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Migracje są fenomenem towarzyszącym ludzkiej egzystencji od zarania.
Podejmowane mniej lub bardziej dobrowolnie stają się napędem rozwoju,
wymiany i nowych inspiracji. Z kolei migracje przymusowe niosą ze sobą
przemoc, cierpienie, poczucie wyobcowania. Ich destrukcyjna siła tylko czasami
obraca się w energię twórczą. Celem zajęć będzie analiza tych procesów
zarówno w aspekcie historycznym jak i społecznym, ekonomicznym i prawnym.
Spojrzenie na XX-wieczną Europę przez pryzmat migracji przymusowych pozwala
zrozumieć mechanizmy jej rozwoju, ale także ciemne strony państw autorytarnych
i ich podejścia do mniejszości etnicznych. W tym kontekście dyskusji poddane
zostaną dylematy związane z wyznaczaniem granic państwowych i wyzwania
pokojowej koegzystencji przedstawicieli różