracyjnymi Holocaustu. 
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Joanna Maj  

“How the World Became Modern” – „Zwrot” Stephena 

Greenblatta 

 

Stephen Greenblatt w „Zwrocie” – opowieści o kulturowej rewolucji 

renesansowej – czyni przedmiotem historiograficznej narracji tajemnicze 

dzieje poematu „O rzeczywistości” Lukrecjusza. Starożytne dzieło, które 

akcydentalnie wpadło w ręce Greenblatta, równie przypadkowo zaważyć 

miało na tym, że świat stał się nowożytny („The Swerve. How the World 

Became Modern”). 

W „Zwrocie” historia przedstawiona jest przez pryzmat ścierających się 

ze sobą idei; epok nie wyznaczają (jak w tradycyjnych ujęciach) przełomowe 

wydarzenia, ale zmiany następują procesualnie. Rzymską filozofię wypiera 

chrześcijaństwo, starożytny humanizm zastępowany jest przez 

średniowieczną ascezę; cierpienie i duch ubóstwa stają się dominantą 

wieków średnich miast Epikurejskiego szczęścia i Lukrecjańskiej 

przyjemności. 

Greenblatt, który swą opowieść o wędrownym skrybie, łowcy 

rękopisów, kształtuje miejscami na kształt narracji powieściowej, 

przedstawia wpływ odnalezionego przez Poggia poematu „O rzeczywistości” 

na zmianę myślenia o świecie ludzi renesansu. W tle tej historii pobrzmiewa 

temat Indeksu Ksiądz Zakazanych, papieskich intryg, filozoficznych debat 

starożytności i nowożytności. „Zwrot” jednak wydaje się zachęcać do tego, by 

interpretować go w kontekście współczesności, stąd nie brak u Greenblatta 

np. nawiązań do XX-wiecznej humanistyki. To co inne, zapomniane, będące 

poza systemem (poemat Lukrecjusza, nieprawomyślne koncepcje, Poggio 

Bracciolini jako dziwak zainteresowany księgami w epoce, w której pismo 

zajmuje nielicznych) staje się w wyniku zwrotu kulturowym centrum – 

historia opowiedziana przez Greenblatta wydaje się więc stanowić 

metanarrację o zmianach w kulturze w ogóle. 
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Celem mojego wystąpienia jest ukazanie na przykładzie 

Greenblattowskiego „Zwrotu”, w jaki sposób kryptohistoria dokonuje 

historycznych rewizji, jakimi narzędziami się przy tym posługuje oraz w jaki 

sposób ideologiczne zaplecze decyduje o doborze elementów opowieści. 

 

Joanna Maj – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 
studiowała filologię polską i filozofię; przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą 
genologicznym problemom historii literatury. 
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Anna Bujak  

Mit twórcy oraz problem mitologizacji autobiografii artysty 

 

Mit mieści się niejako poza kategorią prawdy i fałszu. Ma cechy mistyfikacji 

a jednocześnie obejmuje przekonania wyrażone obrazowo i emocjonalnie. 

Mitologia artysty obejmuje wiele mitów funkcjonujących obok siebie. Twórcy 

niemal od zawsze byli postaciami mitologizowanymi. Wydaje się, że jedne z 

ważniejszych mitów artystycznych to mit wyjątkowości, mit indywidualności 

oraz mit odrzucenia. 

 Mitologizacja własnej przeszłości jest zabiegiem, który niejednokrotnie 

stanowi integralną część twórczości i biografii artystycznej. Twórcza 

postawa, całość dzieła artystycznego, często nie może być rozpatrywana lub 

czytelna bez zaproponowanej fikcyjnej wersji biografii artysty. 

Jednym ze sztandarowych przykładów mitologizacji własnej biografii 

pod kątem swojej sztuki był niemiecki artysta Joseph Beuys, który 

utrzymywał że podczas II wojny światowej został zestrzelony przez rosyjski 

ogień przeciwlotniczy i roztrzaskał się w czasie burzy śnieżnej „gdzieś na 

Krymie”. Kilka dni później miał zostać odnaleziony we wraku samolotu, 

przez klan wędrownych Tatarów. Pisał, że z tego okresu zapamiętał szereg 

naturalnych substancji, których użyto dla ocalenia mu życia. Rytualna 

wiara w uzdrawiające możliwości substancji, charakterystyczna dla 

społeczności ludów Azji Środkowej i Północnej, miała zaważyć w znaczący 

sposób na późniejszej twórczości Beuysa, stały się one substratem jego 

artystycznej działalności. Janusz Marciniak w eseju Beuys w Poznaniu pisał, 

że nie mające pokrycia fakty z życiorysu artysty mają znaczenie dla „oceny 

rozmiarów mitotwórczej pracy Beuysa” Nawet jeśli przytoczone elementy 

autobiograficzne Beuysa nie zostały historycznie potwierdzone, mimo to 

przyjmuje się je jako autentyczne [sic!], w obrębie stworzonego przez twórcę 

dyskursu artystycznego, na który w równym stopniu składały się działania 

artystyczne, komentarze teoretyczne jak i uzasadniająca je biografia. 
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Anna Bujak ur. 1979. W latach 2000-2006 studia na Edukacji Artystycznej na 
Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, 2001-2007 studia w 
Instytucie Historii tejże uczelni. Od 2006 studia na Akademii Sztuk Pięknych im. E. 
Gepperta we Wrocławiu. Pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa i Rzeźby obroniła 
z wyróżnieniem w 2011. Od 2012 doktorantka na wrocławskiej ASP. 
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Anna Olkiewicz-Mantilla  

Adolf Hitler in Liverpool and the Girl in the Polka-dot Dress 

in Los Angeles. Cryptohistories according to Beryl 

Bainbridge 

 

Beryl Bainbridge is best known as the author of so-called modern novels of 

manners which offer a glimpse at everyday detail of social life in post-war 

Britain. However, the second phase of her literary career is devoted to the 

genre tentatively defined as historiographic metafiction. From this period 

come two texts: Young Adolf (1978) and The Girl in the Polka-dot Dress (2011) 

which are fine examples of alternative history as the access to the past is 

based on the “manipulation of texts as models” (Hardesty, 73). The aim of 

this paper is to demonstrate Bainbridge’s perception of alternative versions 

of the past in order to “alert the reader to consider the past as both sequence 

of events and as construct” (Hardesty, 87) and to focus on the way in which 

Bainbridge realizes her gift for psychological depiction of characters thus 

encoding the cryptohistories they were involved in. By means of satire and 

black comedy the discourses on people and events which are typically 

accompanied by an aura of mystery are reduced to the level of ordinariness 

and the conspiracy theories behind them exposed. 

 

Anna Olkiewicz-Mantilla is a lecturer in English in the Foreign Languages Centre at 
Nicolaus Copernicus University in Toruń where she has been teaching EFL since 
2001. She completed her PhD in humanities at Łodź University and obtained her 
Master’s degree in English Philology at Nicolaus Copernicus University. Her academic 
interests lie in the area of contemporary British literature, especially historiographic 
metafiction and multiculturalism in Britain. 
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Kinga Kowalska 

A Leapback into the Something That Happened: 

Cryptohistory in Jasper Fforde’s Shades of Grey 

 

In my paper I will attempt to examine the role of history in shaping the 

society of Jasper Fforde’s speculative dystopia entitled Shades of Grey. In 

order to analyze the subject I will use utopian studies and the post-

structural concept of history as narrative. I will focus on the techniques of 

history manipulation employed by the National Colour in order to control the 

people of the Collective and preserve the status quo. First of all, I will analyze 

the cyclical historical events called Leapbacks, which serve both to legally 

and gradually remove evidence of the Previous under the pretense of 

spurning progress, and to manufacture an artificial history as a form of 

distraction from actually relevant information about the formation of the 

Collective and the mysterious and satirical Something That Happened. 

Secondly, I will study the symbolism of the Apocryphal Man, whose 

supposed insanity and taboo status of an invisible entity obscure his true 

identity of an omniscient historian and circumvent the access to knowledge 

for the citizens of East Carmine. Finally, I will speak of the mythological 

aspect of the Previous and how members of the Collective construct their 

own narratives based on artefacts from the past, concealing the truth behind 

self-created myths. By examining the three examples of history 

manipulation, I will endeavour to arrive at a conclusion that the use of 

history in the novel serves to, paradoxically, maintain a timeless, ahistorical 

utopian society, where progress has been halted in favour of permanent 

stasis. 

 

Kinga Kowalska is a graduate student at the University of Silesia in Katowice, 
reading English Cultures and Literatures. She holds two BA degrees: in Applied 
Languages: English and French (2010), and in English Cultures and Literatures 
(2012). She joined the Canadian Studies Student Circle in 2011, and has been its 
president since 2012. Her academic interests include Canadian minority literatures, 
ethnic and feminist representation in popular culture, and the theory of the fourth 
wall in the fandom. 
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Sławomir Konkol 

The reality-obscuring drama: the fabrication of reality and 

the reality of fabrication in Graham Swift’s Waterland 

 

The epigraph of Graham Swift’s Waterland offers a definition of history in 

which three different ways of understanding the term are given, ranging from 

a disciplined search for knowledge, “learning,” to something potentially 

including fiction, a lie: “any kind of narrative.” The most common 

understanding of history, “a narrative of past events,” is situated between 

these extremes, perhaps somewhat uncomfortably. The novel itself goes on 

to problematise the relationship between the three facets of history through 

its exploration of the relation of raw experience, the supposed material of the 

study and its end result, the many forms of verbalised accounts. Idealising 

formulations of lost paradises or golden ages returning in the novel are 

rendered suspicious in the light of the narrator’s ethical interest in the 

presumed uneventfulness of history, merely masked by the fabrications of – 

all kinds of – storytelling. The tensions within the story of Tom Crick, the 

protagonist of Waterland, demonstrate his own dream of a return to a pre-

symbolic paradise, which evidently goes against his distrust of analogous 

narratives in the political realm. The only conspiracy theory presented by the 

history teacher speaking in Waterland is his claim that reality is essentially 

devoid of any positive content and that history's recounting of a series of 

significant events is merely designed to divert our attention from this 

realisation: storytelling is for Swift's characters a means of escape not only 

from the unexpectedly drastic encroachments of the chaos of the world on 

their fantasies but, primarily, from the dread evoked by the contingency of 

existence. All human endeavour – from “spinning yarns” to empire building – 

is thus presented as part of our attempts to overcome this terror. Crick’s 

remarks denying any presence to events constituting the foundation of great 

and small histories, his claims that non-eventfulness forms the traumatising 

core of reality, may be reconsidered in an interesting – and ethically 
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productive – ways in the light of the non-existence of the real as postulated 

in Lacanian psychoanalysis. The category of the real is applicable to what is 

pushed to the margins of narratable reality by discursive mechanisms 

shaping it, ensuring indeed the “monopoly in reality” that Crick scorns. This 

is not, however, to imply that the unregistered, the indescribable does not in 

fact take place, if only at the borderline of the paradigm of reality. After all, 

the narrator of Waterland is prepared to recognise the undeniable realness of 

incidents making up historical accounts or, indeed, the supposedly 

consoling symbolic constructs themselves. Therefore, as in most of Swift's 

prose, storytelling is contemplated in its dangerous potency for shaping our 

reality while the costs and limitations of the method are also exposed. 

 

Sławomir Konkol – teacher at the University of Silesia and the University of Bielsko-
Biała, PhD student at the University of Silesia, interested in contemporary British 
literature, American literature and culture, psychoanalysis and masculinity studies. 
Recent publications include “That Communal Dream – Laurie Anderson's Re-Readings 
of Americanness” in (Mis)reading America. American Dreams, Fictions and Illusions, 
eds. Jerzy Durczak, Paweł Frelik and “Mourning the Impossibility of Mourning? 
Facing Melancholia in Graham Swift’s Ever After” in Ex-changes: Comparative 
Studies in British and American Cultures, eds. Katarzyna Więckowska, Edyta 
Lorek-Jezińska. 
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Derek Cannon 

‘Craic Dealers’ – Unreliable narrators in the fiction of 

Patrick McCabe 

 

The main characters of Patrick McCabe’s novels tend to be wild, unreliable 

outsiders cut off from mainstream society. It is a range of similarly 

displaced voices who narrate McCabe’s tales of small town Ireland. In a 

world where the story teller’s memory and perceptions are up for 

questioning, who can tell what is truth and what is fiction?   

This paper will explore McCabe’s three most critically and 

commercially successful novels – The Butcher Boy, The Dead School and 

Breakfast on Pluto – highlighting depictions of the Irish ‘craic’ stereotype 

and imitating others as defining features of his writing. McCabe’s narrators 

navigate an Irish historical landscape which is neither black nor white and 

experience a corruption of being that has echoes of the spiritual void of the 

Celtic Tiger collapse in Ireland.  

The post colonial writing of Declan Kiberd and Jean Paul Sartre’s 

modes of being will be used to support the thesis that McCabe’s narrators 

symbolise a darker, neglected aspect of Irish identity and thus place him as 

a distinct chronicler of the Irish psyche. 

 

Derek Cannon is a PhD candidate interested in Modern Irish literature, 20th Century 
drama, post colonial theory, Jean Paul Sartre and the ethics of Existentialism. He has 
a First Class Honours Bachelor of Arts Degree from St. Pats College in Dublin and an 
M.Litt from Trinity College Dublin in which he wrote about the drama of August 
Strindberg as an ethical compass in Post World War II Paris. He is a fully qualified 
secondary school English teacher and has taught in second level schools in Dublin, 
London and Czestochowa. 
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Maciej Białous  

El Cuarto Reich. Kinematografia o powojennych losach 

nazistów w Ameryce Południowej 

 

Fakt, że pod koniec drugiej wojny światowej wielu przedstawicieli reżimu 

nazistowskiego oraz ich rodzin znalazło schronienie w krajach Ameryki 

Południowej, zakorzenił się w społecznej świadomości w dużej mierze dopiero 

po głośnym uprowadzeniu z Argentyny Adolfa Eichmanna przez wywiad 

izraelski w 1960 roku. W następnych latach, opowieści o powojennych 

działaniach nazistów w Ameryce zakorzeniały się w kulturze popularnej, 

książkach, komiksach i filmach, często w zwulgaryzowanej formie. W ten 

sposób, niemal na całym świecie, powstawały historie alternatywne, oparte 

często na istniejących, acz skąpych, przekazach medialnych i dociekaniach 

historiograficznych, uzupełniane wyobraźnią twórców oraz społecznym 

zapotrzebowaniem sensacji. Szczególnie popularne w latach 70. XX wieku, 

wciąż pozostają trwałym elementem popkultury. 

Referat będzie próbą syntetycznego spojrzenia na temat powojennej 

działalności nazistów w Ameryce Południowej w światowej kinematografii. 

Zostaną zaprezentowane najważniejsze i najciekawsze próby filmowe, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na ich cechy wspólne, odwołania do 

rzeczywistych wydarzeń, polityki oraz innych dzieł kultury popularnej. 

Szczególną refleksją zostanie objęty temat powojennych działań nazistów w 

kinie polskim. Kinematografia PRL, podejmując ten wątek, miała bowiem na 

celu nie tylko zaspokojenie potrzeby rozrywki, ale również wplecenie go w 

polityczne obawy przed niemieckim rewizjonizmem. Tym samym, opowieści o 

tajemniczych organizacjach nazistowskich okazały się wyjątkowo wyraźną 

emanacją miejscowej świadomości politycznej i pamięci zbiorowej. 

 

Maciej Białous – magister socjologii, asystent w Zakładzie Historii Społecznej, 
Instytutu Socjologii, Uniwersytetu w Białymstoku; uczestnik programu Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim 
tematyką pamięci zbiorowej, jej stykiem z kulturą popularną (głównie filmem) oraz 
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polityką pamięci. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą społecznej konstrukcji 
pamięci w polskich filmach fabularnych. 
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Arkadiusz Boniecki 

„Królestwo Szambali ukryte jest przecież w Tobie”. 

Zaginiony świat podziemia – Agharta 

 

Swoim wystąpieniem, referatem i towarzyszącą mu prezentacją 

multimedialną, chciałbym przedstawić niezwykle interesujący aspekt podróży 

w miejsce, gdzie wartości umysłowe stają się dobrem cenniejszym niźli 

największe bogactwa. Miejscem tym jest tytułowa Agharta z mityczną stolicą 

Szambalą. 

Według wierzeń azjatyckich ludów, gdzieś u podnóży Himalajów leży 

tajemnicza kraina, którą włada Król Świata. Królestwo to zamieszkują 

wybitne jednostki charakteryzujące się ponadprzeciętną inteligencją. Agharta 

ma być państwem podziemnym, poza zasięgiem śmiertelników. Panuje tam 

ład i porządek. Architektura tej przestrzeni stanowi równie istotny element. 

Nawiązując do teorii pustej Ziemi, postaram się ukazać to niezwykłe miejsce 

zbudowane z setek podziemnych korytarzy okalających cały glob. Sama 

stolica to topograficzna perła. 

W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić legendarne treści 

związane z tym nie-miejscem, bowiem przesłanki i zachowane relacje 

„świadków” lub „półświadków” skłaniają do refleksji na temat nie tyle jej 

istnienia, co obecności tu i teraz. Kraina ta pojawiała się w przekazach wielu 

uczonych i podróżników, którzy mieli szanse zapoznać się z informacjami na 

jej temat. Zaliczyć do nich można m.in. Alexandra Saint-Yves d’Alveydre’y, 

Nikołaja Rericha czy polskiego dziennikarza i podróżnika Ferdynanda 

Ossendowskiego. To właśnie relacje Polaka zawarte w dziele Przez kraj ludzi, 

zwierząt i bogów, posłużą mi za bezpośrednie odwołanie do charakterystyki 

tej mitycznej krainy. 

Według tybetańskiej legendy w 2425 roku zło osiągnie taką moc, że na 

Ziemi wybuchnie wielka wojna. Dzięki pomocy potężnych ludzi 

mieszkających tajemniczy podziemny obszar, siły dobra pokonają zło i na 

naszej planecie zapanuje wreszcie pokój i szczęście. Od stuleci ludzie szukają 



51 

 

wejścia do tej krainy marząc o wiedzy, szczęściu, bogactwie i potędze. Czy 

Agharta istnieje, czy jest tylko mitem zrodzonym z ludzkiej tęsknoty za 

doskonałością? I tę kwestie postaram się uwzględnić w swoim wywodzie na 

temat wyprawy do miejsca osadzonego głębiej niż kilkadziesiąt stóp pod 

ziemią. Stara tybetańska opowieść snuje historię młodego mężczyzny, który 

udał się w podróż w celu odnalezienia Szambali. Pokonawszy wiele gór i 

lasów, w drodze na kolejny szczyt napotkał pustelnika. Ten zadał mu 

pytanie: 

– Czemu brniesz przez te śniegi? 

– Aby dotrzeć do Szambali – odpowiedział. 

– Zatem nie musiałeś iść tak daleko – odrzekł pustelnik. – Królestwo 

Szambali ukryte jest przecież w Tobie. 

 

Arkadiusz Boniecki urodził się 18 lutego 1988 r. w Wieluniu. W 2007 roku ukończył II 
Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu i rozpoczął studia na 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Filologia polska. Studia 
licencjackie ukończył w 2010 roku broniąc pracę pt. Nazwiska szlacheckie. Analiza 
językowa, pod kierunkiem naukowym prof. Anety Majkowskiej. Filologię polską 
ukończył obroną pracy magisterskiej pt. Werbalne i niewerbalne środki kreowania 
wizerunku polityka na portalu internetowym YouTube, pod kierunkiem prof. 
Grzegorza Majkowskiego. W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii 
im. Jana długosza w Częstochowie na kierunku Literaturoznawstwo. Zajmuje się 
badaniami komparatystycznymi i kulturowymi. 
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Nina Podsiedlik  

Tajemnice mieszkańców Kuby 

 

Krzysztof Kolumb był prawdopodobnie pierwszym Europejczykiem, który 

dotarł do brzegów Kuby w 1492 roku. Z jego pamiętników dowiadujemy się, 

że był tak zachwycony wyspą, że ogłosił ją „najpiękniejszą krainą na ziemi”. 

 W XXI wieku wiemy już coś więcej na temat ludów prekolumbijskich i 

ich potomków. Dzięki różnym badaniom (nie tylko) archeologicznym 

współczesna wiedza o „naszych przodkach” jest znacznie bardziej 

szczegółowa. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie niektórych tajemnic pierwszych 

mieszkańców Kuby. Czyli skąd pochodzili, jak żyli, czym się pożywiali, co 

uprawiali, czym się zajmowali, w co wierzyli i w jakim języku się 

porozumiewali. Plemiona Guanahatabey, Sibonejowie, Tainowie, to nie jedyni 

mieszkańcy Kuby. Najnowsze badania ujawniły jeszcze inne ludy 

zamieszkujące wyspę. Całkiem możliwe, że jesteśmy świadkami odkrycia 

tajemnicy pierwszych ludzi Karaibów, o których do tej pory nie wiedzieliśmy. 

Kogo więc ujrzał Krzysztof Kolumb i jak zmienili się tubylcy po przybyciu 

Europejczyków na Kubę? 

Nie tylko mieszkańcy stanowią zagadkę. Kolejna nierozwiązana do tej 

pory kwestia to zatonięcie Atlantydy. Ta legendarna wyspa jest zagadką, z 

którą historia nie potrafiła się do tej pory uporać. Istnieją podejrzenia, że 

znajdowała się niedaleko Kuby i właśnie u jej wybrzeży należy jej szukać. 

Wystąpienie jest próbą odpowiedzi na niektóre nurtujące pytania z 

wyżej wymienionych zagadnień tematycznych. Próba odkrycia tajemnic 

historii oparta jest na naukowych opracowaniach najlepszych specjalistów z 

dziedziny archeologii, antropologii, kulturoznawców, filologów i historyków. 

 

Nina Podsiedlik jest doktorantką historii na AJD w Częstochowie. Z wykształcenia 
jest filologiem hiszpańskim, ukończyła także polityczne stosunki międzynarodowe na 
WSSM w Łodzi. Od kilku lat zajmuje się szeroko pojętą tematyką kubańską. W swojej 
pracy doktorskiej bada najnowszą historię Kuby z punktu widzenia prasy 
hiszpańskiej. 
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Justyna Jajszczok 

Cryptic Origins: Parasites and Historical Controversies 

 

Because of their complicated reproductive cycle and mode of life that is 

generally considered revolting and uncanny, parasites – especially their 

origins – have always posed a challenge for naturalists as well as medical 

practitioners. Moreover, the mystery surrounding these creatures inspired 

the most fantastic theories of their genesis which then wriggled their way 

into the popular mind. Despite the progress of medical knowledge, however, 

the misconceptions and controversies proved virtually impossible to 

eradicate, perpetuating the notions of parasites as enigmatic and fearful 

enemies of humankind.  

The purpose of the paper is to present these various theories of 

parasitical origin as accompanying and perhaps even mirroring the changes 

which were taking place in the wider cultural and political context. 

 

Justyna Jajszczok is a PhD candidate at Institute of English Cultures and Literatures, 
University of Silesia. She is currently working on her PhD dissertation entitled “The 
Parasite and Parasitism in Victorian Science and Literature”. She has published 
articles on Charles Darwin, Charles Dickens and George Eliot and her most recent 
publication revolves around Victorian beetle collecting and its unexpected 
consequences. Her research interests include nineteenth-century literature and 
science, especially the history of parasitology, as well as contemporary British 
culture. 
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Kseniya Borodin & Iwanna Honak 

Polish ghost-signs of Lviv 

 

It was the end of XIX – the middle of XX century when ghost-signs have 

started to appear in Europe and America. In Lviv they have been actively 

appearing during 1930-1939, although the first mentioning of the secular 

character inscriptions on the legendary house of Ms. Abrekova dates back to 

the sixteenth century. 

Late XIX and the early XX centuries were marked by the rapid 

development of Lviv economy. The face of the city was significantly changed: 

entrepreneurs actively erected new buildings for various purposes and 

rebuilt or modernized the old ones. Forms of advertising signs, according to 

their purpose and goals were actively responding to various changes taking 

place in Lviv. The appearance of small boutiques and shops (sign, interior, 

window dressing, etc.) was often done to resemble a big and famous place 

that was located nearby: a new theater or an expensive restaurant, or new 

huge light installation on the crest of the roof. Advertising fashion was 

influenced that way by using the same colors, fonts and words or 

illumination. In 1930s Lviv’s many shop facades have been updated: in 

vogue were inscriptions made by hand using stencils. Although the latter 

cost twice as expensive as paper advertising, they were very popular because 

stencils could be reused. 

This article is based on research of material preserved until today in 

Lviv Polish informative advertising murals, originating from the end of the 

nineteenth century until the beginning of World War II. A list of locations 

was compiled during 2008-2013 using field method of research within a 

study “Polish inscriptions in the cultural space of the modern city”. More 

than a hundred places was found, visiting which one can see one to twenty 

tokens at a time. The authors outline five groups of promotional inscriptions 

based on material the inscriptions were put into – walls, metal, stone, tile 

and glass; this article researches only the “wall” inscriptions. They make up 
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about 4% of all documented Polish inscriptions (historical, title, aphoristic 

and religious types) of contemporary city. 

 

Kseniya Borodin 1981 r. n. ukończyła slawistykę w Narodowym Uniwersytecie 
Lwowskim imienia Iwana Franki (dyplom magistra bohemistyki). W  2010 roku 
obroniła pracę doktorską na temat “Zbiór Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego w 
historii ukraińskiej folklorystyki”. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne 
Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach (dyplom animatora kultury polskiej). Od roku 
2004 pracuje jako wykładowca w Przykarpatskim Instytucie Międzyregionalnej 
akademii zarządzania personelem. W obręb zainteresowań naukowych wchodzą: 
folklorystyka słowiańska oraz slawistyka w szerokim sensie. 

 

Iwanna Honak 1982 r. n. ukończyła Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia 
Iwana Franki, specjalność – zarządzanie turystyką, magistr zarządzania 
organizacjami oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne Śląskiego Uniwersytetu w 
Katowicach, dyplom animatora kultury polskiej. Od roku 2005 pracuje jako 
wykładowca w Międzyregionalnej akademii zarządzania personelem. Od roku 
2008 pracuje jako przewodnik Lwowa. W obręb jej zainteresowań naukowych 
wchodzą: turystyka międzynarodowa, mianowicie wzajemna turystyka polsko-
ukraińska, oraz Lwów jako turystyczne centrum znaczenia ukraińskiego oraz 
międzynarodowego. 
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Aleksandra Musiał 

Shadows in the Jungle: America and the Vietnam War 

MIA’s 

 

For years following the American withdrawal from the war in Vietnam (1973), 

stories abounded about supposedly dozens of U.S. servicemen, officially 

assigned as missing in action (MIA), still being held as prisoners of war 

(POWs) by the North Vietnamese. Although the claims remain(ed) 

unconfirmed, the “MIA issue” became one of the war’s most lasting 

“legacies.” Most importantly, the possibility of U.S. POWs still alive in 

Indochina – a claim that resurfaces occasionally even in the current decade – 

carries a huge emotional charge, proving an obstacle to a closure for the 

American people regarding the Vietnam War, an episode in the nation’s 

history which many feel should best be forgotten or least relegated once and 

for all to the annals of the past. As such, the MIA issue becomes a case 

study in the disruptive power of myth and mystery to prevent proper 

historicization, continuing instead to open up the not-so-fresh wounds. In 

the present paper, I attempt to survey the many influences the issue exerted: 

from politics, to relations with Vietnam, to Hollywood, in order to investigate 

how the myth’s reincarnations reflect and respond to the people’s attitudes, 

memory and sense of unfinished history. 

 

Aleksandra Musiał holds a B.A. in Ancient World Studies from University College 
London. She graduated with an M.A. in English from University of Silesia in Katowice, 
where she was a student of the Inter-Faculty Individual Studies in Humanities. She is 
currently studying toward a PhD at the University of Silesia. 
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Tomasz Wiślicz 

Niedohistorie, czyli dlaczego pewne opowieści o 

przeszłości nie stają się historiami 

 

W wyniku postmodernistycznej krytyki historia jako dyscyplina naukowa 

utraciła swoje fundamentalne przekonanie o możliwości obiektywnego 

badania przeszłości i stwierdzenia „jak to naprawdę było”. Jeżeli historia jest 

literackim artefaktem lub ideologiczną praktyką dyskursywną, to w jaki 

sposób można oceniać jej jakość wedle dotychczasowych kryteriów, a 

zwłaszcza kryterium „prawdy historycznej”? Czy profesjonalna historiografia 

powinna być w jakikolwiek sposób uprzywilejowana w stosunku do innych 

opowieści o przeszłości, tworzonych innymi, lub nawet zbliżonymi metodami? 

Być może odpowiedzi na pytanie o fundamentalne podstawy tożsamości 

naukowej historii należy szukać na jej najdalszych obrzeżach, czyli na jej 

zetknięciu z opowieściami o przeszłości, które historią z pewnością nie są. 

Dlatego też w swoim referacie spróbuję przedstawić podstawowe zasady 

odrębności różnych gatunków twórczości parahistorycznej, takich jak 

uchronia, „historie alternatywne”, negacjonizm czy fomenkizm. Pytaniem 

badawczym stanie się zagadnienie, czy refleksja nad „warunkami 

brzegowymi” historiografii wystarczy dla określenia pozytywnego programu 

tożsamości dyscyplinarnej historii. 
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Włodzimierz Gogłoza  

Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii 

asymetrycznej do roku 2000 

 

O rewolucji, jaka dokonała się w kryptologii za sprawą kryptografii 

asymetrycznej zwykło się myśleć w kategoriach przewrotu naukowego – 

radykalnego zerwania z wielowiekowym paradygmatem nauki o szyfrach. 

Wydarzenia następnych lat dowodzą jednak, iż twórcy szyfrowania w 

systemie klucza publicznego nieświadomie zapoczątkowali przemiany daleko 

wykraczające poza kręgi akademickie. Za sprawą krótkiego artykułu 

opublikowanego w technicznym przeglądzie o nakładzie nie sięgającym nawet 

jednej setnej nakładów popularnych czasopism, wyższa matematyka stała się 

nie tylko przedmiotem ożywionej debaty publicznej, ale wręcz została uznana 

za jedną z najgroźniejszych broni znanych ludzkości. Zdaniem 

przedstawicieli organów ścigania powstrzymanie jej rozpowszechniania miało 

zapobiec nadchodzącej Infokalipsie. Celem wystąpienia jest zarysowanie 

historii sporu wokół uwolnienia dostępu do silnej kryptografii i prób 

(bez)prawnego ograniczenia jej wykorzystywania przez osoby prywatne. 

 

Włodzimierz Gogłoza – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i 
Administracji UMCS, doktoryzował się na podstawie pracy „Prawo do prywatności w 
społeczeństwie informacyjnym – analiza krytyczna koncepcji”, specjalizuje się w 
zagadnieniach z zakresu informatyki prawniczej, teorii organizacji i kultur prawnych 
świata. 
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Bartłomiej Broda  

O tajemnym znoszeniu się podczas wojny przez listy – 

parę słów o pierwszej, polskiej rozprawie o kryptologii i 

szyfrowaniu w nowożytnej Rzeczpospolitej 

 

Pismo, którego wynalezienie pozwoliło człowiekowi na lepsze porozumiewanie 

się w czasie i przestrzeni, ewoluowało, tworząc (w zależności od miejsca i 

cywilizacji) różniące się od siebie systemy. Jednak prawie z każdego 

ewolucyjnego pnia poszczególnych systemów pisma, odchodził w którymś 

momencie konar, który – trzymając się dalej biologicznej terminologii – 

wyznaczał drogę rozwoju swoistej mutacji, polegającej na tworzeniu różnych 

metod, czy to samego – fizycznego – ukrywania zapisanej wiadomości, czy też 

znaczenia jej treści. Tak właśnie ewolucja, działająca również w obrębie 

szeroko rozumianej kultury, odpowiedziała na pojawiającą się w kontaktach 

międzyludzkich potrzebę zachowania tajności przekazywanych informacji. 

 Coś, co powstało z naturalnej ludziom potrzeby, po pewnym czasie 

stało się nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania aparatu 

państwowego, skutecznego dowodzenia armiami, czy też efektywnej (poufnej) 

wymiany wiadomości pomiędzy zwykłymi obywatelami. Z jednej strony to 

dążenie do zachowania tajemnicy zaowocowało procesem powstawania 

najróżniejszych systemów kryptograficznych, spełniających lepiej lub gorzej 

zadania, do których zostały stworzone; z drugiej natomiast, opracowaniem 

metod kryptoanalitycznych pozwalających na nieuprawnione poznanie treści 

zaszyfrowanej informacji. 

W wystąpieniu zostanie omówiona pierwsza polska rozprawa dotycząca 

kryptologii, opracowana i opublikowana przez Józefa Rogalińskiego w 1776 

roku. W oparciu o informacje w niej zawarte oraz inne materiały źródłowe, 

zostaną przedstawione i przeanalizowane metody kryptograficzne stosowane 

w korespondencji w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku. 
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Bartłomiej Broda – doktorant w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, interesuje się historią nauki w szczególności dziejami 
polskich kryptologii. Pracuje w firmie ArchiDoc S.A. zajmującej się zarządzaniem i 
archiwizacją dokumentacji współczesnej. 
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Jacek Kaniewski  

Utajnianie korespondencji państwowej na przykładzie 

szyfru z epoki Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-

1795) 

 

W toku poszukiwań archiwalnych prowadzonych w Archiwum Państwowym 

w Krakowie udało mi się dotrzeć do kompletnego klucza szyfrującego 

korespondencję za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Precyzyjne określenie daty powstania tego klucza szyfrującego będzie 

przedmiotem w dalszej części referatu. 

 Zachowany szyfr jest dość obszerny, gdyż zajmuje aż 10 stron papieru 

kancelaryjnego. Jest pisany ręcznie starannym kaligraficznym pismem w 

języku polskim. Występujące w kluczu pojedyncze litery, samogłoski, sylaby, 

przyrostki, spółgłoski, rzeczowniki, przymiotniki, nazwiska, nazwy 

miejscowe, nazwy miejscowe dwuczłonowe, nazwy państw,  wyrazy wraz z 

literami określającymi formę gramatyczną danego wyrazu, wyraz wraz literą 

określającą bezokolicznik, (przypadek, np. dopełniacz), wyrazy z formą 

koniugacyjną, znaki interpunkcyjne, formy grzecznościowe, połącznia 

literowe, skróty, cyfry i liczby, daty. 

Szyfr skonstruowany jest w oparciu o wyłączny zapis matematyczny, 

gdyż stanowi zbiór (grup trzycyfrowych) lub czterocyfrowych kodujących 

nazwisko, nazwę, rzeczownik, grupy liter lub pojedynczą literę czy też cyfrę. 

Choć zapis posiada pewną systematykę, to jednak w celu utrudnienia 

złamania szyfru zostały w nim specjalnie poczynione „dziury” mające to 

zadanie utrudnić, czy wręcz uniemożliwić. 

 

Dr Jacek Kaniewski jest pracownikiem Instytutu Historii UŚ (Wydział Nauk 
Społecznych). Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na epoce nowożytnej, 
dotyczące historii Polski. Do szczegółowego zakresu jego zainteresowań badawczych 
należy szlachecki parlamentaryzm, zagadnienia numizmatyki, oraz wybrane aspekty 
historii wojskowości. 
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Dawid Duch  

„Kod epitafium” – epitafia jako źródło do badań 

historycznych 

 

Epitafia głównie w publikacjach pojawiają się jako ilustracja. Badacze rzadko 

korzystają z tego trudnego, ale jakże ciekawego źródła historycznego. W 

swoim referacie chciałbym pokazać, właśnie jak dzięki epitafiom, możemy 

stworzyć drzewo genealogiczne rodziny zmarłego – na przykładzie epitafiów 

rodziny szlacheckiej Bludowskich z Dolnych Błędowic. Epitafia to także 

przedstawienie ubiorów, uzbrojenia czy wydarzeń z przeszłości, na co 

również chciałbym zwrócić uwagę w swoim referacie. Te zabytki sztuki 

sepulkralnej to także wyznanie wiary zmarłego i ważne „memento” dla 

przyszłych pokoleń. 

W swoim referacie chciałbym się skupić na wybranych nowożytnych 

epitafiach. 

 

Dawid Duch jest doktorantem na Uniwersytecie Śląskim. W swoich badaniach skupia 
się na szlachcie śląskiej i wykorzystywaniu zabytków jako źródeł historycznych. W 
jego zainteresowaniach znajduje się również popularyzacja historii oraz edukacja 
tejże poprzez gry planszowe. 
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Katarzyna Zielińska  

Prawdziwe oblicze Zygmunta Krasińskiego… czyli „Nie-

Boska komedia” w kontekście antysemityzmu 

 

W utworach literackich, począwszy od epoki oświecenia, bardzo często 

pojawiały się dzieła zawierające motywy antysemickie, charakteryzujące się 

postawą niechęci, bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia 

żydowskiego. Co więcej, usprawiedliwiały one dyskryminacje i 

prześladowanie tej jakże licznej mniejszości narodowej w Polsce. Do XIX 

wieku antysemityzm miał charakter wyłącznie religijny przejawiający się w 

dyskryminujących przepisach prawnych, rzadziej w pogromach bądź 

przymusowej chrystianizacji. Oskarżano wtedy Żydów o zamordowanie 

Chrystusa oraz dokonywanie rytualnych mordów na tle religijnym. W XIX 

wieku sytuacja zmieniła się diametralnie. Podłożem antysemityzmu stały się 

przesłanki gospodarcze i polityczne, przejawiające się traktowaniem 

środowisk żydowskich jako konkurencji w życiu gospodarczym oraz 

oskarżeniem ich o spisek w celu przejęcia władzy nad światem.  

Jak zauważył Janusz Tazbir, ówczesne społeczeństwo polskie można 

było podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowiły osoby, które przybierały 

postawę antyjudaistyczną, przejawiającą się wrogością wobec narodu 

żydowskiego, wywołaną obcością ich religii i obyczajów, jak również 

konkurencją gospodarczą. „Zwolennik tradycyjnego antyjudaizmu uznawał 

współżycie w jednym mieście z Żydem za dopuszczalne, aczkolwiek w 

pewnych okolicznościach uciążliwe. Na ogół popierał postulaty asymilacji tej 

grupy etnicznej”. Drugą grupę stanowili antysemici, dla których „Żyd zawsze 

pozostawał Żydem bez względu na zmianę wyznania ani silne akcentowanie 

poczucia przynależności do nowej wspólnoty”. Pośród takiego społeczeństwa 

żył, i dla takich obywateli tworzył Zygmunt Krasiński, autor Nie-Boskiej 

komedii. 
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„Bracia moim podli, bracia moi mściwi, bracia kochani, ssajmy karty 

Talmudu jako pierś mleczną, pierś żywotną, z której siła i miód płynie dla 

nas, dla nich gorycz i trucizna…”. 

Takimi słowy wypowiada się Przechrzta, jeden z bohaterów Nie-Boskiej 

komedii. Słowa te są znamienne, bowiem stanowią doskonałe świadectwo 

ideologii Zygmunta Krasińskiego, która bez wątpienia miała bardzo duży 

wpływ na kształt i charakter jego dramatu romantycznego z 1835 roku. 

Analiza tekstu dzieła Zygmunta Krasińskiego nie pozostawia żadnych 

wątpliwości, co do trafności sądu, iż Nie-Boska komedia wyrasta z 

mentalności elit konserwatywnych Królestwa Kongresowego, a idee 

przewodnie kierujące obrazem Żydów to: dążenie tegoż narodu drogą spisku 

do panowania nad światem, Talmud nauką nienawiści do chrześcijan, 

pożądanie chrześcijańskiej krwi, przechrzty – fałszywi chrześcijanie knujący 

podstępne spiski, rewolucja, jako narzędzie w rękach Żydów. Fantazmaty 

ideologiczne zawarte w dramacie Krasińskiego świadczą o przeświadczeniu 

autora, że nieszczęściem Polski są Żydzi, którzy prędzej czy później 

doprowadzą do jej upadku. Co więcej, Nie-Boska komedia jest swoistym 

świadectwem światopoglądu Krasińskiego, a także dowodem na to, iż jednego 

z najdoskonalszych twórców polskiego romantyzmu można śmiało nazwać 

antysemitą. 

 

Katarzyna Zielińska, ur. w 1987 roku. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecna doktorantka II roku 
literaturoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Zainteresowania to literatura staropolska, zwłaszcza problematyka oscylująca wokół 
genologii, a także mizoginizm w literaturze staropolskiej i oświecenia. 
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Natalia Agnieszka Hapek  

Odbiór Protokołów Mędrców Syjonu w świecie arabskim 

 

Protokoły Mędrców Syjonu (PMS) przyjmowane są w świecie arabskim za 

dowód „żydowskiego spisku” i od 1948 r. cieszą się niesłabnącą 

popularnością. W przeszłości rekomendowali je Gamal Abd an-Naser, Anwar 

Sadat, król Arabii Saudyjskiej Fajsal, Muammar al-Kaddafi, a także Wielki 

Mufti Jerozolimy Ikrima Sabri. Wiele rządów sponsoruje wydawanie 

Protokołów, a często programy nauczania obejmuję lekturę ich fragmentów 

jako naukę historycznych faktów. PMS wydawane w krajach arabskich są 

dystrybuowane na całym świecie, włącznie z Europą i niearabskimi 

państwami muzułmańskimi (np. Pakistan, Malezja, Indonezja). Istnieje 

przynajmniej 9 oficjalnych tłumaczeń PMS na język arabski i więcej wydań 

tej książki niż w jakimkolwiek innym języku.  

PMS stały się szczególnym bestsellerem w Palestynie, Syrii, Libanie, 

Egipcie i Arabii Saudyjskiej (gdzie ich urywki cytowane są w podręcznikach 

szkolnych). Na ich podstawie tworzone są seriale i programy telewizyjne (np. 

41-odcinkowy egipski „dramat historyczny” z 2002 r. „Rycerz bez konia” czy 

libański serial „Diaspora” z 2003 r., skupiający się na prezentacji „żydowskiej 

konspiracji” na podstawie PMS). W 2003 r. Biblioteka Aleksandryjska 

umieściła tłumaczenie PMS w sekcji „święte księgi judaizmu” tuż obok zwoju 

Tory.  

PMS mają bardzo duży wpływ na islamskie organizacje terrorystyczne. 

Posługują się nimi Hezbollah, syryjski Islamski Dżihad czy Al-Kaida, przede 

wszystkim zaś palestyński Hamas, który odwołuje się do PMS i 

„syjonistycznego planu podboju świata” w swoim statucie.  

Referat poświęcony jest omówieniu i analizie przypadków posługiwania 

się PMS w krajach arabskich (szczególnie w Autonomii Palestyńskiej, 

Egipcie, Syrii, Libanie i Arabii Saudyjskiej), w tym przez organizacje 

terrorystyczne. 
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Natalia Agnieszka Hapek – arabistka i islamistka, doktorantka na Wydziale 
Orientalistycznym i Wydziale „Artes Liberales” oraz magistrantka prawa na 
Uniwersytecie Warszawskim, dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, członkini Harvard Club of Poland, Polskiego Towarzystwa 
Orientalistycznego, Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów. Zainteresowania naukowe obejmują kulturę i historię 
Kaukazu Północnego, systemy polityczno-prawne krajów Półwyspu Arabskiego, 
prawo międzynarodowe, islam, szariat, dialog międzyreligijny. Uczestniczka licznych 
konferencji, programów i seminariów naukowych, autorka kilkunastu artykułów 
naukowych w języku polskim i angielskim. 
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Jadwiga Sierżant 

Masoneria a Konstytucja 3 Maja 

 

Masoneria od zawsze była owiana tajemnicą, od momentu powstania budziła 

skrajne emocje. Nawet dzisiaj w XXI wieku można spotkać się z różnymi 

opiniami dotyczącymi tej organizacji. Jednakże dominują wśród nich te 

negatywne poglądy, które opisują wolnomularstwo jako sektę, bractwo 

chcące zawładnąć światem czy wyznawców Szatana. Stereotypy te 

nawarstwiały się w ciągu trzech wieków istnienia sztuki królewskiej, co było 

spowodowane prawdopodobnie ścisłą tajemnicą obowiązującą członków. 

Kościół katolicki oficjalnie potępił to towarzystwo i do tej pory katolikom 

grozi kara interdyktu za wstąpienie do niego. Warto zastanowić się przez 

moment czy masoneria była i jest tak naprawdę groźna, a może jest zbyt 

demonizowana? Jaki miała w praktyce wpływ na dzieje świata czy Polski? 

W środowisku historyków powszechnie wiadomo, że wolnomularze 

polscy i litewscy oddziaływali na stosunki społeczne i polityczne w ostatnich 

latach istnienia I Rzeczpospolitej. Jednak mało który laik zdaje sobie sprawę 

w jakim stopniu angażowali się oni w sprawy reformy państwa u progu jego 

upadku, a szczególnie pierwszej polskiej ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 

Maja. Masoni angażowali się w prace Sejmu Wielkiego – duża cześć posłów i 

senatorów była masonami – przypuszcza się, że aż 20%. Dalej działali 

prężnie w Towarzystwie Przyjaciół Konstytucji Trzeciego Maja, gdzie stanowili 

ok. 23% uczestników. Z czterech bezpośrednich twórców samej ustawy 

zasadniczej tylko jeden nie był masonem – Hugo Kołłątaj. Trzech pozostałych 

– ks. Scypione Piattoli, Ignacy Potocki i sam król Stanisław August 

Poniatowski byli zagorzałymi masonami i krzewicielami reformy państwa. Nie 

można zaprzeczyć tezie, iż masoni mieli bezpośredni i jednocześnie pośredni 

wpływ na kształtowanie się idei reformy państwa. Ich siła oddziaływania na 

innych posłów była ogromna. To spośród wolnomularstwa wywodzili się 

najaktywniejsi posłowie i senatorowie Sejmu Czteroletniego. Była to 

dosłownie grupa ludzi, która zasługiwała na miano elity elit. 
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Powyższe wystąpienie będzie próbą zarysowania zależności między 

polskim wolnomularstwem, a Konstytucją 3 Maja. Nakreślony zostanie 

sposób oddziaływania masonów-reformatorów na dzieło Sejmu Wielkiego 

oraz stronnictwa, w których działali. Ponadto wskażę na liczne „tropy i ślady” 

w szeroko pojętej kulturze (gł. sztuce i literaturze), które łączą masonów z 

Konstytucją 3 Maja, a które dotrwały do czasów współczesnych. 

 

Jadwiga Sierżant (ur. 1990 r. w Poznaniu) – studentka II roku studiów 
uzupełniających magisterskich na kierunku „Historia, specj. myśl i kultura 
polityczna”. Licencjat obroniła na kierunku „Historia ogólna”. Specjalizuje się w 
historii nowożytnej i historii Europy Środkowo-Wschodniej. Praca licencjacka 
dotyczyła postaci Iwana IV Rurykowicza w świetle kronik staropolskich. Natomiast w 
pracy magisterskiej bada wpływ wolnomularstwa na Sejm Czteroletni. 
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Marcin Męcina  

Wolnomularstwo w Rzeczpospolitej w latach 1918-1938. 

Rys historyczny 

 

Jest wiele dyskusyjnych, niepewnych i tajemniczych kwestii w historii 

ludzkości. Na przestrzeni dziejów działy się rzeczy co do których znaczenia i 

pobudek naukowcy i po wielu wiekach nie mają pewności. Stowarzyszenie 

lub też zakon wolnomularski jak mało który wzbudza kontrowersje i jest 

nieprzerwanie od kilku stuleci przedmiotem dyskusji laików jak i uczonych. 

Kto tak naprawdę należał do loży, a kto tylko chciał być jej członkiem? Co 

stawiano sobie za cel? Czy czczono i czy czci się siły nieczyste, czy to też 

niepochlebna legenda wymyślona przez przeciwników wolnomularstwa? 

Począwszy od drugiej połowy XVIII wieku te pytania były stawiane w 

artykułach prasowych i poważniejszych publikacjach. Stawiane są i dziś. 

W swoim wystąpieniu autor pragnie zaprezentować rozwój 

wolnomularstwa na ziemiach polskich. Symbolika, tajemnica i obrządek, ale 

również same nazwiska adeptów i mistrzów mularskich mogą wiele 

powiedzieć o charakterze polskiej masonerii. Kogo zrzeszała? Czy była 

otwarta dla wszystkich? Na te i inne pytania autor postara się odpowiedzieć, 

śledząc w swoim wystąpieniu historię wolnych masonów na terytorium 

Rzeczpospolitej od 1918 roku, aż do dekretu prezydenckiego rozwiązującego 

m.in. wolnomularstwo pod koniec 1938 roku. We wstępie nakreślając genezę 

masonerii na ziemiach polskich, jej rozwój w poszczególnych zakątkach kraju 

przed i po rozbiorach, autor skupi się na skomplikowanej sytuacji, która 

zaistniała po 11 listopada 1918 roku. Różnorodność wolnomularstwa, które 

zyskało okazję do jawniejszego działania w warunkach po odzyskaniu 

niepodległości, również zaciekawia i zasługuje na opisanie. Zdecydowanie 

zawiła historia wolnomularstwa i sekrety z nią związane sprawiają, iż dobrze 

wpasowuje się w tematykę konferencji. 

 

Marcin Męcina – absolwent XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi. Obecnie student 
historii na Uniwersytecie Łódzkim, na co dzień zajmujący się historią późnego 
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Bizancjum i historią basenu morza śródziemnego w późnym średniowieczu. Od 
dłuższego czasu żywo zainteresowany historią wolnomularstwa i jego symboliką. 
Związany z Łodzią, lecz na stałe mieszkający w Konstantynowie Łódzkim. Członek 
zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego. Współzałożyciel i 
przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Mediewistów UŁ. 
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Monika Samsel-Chojnacka  

Kod Palmego, czyli jak skutecznie zabić premiera. 

Kryminalistyka i tajemnica w powieściach Leifa GW 

Perssona 

 

28 lutego 1986 roku na ulicy w Sztokholmie zastrzelono premiera Olofa 

Palmego a Szwecja na zawsze „straciła swą niewinność”. Mimo wieloletniego 

śledztwa i wysiłków ze strony policji nie udało się do dzisiaj ujawnić, kto był 

tajemniczym mordercą, który wykorzystał fakt, że w piątkowy wieczór szef 

rządu postanowił pójść z żoną do kina, nie mając obstawy. Sprawa ta, 

uznawana za największą porażkę w historii szwedzkiej policji, obrosła przez 

lata różnymi mitami, przebadano wiele tropów, z których żaden nie 

doprowadził do rozwiązania zagadki. Historia stała się też pożywką dla 

literatury, powstały liczne powieści kryminalne, a także cały szereg prac z 

pogranicza beletrystyki i literatury faktu, w których kolejni autorzy dzielili się 

coraz bardziej fantastycznymi pomysłami na rozwiązanie łamigłówki. Jednym 

z popularniejszych szwedzkich pisarzy kryminalnych, który poświęcił 

zabójstwu Palmego cały cykl książek, znanych w Polsce jako „Trylogia 

policyjna”, jest Leif GW Persson. Autor jest profesorem kryminologii, przez 

wiele lat pracował w sztokholmskiej policji, zna doskonale kulisy śledztwa. W 

atrakcyjnej formie powieści kryminalnych ukrył swoje teorie dotyczące 

dochodzenia. Można te utwory odczytywać jako powieści z kluczem, będące 

jednocześnie głosem w dyskursie społeczno-politycznym na temat upadku 

państwa opiekuńczego. 

W moim artykule planuję przedstawić klucz do powieści Perssona oraz 

skonfrontować przedstawione przez autora teorie z literaturą faktu. 

 

Monika Samsel-Chojnacka, skandynawistka, teatrolog, literaturoznawca. Dyplom 
doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w 2007 roku. Trzykrotna stypendystka Instytutu Szwedzkiego,  
dwukrotnie odbywała swój staż podoktorski na Uniwersytecie w Uppsali (2010/11, 
2012/13). Naukowo zajmuje się badaniem twórczości Ingmara Bergmana oraz 
skandynawskiej literatury kryminalnej. Aktualnie pisze książkę poświęconą właśnie 
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temu ostatniemu zagadnieniu, koncentrując się na kwestiach morderstw związanych 
z władzą we współczesnej szwedzkiej powieści kryminalnej. Posiada największą w 
Polsce bibliotekę skandynawskich kryminałów. Mieszka w Sopocie. 
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Łukasz Słoński  

Kuba Rozpruwacz – portret(y) popkulturow(e)y 

 

„Kuba jest odbiciem naszych histerii”, Alan Moore Eddie Campbell, „Prosto z 

piekła”. Kultura popularna z zainteresowaniem spogląda na wydarzenia 

historyczne, które łączą się z pewną niewiadomą. Ów pusty, tajemniczy 

obszar twórcy nadbudowują fikcyjnym tekstami, które opierają się na 

niewyjaśnionych zdarzeniach przeszłości. Nawet jedno zabójstwo (przypadek 

Kennedy’ego), katastrofa (Smoleńsk), czy zamach terrorystyczny (ataki z 11 

września 2001 roku) mogą wywołać falę spekulacji, po które z chęcią sięgnie 

popkultura poszukująca dla siebie inspiracji, zwłaszcza jeśli może je 

odtwarzać w setkach wariantów. 

Swoje wystąpienie poświęcę Kubie Rozpruwaczowi, jednemu z 

najbardziej tajemniczych seryjnych morderców, którego tożsamość do dnia 

dzisiejszego pozostaje wielką niewiadomą. Dzięki swojej anonimowości 

doczekał się wielu filmów, książek, w których jest głównym bohaterem. 

Celem referatu jest prześledzenie tego jak teksty kultury popularnej 

wykorzystują postać mordercy, a co ważniejsze, jak kreują jego personalia. 

Podczas wystąpienia dokonam analizy książki Patrici Cornwell „Rozpruwacz. 

Portret zabójcy” oraz komiksu „Prosto z piekła” Alana Moore i Eddiego 

Campbella. Tak dobrane materiały pozwolą mi ukazać, jak nieustannie 

tworzy się nowych Rozpruwaczy, w których niezwykle często „wciela się” 

postaci historyczne. Pragnę pokazać, że morderca z Whitechapel nadal 

rozpala wyobraźnię ludzi, którzy nazywają siebie „ripperologami”. 

  

Łukasz Słoński, doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Opolskiego, gdzie przygotowuje dysertację poświęconą przestrzeni miejskiej w 
komiksie. Zainteresowania badawcze: teoria i historia komiksu, historia kina grozy, 
antropologia miasta. 
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Michał Rulski  

Paul nie żyje, jest tylko Faul – miejska legenda o śmierci 

Paula McCartneya 

 

The Beatles stał się nie tylko legendarnym zespołem zmieniającym oblicze 

muzyki popularnej, lecz jego sława i popularność przeistoczyła się w 

rewolucyjne zjawisko społeczne, a nawet psychologiczne. Patrząc na reakcję 

fanów oraz fenomenalny odbiór przez słuchaczy, czwórka z Liverpoolu bardzo 

szybko obrosła legendą. Autor pragnie przypatrzyć się jednej z plotek, mitów 

(lub oficjalnie skrywanej prawdzie) na temat śmierci Paula McCartneya w 

1966? roku oraz zastąpienie go sobowtórem przez brytyjskie służby specjalne 

w celu zapewnienia stabilności społecznej. Ta legenda miejska jest 

dodatkowo tłumaczona przez ukryte treści zawarte w twórczości The Beatles, 

które miały zostać zawarte przez Johna, Ringo i George’a w celu 

niebezpośredniego powiadomienia fanów o wspomnianej tragedii. 
 

Michał Rulski, doktorant w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
UŁ, słuchacz Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UŁ, 
magister politologii oraz europeistyki. 
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Nina Augustynowicz 

White Rosebud for Girlhood: Victorian Floriography 

 

The aim of this paper will be to shed some light on a Victorian code 

supposed to encipher sentiments, that is the language of flowers, by 

situating it in a broader context of Victorian thought. The 19th century saw 

a large number of profusely illustrated publications on what was called 

floriography, not all of them which could stand witness to its authors’ 

knowledge of botany. Instead, those ‘dictionaries’ offered lists of emotional 

states to be conveyed together with their cryptic floral associations and even 

more specific directions of use which allowed, for instance, to communicate 

the pronoun ‘I’. What is more, these were often accompanied by short poems 

or fables of moral character, making each of the floriography books a perfect 

gift for any maiden. Despite the repeated claims about the language being 

natural and universal made by the authors themselves, the meanings 

inscribed to specific plants were either derived from their appearance or 

habit of growth, or based on western traditional connotations. The focus of 

the paper will be put on deciphering the floral code to show how it reflected 

the era’s beliefs about the essence and role of women, the flower being not 

only their domain or attribute but also their natural counterpart. Although 

at first the enthusiasm for the Victorian language of flowers seems to have 

faded and thus its discussion would be withdrawn from contemporary 

concerns, the media attention given to decoding Kate Middleton's flower 

choices appears to be proving otherwise, showing that the floral language 

and its underlying concepts are thriving. 

 

Nina Augustynowicz is a doctoral student at the University of Silesia's Institute of 
English Cultures and Literatures. Her research interests include food studies and 
Victorian studies. She is currently working on her dissertation on the topic of scientific 
and religious metaphors of consumption in 19th century Britain and USA. 
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Anna Malinowska 

Vesturally Incog(n)ito. Cross-dressing and the Idea of 

Sartorial Camouflage 

 

Transvestitism is commonly known as a strategy of building social visibility 

to win acceptance for a queering subject on the way to his/her assimilation 

with mainstream culture and promotion of alternative cultural standards of 

sexual behaviour. However, the history of this trans-vestural form discloses 

many varieties of the practice, one of them being eonism – an art of 

espionage enabling its practitioners to act under the guise of an opposite 

gender. In my paper I would like to present the sideline history of cross-

dressing, showing it as a form of camouflage (rather than exposure), whose 

functions (and functionality), initiated by the famous French diplomat,  spy 

and soldier, Chavalier d’Eon, found its reflection in cinema and fiction, 

inspiring the creation of characters such as Jackie Holmes from Victor J. 

Banis’ novel The Man From C.A.M.P or the hop-ciki-yaya amateur detective 

in the series by Mehmet Murat Somer. 

 

Anna Malinowska jest adiunktem w Zakładzie Teorii Literatury i Kultury (IKiLA, UŚ). 
Jej zainteresowania badawcze obejmują: literaturoznawstwo i teorie kultury, a w 
szczególności zjawiska / mechanizmy kultury popularnej i masowej oraz związane z 
ich rozwojem pojęcie normy kulturowej. Jej książka Postaci kampu. Studium 
konstrukcji pozy ukaże się w przyszłym roku nakładem Wydawnictwa UŚ. Obecnie 
pracuje nad projektem: “Ponowoczesne Love Story. Literackie i kulturowe dyskursy 
miłosne”. 



87 

 

 



88 

 

Katarzyna Jarosz 

Seductions of false archaeology – new folklore 

 

Interpretation of history depends to a great extent on the recipient 

expectations of recipients. Dating ignoring or stretching, and analyzing 

artefacts out of context, create opportunities for different crooks and 

mountebanks, such as Von Daeniken, who, presenting their own theories, 

find applause with the large audience. 

I have tried to analyze how the fantastic theories and 

pseudoarchaeology have been presented in Polish popular science 

periodicals in the second half of the 20th century. 

The aim of this paper is more than just the analysis of various 

developed theories. I was much more interested to examine the reasons why 

they had emerged, their grounds, the mechanisms of their creation and the 

ways of dealing with them, if any. 

It was also very interesting to verify how and why these theories 

diffused in Polish reality, to what extent the reality influenced them and how 

the attitude towards such topics has changed over the last forty years. Till 

the nineteen seventies the archaeological articles in popular science 

magazines were written by the professional archaeologists, historians or 

members of the archaeological expeditions. Therefore the weight of these 

articles was much greater in those days than it is today. It is necessary to 

remember, that from the nineteen forties till the end of the nineteen eighties 

an average Polish reader had no possibilities whatsoever to filter reality to 

the same extent as it is nowadays. Till the end of the nineteen eighties there 

were only three general popular science magazines on the Polish market. 

Thus, the articles published in them were largely discussed and accounted 

for a significant part of Polish scientific life. What more, Poles generally did 

not speak foreign languages and their access to scientific news, press, media 

was very limited. Also there were only two TV channels, and foreign popular 

sciences magazines were extremely difficult to get or simply too expensive for 

an average reader. A printed word was valued much higher than today and 
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most of the revelations were just taken for granted. A theory, presented in a 

popular science magazine or periodical became instantly a fact, not only a 

speculation. 

 

Katarzyna Jarosz jest archeolożką i językoznawcą.  Zajmuje się związkami między 
polityką i naukami historycznymi. Jej zainteresowania naukowe obejmują temat 
związków archeologii i kultury masowej, historii archeologii i tabloidyzacji nauki. Jej 
artykuły poświęcone są popularyzacji archeologii, strategiom językowym 
stosowanym w czasopismach popularnonaukowych, związkom archeologii i kultury 
masowej. 
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Bojana Bujwid-Sadowska 

“Wagging the Dog” by cryptic biopolitical practices of the 

post-modern world 

 

This paper explores certain biopolitical practices with reference to modern 

political crises such as overpopulation. Emphasis is placed on the USA’s 

perversive need to construct an enemy as a pretext for undercover actions 

that might then be, in the later course of events, justified. Modern eugenics, 

with the help of world-famous organizations, has become, or may become in 

the future, not only an American activity but also part of the cryptic history 

of the world. Fighting for the improvement of the conditions of life  would not 

bring the required benefits if it was not supported by political forces and 

those need their arguments to stand on the ‘right’ side. Those arguments are 

always a logical theory supported by experts and money. The author will try 

to answer the question as to why, in this context, the tail seems to wag the 

dog. 

 

Bojana Bujwid is Associate Professor of English, Head of English Department at 
WSB, Wrocław. Current research intrests include contemporary British novel, the 
topos of labyrinth as well as eugenics in literature, culture and socio-political areas. 
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Aleksandra Skrzypietz  

„Ofiara błędu optycznego” – źródła czarnej legendy 

królowej Marii Kazimiery 

 

Królowa Maria Kazimiera jest jedna z najbardziej znanych polskich władczyń. 

Do historii przeszła jako królowa, ale także i przede wszystkim jako 

małżonka jednego z największych i najbardziej znanych monarchów – Jana 

III, a zwłaszcza jako adresatka jego wspaniałych przenikniętych uczuciem i 

tęsknotą listów. Niestety wielu historyków odczytywało te listy i zawarte w 

nich wynurzenia dosłownie, podczas gdy są one bez wątpienia owocem swej 

epoki – baroku, gdzie namiętności splatają się w skomplikowany węzeł, a 

erotyka sąsiaduje ze śmiercią. Zatem, czytając listy Jana Sobieskiego, 

przyjmowano jego smutek spowodowany rozstaniem, jako przejaw braku 

wzajemności ze strony Marii Kazimiery. Z czasem zaczęto obarczać królową 

wszelkimi błędami popełnionymi przez jej męża i porażkami jego panowania, 

a nawet jego sukcesy miały być (przypadkowym?!) efektem jej kaprysów. 

Warto przyjrzeć się źródłom czarnej legendy, która narosła wokół tej kobiety 

– z pewnością niezwykle pięknej i wpływowej, ale nie tak demonicznej, jak 

maluje ją pióro części historyków. 

 

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie 
Śląskim. Jest pracownikiem Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku w 
Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się stosunkami polsko 
francuskimi w XVII-XVIII wieku, a także funkcjonowaniem monarchii absolutnej. Do 
tematyki jej badań należy również kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w 
epoce nowożytnej oraz pozycja kobiet i ich rola w przemianach społeczno 
politycznych. Szczególny przedmiot jej zainteresowań stanowią dzieje rodu 
Sobieskich i jego znaczenie polityczne oraz czarna legenda oplatające jego członków. 
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Paweł Gad  

Legenda o okrutniku Hieronimie Florianie 

 

Hieronim Florian najmłodszy syn Karola Stanisława Radziwiłła przeszedł do 

historiografii z „łatką” sadysty i okrutnika, który znęcał się nad swoimi 

trzema żonami, a fakt dwukrotnego rozwodu miał jedynie potwierdzać tę 

tezę. Uważam, że koniecznym jest aby zastanowić się, czy zła sława, jaka 

przylgnęła do magnata nie była przypadkiem zasługą nieprawdziwych bądź 

wyolbrzymianych przez oponentów politycznych czy ekonomicznych rodu 

Radziwiłłów plotek. Autorzy piszący w późniejszych wiekach o Hieronimie 

Florianie jak Józef Ignacy Kraszewski będący autorem książki pt.: Na 

bialskim zamku, powieść historyczna z czasów Augusta III powtarza 

obiegowe opinie, a przez swój autorytet poniekąd je legitymuje. W swoim 

wystąpieniu przedstawię wizerunek księcia jednakże uzupełnię go o 

spojrzenie na jego osobę przez pryzmat książki jego autorstwa pt.: Rzeczy, 

którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa, w której porusza zagadnienia 

związane z wychowaniem dzieci czy odpowiednim podejmowaniem gości. 

Ambicje literackie i mecenasowskie magnata upoważniają do zweryfikowania 

obrazu budowanego przez literaturę. Nie można również przemilczeć, że 

Hieronimowi Florianowi udało się pozyskać dla Radziwiłłowskiej familii tzw. 

dobra neuburskie, a na podstawie korespondencji słanej przez księcia do 

matki Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej można zauważyć, że 

magnat orientował się w bieżącej polityce i dokładał wszelkich starań, aby 

należycie przysłużyć się swojemu domowi. 

 

Paweł Gad, doktorant Instytut Historii Wydział Nauk Społecznych, praca doktorska 
poświęcona będzie życiowemu startowi synów Karola Stanisława Radziwiłła. 
Uczestnik ogólnopolskich zjazdów studentów archiwistyki i ogólnopolskich zjazdów 
historyków studentów. 
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Piotr Majewski  

Krew i kultura – macedońska historiografia jako święta 

opowieść 

 

W swoim referacie chciałbym poruszyć problematykę związaną z rolą 

zmitologizowanych opowieści o przeszłości w procesie (re)konstruowania 

tożsamości narodowej. Analizując obecnie najważniejszą narrację 

macedońskiej historiografii, czyli opowieść o Aleksandrze Wielkim 

przedstawianym jako najwybitniejszy Macedończyk w historii, będę starał się 

pokazać, w jaki sposób tworzone były w przeszłości i konstruowane są 

obecnie różne warianty macedońskiej „świętej opowieści” o narodzie. 

Narracji, które miały i wciąż mają o wiele więcej wspólnego z polityką 

tożsamościową elit sprawujących w danym momencie władzę, niż z 

rzeczywistym badaniem czasów minionych. 

 

Piotr Majewski – urodzony w 1981 roku. Doktor kulturoznawstwa i magister 
socjologii. Ukończył studium doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN. Stypendysta 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2009. Pracuje jako adiunkt w 
Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz w 
Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Zainteresowania naukowe: antropologia miasta, antropologia „Ziem Odzyskanych”, 
antropologia sportu oraz problematyka etniczności i nacjonalizmu. Autor książki: 
(Re)konstrukcje narodu. (Od)wieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, 
Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2013. 
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Jabub Morawiec 

Co się stało z Olafem Tryggvasonem po bitwie w 

Oresundzie czyli (krypto)historia pewnej pogłoski 

 

W 1000 roku doszło do bitwy na wodach Oresundu, jednej z cieśnin 

bałtyckich, w której król Norwegii Olaf Tryggvason zmierzył się z siłami króla 

Danii Swena Widłobrdego i jego sojuszników. Flota norweska uległa rozbiciu 

a sam król poległ w bitwie tonąc w wodach Bałtyku. 

Ostatnie starcie króla Norwegii szybko obrosło legendą, którą utrwalili 

między innymi autorzy islandzkich sag. Legenda mocno zniekształciła samo 

zdarzenie i okoliczności bitwy. Jej istotną częścią są pogłoski, jakoby król 

Olaf przeżył bitwę znajdując schronienie bądź w kraju Słowian (Vindland) 

bądź w Ziemii Świętej, gdzie miał resztę życia spędzić jako mnich. 

Referat posłuży próbie wyjaśnienia dlaczego i kiedy plotki o 

pobitewnych losach bitwy mogły się zrodzić i dlaczego autorzy sag bardzo 

chętnie do nich nawiązali. 
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Krzysztof Popek 

The Manipulation of Photographs by Dimitar Cavra and Its 

Influence on the Creation of the Myth of the Batak 

Massacre (1876) in Bulgarian Historiography 

 

This lecture will be about the influence of photographs manipulated  by 

Dimitar Cavra in 1889 on the creation of the historiographical myth of Batak 

Massacre. The Batak Massacre was one of the most important and terrible 

events of the April Uprising in 1876 (the biggest revolt against the Turkish 

rule in Bulgaria) and became a symbol of the Bulgarian martyrdom during 

the Ottoman yoke. Since the end of XIX century the massacre has 

functioned as a historical myth. Following the definition of Jerzy Topolski, a 

historical myth is the fact or the phenomenon, which is not verificated, and 

which permanently functions in the mentality of the society and the 

researchers. The Batak myth was created by press (articles by January A. 

MacGahan), literature (novels and poems by Ivan Vazov), historiography (the 

works of Zahari Stoyanov), but also by iconography. The series of 

photographs by Cavra became the inspiration for the Polish painter Antoni 

Piotrowski, whose painting “Batak massacre” remains the icon of the 

genocide from the nineties of XIX century till now. The taking of photographs 

was connected to manipulation – they were taken in 1889, during the trip of 

Cavra and Piotrowski to Batak thirteen years after the massacre, and not in 

1878 as they were saying. Needless to say the photographed scenes were 

staged. Despite to this fact, they are still treated as authentic sources of the 

Batak massacre. 
 

Krzysztof Popek – student historii oraz filologii słowiańskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Redaktor naczelny „Studenckich Zeszytów Naukowych Instytutu 
Filologii Słowiańskiej UJ”. Przygotowuje prace magisterskie o katolickich 
misjonarzach w Bułgarii w XIX wieku oraz bułgarskiej satyrze politycznej przełomu 
XIX i XX wieku. Zainteresowania badawcze: historia polityczno-społeczna krajów 
Półwyspu Bałkańskiego w XIX i XX wieku, pamięć historyczna o ludobójstwach, 
religijność narodów bałkańskich. 
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Jakub Gajda 

On the Importance of Forgeries: Case Study of Thomas 

Pynchon’s Mason & Dixon 

 

In the first part of my presentation I will attempt to show the possible 

reasons behind the need for validation of the forged past. By demonstrating 

two cases of counterfeited histories used as a strategy for attesting cultural 

heritage of a nation as well as of a work of art, I intend to answer the 

question why mankind tends to prefer an obviously false yet acceptable 

version of the past instead of no history at all. 

Then, I shall showcase how similar narrative mechanisms work in 

Thomas Pynchon’s Mason & Dixon. Being read as an encyclopedic novel, it 

poses a certain threat for the readers as they can easily take the events 

presented in the plot at face value. The same manipulation is reinforced by 

its archaic style which appears to authenticate the narrative and thus 

causes the audience to fall for the postmodern treachery. Pynchon ruthlessly 

pokes fun at the literary snobbishness by interweaving authentic historical 

records of Royal Society with patently absurd accounts of a dandy werewolf, 

an alien abduction, and George Washington’s cannabis abuse. 

 

Jakub Gajda is currently a Graduate Teaching Assistant at the Institute of English 

Cultures and Literatures at Silesian University. His research interests focus upon 

culture and literature of the American South, modernist art and literary relations 

between the UK and the USA. He attended, among others, the following 

conferences: Grievings Ustroń 2012 and 6th IASA World Congress Ocean(s) 

Apart Szczecin 2013. 
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Tomasz Sawczuk 

The Device of Conspiracy Theory in American Postmodern 

Literature 

 

Over the years numerous scholars have been pointing out that one of the 

essential characteristics of the post-war American history, society and 

culture is their pervasion and preoccupation with paranoia and conspiracy 

theories. Whether the reasons be the key events (Cold War unrest, the 

assassinations of John F. Kennedy and Martin Luther King) or a craving in 

the Americans for freedom, individualism and transcendence, conspiracy 

theories have easily made their way into American life and into what is 

believed to be postmodernity. The emergence of the latter necessitated a 

reevaluation of artistic forms, which made the USA the homeland of 

postmodern literature. Being a salient feature of both culture and history, 

paranoia and conspiracy could not have remained out of the scope of 

interest of American writers. 

This paper seeks to analyze the ways in which the phenomena of 

conspiring and conspiracy theories are used as a postmodern literary device, 

typical of American postmodern literature. The presentation will particularly 

focus on their use in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49 and in William 

S. Burroughs’s works, such as Naked Lunch. Both writers have been famous 

for employing conspiracy theories on a large scale and the reasons behind 

their use of such devices seem to concur strongly (e.g. the will to subvert 

typical readerly expectations or depict conspiracy both as a malady and a 

cure). Finally, their works prove that conspiracy is a metaphor par excellence 

for postmodernity itself. 

 

Tomasz Sawczuk graduated in English Philology from the Adam Mickiewicz 
University in Poznań (M.A. in American Literature) and is currently a Ph.D. student at 
the University of Bialystok, the Department of Philology. His research interests 
include 20th century American literature, the Beat Generation writers, Lacanian 
psychoanalysis and literary theory. He is currently working on his doctoral 
dissertation, a Lacanian examination of the literary output of the Beat Generation. 
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Agnieszka Weseli / Furja 

Patologizacja, asymilacja czy rewolucja poprzez historię? 

„Odkrywanie” dziejów nieheteronormatywności w Polsce 

w krytycznej perspektywie queer 

 

W pierwszej części referatu, po przedstawieniu koncepcji historii krytycznej, 

zamierzam przeanalizować dotychczasowe inicjatywy badania i 

archiwizowania obecności osób nienormatywnych w historii Polski. Są to w 

większości projekty organizacji LGBT, o profilu tożsamościowym, wpisujące 

w dzieje narodu dokonania mężczyzn-homoseksualistów i – w mniejszym 

stopniu – lesbijek w zakresie kultury. Ich efektem może być kanonizacja 

historii LGBT zgodnie z – analogiczną do heteronormy – homonormą. Inną 

praktyką jest popularyzacja tekstów z zakresu medycyny sądowej, psychiatrii 

czy kryminologii jako źródeł do historii osób nieheteronormatywnych bez 

umieszczenia ich w kontekście historycznym epoki, w jakiej powstały. 

Inicjatywy te przedstawię na tle podobnych projektów zagranicznych, 

powstających od lat 70. XX wieku.  

 W drugiej części referatu zastanowię się nad możliwościami posłużenia 

się w polskich badaniach historycznych teorią queer, opierając się na 

pracach takich autorek i autorów, jak Heather Love, Elizabeth Freeman, Ann 

Cvetkovich, Carla Freccerro, Valerie Traub, Carolyn Dinshaw czy 

Christopher Nealon.  

Na koniec postawię pytanie, w jaki sposób można zastosować teorię 

queer w tworzeniu projektów archiwalnych, realizujących ideę historii 

krytycznej o wywrotowym potencjale. 

 

Agnieszka Weseli / Furja, historyczka seksualności, edukatorka seksualna, 
działaczka feministyczna i queerowa. Od roku 1999 prowadzi badania nad życiem 
seksualnym w Polsce XIX i XX w. podejmując takie tematy, jak: życie seksualne 
studentów warszawskich na przełomie wieków XIX i XX, prostytucja w Warszawie w 
dwudziestoleciu międzywojennym, dom publiczny i homoseksualizm w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau (pierwsze badania w Polsce), obecność lesbijek 
oraz osób transseksualnych i transgenderowych w społeczeństwie i kulturze Polski, 
przemiany norm i modeli seksualności od 2. połowy XIX wieku do 1939 roku. 
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Jan Ratuszniak  

„Nowa Kobieta? […] Czy nie jest jedynie wytworem 

twórczej wyobraźni  pisarzy fantastów?” Utopijne idee 

udoskonalenia kobiet w twórczości literackiej Aleksandry 

Kołłontaj w pierwszej połowie lat 20. XX wieku 

 

Aleksandra Kołłontaj (1872-1952) jest znana przede wszystkim ze swojej 

działalności politycznej, dyplomatycznej czy walki o prawa kobiet. To 

całkowicie zrozumiałe, w końcu była pierwszą niewiastą pełniącą funkcję 

ministra w ZSRR czy ambasadora kraju robotników. Jej twórczość literacka 

pozostaje szerzej nieznana. 

Celem bojowniczki o prawa kobiet, zwolenniczki wolnej miłości oraz 

Lenina, a także pierwszej kobiety-ministra było stworzenie „nowej kobiety”, 

pasującej do  rzeczywistości Związku Radzieckiego. Na łamach jej powieści i 

opowiadań z I połowy XX wieku, promuje ona, często jak powinien wyglądać 

proces przeistaczania niewiast. Często czyni to w zawoalowany sposób. 

Słynna lewicowa działaczka w przystępny sposób próbowała także przekazać 

swoje idee masom. 

W czasie kiedy powstawały te teksty Aleksandra Kołłontaj w ramach 

Opozycji robotniczej walczyła o władzę w partii z Leninem. Stąd w jej 

twórczości literackiej znajduje się krytyka radzieckiej rzeczywistości i sytuacji 

kobiet, zwłaszcza robotnic i prostytutek. Nie została ona jednak wyrażona 

wprost. Słynna lewicowa działaczka zaprezentowała także swój program 

poprawy losu kobiet, jednak zdecydowanie w złagodzonej wersji, w 

porównaniu do jej ówczesnej działalności publicystycznej czy radykalnych 

wystąpieniach na forum partyjnym. Pierwsza kobiet ambasador posługiwała 

się językiem ezopowym oraz starała się niuansować krytykę ówczesnej 

polityki wobec kobiet. 

Referat zostanie oparty na prozie, publicystyce i wspomnieniach 

Aleksandry Kołłontaj. Zostaną one skonfrontowane z ówczesną twórczością 

literacką w Rosji radzieckiej oraz literaturą przedmiotu. Celem wystąpienia 
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będzie ukazanie idei Kołłontaj dotyczących udoskonalenia kobiet na tle 

dyskursu utopijnego lat 20. XX wieku w ZSRR. 

 

Doktorant w katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. 
Pisze pod kierunkiem prof. Katarzyny Jedynakiewicz-Mróz pracę pt. „Nowa Kobieta? 
Życie, osobowość i działalność Aleksandry Kołłontaj (1872-1952). W 2012 roku 
obronił pracę magisterską Piotrogrodzkie środowisko literackie wobec rewolucji 
rosyjskiej 1917 roku. Razem z Piotrem Justem napisał książkę 700 lat 
Majkowa.1311-2011. Jest też autorem monografii Obraz Rosji mikołajowskiej w 
pamiętniku Amelii Lyons (1849-1854). 



110 

 

Agata Muszyńska  

Zła macocha czy troskliwa opiekunka? Sytuacja 

osieroconych dzieci w środowisku osiemnastowiecznej 

magnaterii 

 

W naszej kulturze głęboko zakorzeniony jest mit złej macochy, a samo słowo 

ma konotacje zdecydowanie negatywne. Relacje między macochą a pasierbicą 

lub pasierbem nawet w literaturze naznaczone są niechęcią, zazdrością lub 

wręcz nienawiścią – wystarczy sięgnąć po „Kopciuszka”, „Królewnę Śnieżkę”, 

czy „Macochę” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nic dziwnego – w końcu 

potomstwo mężczyzny z poprzedniego związku dla nowej partnerki stanowi 

konkurencję i niechciany balast.  

Proponowany przeze mnie temat wpisuje się w zagadnienie mitu i jego 

funkcjonowania w aspekcie historycznym. Celem referatu ma być 

konfrontacja popularnego w świadomości społecznej, czy literaturze mitu 

macochy z rzeczywistością historyczną i próba odpowiedzi na pytania, czy już 

w XVIII wieku "funkcja" macochy była nacechowana negatywnie, jak 

wyglądały stosunki w rodzinach, w których pojawiała się macocha, jak 

przedstawiała się sytuacja sierot i półsierot w osiemnastowiecznej 

rzeczywistości. Będzie to swoista próba tropienia pewnych kontrowersji 

historycznych i demaskacja mitów społecznych na wybranych przykładach 

polskiej i litewskiej magnaterii czasów saskich – Marii Zofii z Sieniawskich 

(macochy Konstancji Denhoffówny), Leona Radziwiłła, wcześnie osierociałego 

i wychowanego przez Michała Kazimierza i Franciszkę Urszulę Radziwiłłów, 

czy Anny z Mycielskich, która wyszła za księcia Michała Kazimierza po 

śmierci Franciszki Urszuli, stając się macochą dla jego dzieci. W analizie 

wykorzystane zostaną różnorodne źródła archiwalne (pochodzące z 

Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Książąt 

Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki PAN w Kórniku oraz Biblioteki Zakładu 

im. Ossolińskich we Wrocławiu), przede wszystkim prywatna korespondencja 

i instrukcje wychowawcze. Można z nich wyłowić zarówno bezpośrednie 
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opinie na temat tego, kim jest lub powinna być macocha, a także 

zrekonstruować, jak wyglądały stosunki między macochą, ojczymem i 

przybranym potomstwem w praktyce. 

 

Agata Muszyńska jest absolwentką historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
aktualnie doktorantką historii na tej samej uczelni i wiceprezesem Koła Naukowego 
Historyków Doktorantów UŚ. Zainteresowania badawcze: kobiety na przestrzeni 
dziejów, życie codzienne i obyczajowość w XVIII wieku, historia Śląska w 
średniowieczu i epoce nowożytnej, historia przemysłu. Od 2011 roku jest członkinią 
Stowarzyszenia o Zabarwieniu Kobiecym IGNIS, wraz z którym opracowuje Szlak 
Kobiet w Województwie Śląskim. Od 2012 roku pracuje jako przewodnik w 
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, od lipca 2013 roku jako 
specjalista ds. turystyki w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
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Karolina Lebek 

The Early Royal Society and the Mythology of Restoration 

 

On 29 May 1660, after the premature death of Oliver Cromwell and the 

eventual collapse of the Commonwealth, Charles II Stuart returned to 

Whitehall in a celebratory procession, having spent seventeen years in exile. 

As a life-long royalist and a first-hand witness to the joyous festivities of the 

day, John Evelyn wrote in his diary: “I stood in the Strand and beheld it, and 

blessed God. And all this was done without one drop of blood shed, and by 

that very army which rebelled against him; but it was the Lord’s doing, for 

such a restoration was never mentioned in any history, ancient or modern, 

since the return of the Jews from the Babylonish captivity […]”. The term 

‘restoration’, used here by Evelyn with providential overtones, accrued in the 

early 1660 a mythology of sorts connected with the general feeling of historic 

exceptionality. My paper examines some aspects of this mythology in the 

writings by the founding members of the Royal Society incorporated by two 

royal charters in the early 1660s. The high hopes for renewed natural 

philosophy, in the spirit of Sir Francis Bacon’s ideas, were strictly connected 

with the image of the restored monarch and the utopian ideology of imperial 

power. The rhetoric of the early Royal Society, nonetheless, had to work 

against the general lack of royal and public interest in the functioning of the 

organization, thus financial difficulties, and the sharp wit of satires 

ridiculing the preoccupations of its members. The paper then attempts to 

show how history was used to justify the ways of science to public opinion 

and to prove its usefulness for the functioning of the state. 
 

Karolina Lebek wrote her doctoral thesis on museum catalogues, collections and the 
culture of curiosity in seventeenth-century England. Her research interests revolve 
around the connections between material culture, cultural and literary discourses and 
natural philosophy in early modern England. She is assistant professor at the 
Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia. 
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Zbigniew Pyż  

Riddley Walker by Russell Hoban – A Cryptic History from 

the Future 

 

Russell Hoban was born in Philadelphia, Pennsylvania. He worked as an 

illustrator in advertising. In 1969 he moved to London. His first adult novel, 

The Lion of Boaz-Jachin and Jachin-Boaz, was published in 1973, and many 

more followed. Riddley Walker, published in 1980, was his biggest 

publishing success, making the bestseller lists in the US and garnering 

several awards including the John W. Campbell Memorial Award in 1982, 

and the Australian Science Fiction Achievement Award in 1983. Hoban 

continued working and writing until his death in December 2011. 

The present article is an attempt at analysing the language and certain 

elements of Hoban's narrative, taking into consideration their unique 

qualities. The novel Riddley Walker has been labelled a post-apocalyptic 

vision of the world in which all civilisation has been reduced to the most 

primitive form with mankind struggling to survive. 

The language of the novel  has undergone a similar process of 

deterioration and change. The main protagonist's story, told in the first 

person, is not just a report of current events but also a presentation of the 

post-holocaust mythology/history. The cryptic nature of the ‘holy texts’ 

presented in the novel forces readers to reconstruct the meanings of the 

words, which sometimes barely resemble their original forms. 

 

Zbigniew Pyż, adiunkt w IFA UO. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu 
współczesnej literatury anglojęzycznej. Zainteresowania naukowe obejmują takich 
autorów jak James Joyce, Russell Hoban, Charles Bukowski. 
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J. Eric Starnes 

The White Past: Myths and Theories of a White Utopia 

 

This presentation will explore two linked but distinct issues, namely the Nazi 

exploitation of myths and legends concerning a mythical ‘Aryan’ past and the 

later permutation of the so-called ‘New Age’ movement. These themes are 

connected through various intersections and curves with theories related to 

a distant, long forgotten past – a past that included Atlantis, Thule/Arktos, 

secret/arcane knowledge passed down via secret societies to the present, 

and other related topics. 

 Secondly, the presentation will discuss the Solutrean hypothesis 

through two fictional accounts – H. A. Covington’s Freedom’s Sons and Kyle 

Bristow’s White Apocalypse. In a nutshell, the ‘Solutrean hypothesis’ states 

that European whites were the first to settle in North America, around 

10,000 B.C., while the earliest archaeological finds for so-called ‘Native 

Americans’ come from around 8,000 B.C., meaning that the ‘Native 

Americans’ were actually invaders on lands already settled by white 

Europeans, making North America a ‘European’ continent or so the 

argument goes. Historical anomalies such as the Spirit Cave mummies, 

Kennewick man and various other finds do show some prehistoric white 

habitation, though the extent of that habitation is in dispute. 

Finally, it will analyze the political implications of ‘pseudo-history’, 

meaning the study and social application of theories based on a non-

historical understanding of the past. Unless and until history is confined to 

proof and a rejection of theories based on flimsy or wafer-thin evidence, 

present Western ideas about what constitutes real ‘history’ will continue to 

be a source of contention. 

 

J. Eric Starnes has a B.A. and an M.A. in History. Currently his academic position is 
as a lecturer at PWSZ Raciborz; however, he is pursuing his PhD at US’ full-time. His 
scholarly interests include but are not limited to radical political and social 
movements, mainly on the fringe or ‘radical’ right. He is also deeply interested in the 
recording of history and the conflicts arising from the interpretation of the past by 
various scholars of dubious talent. 
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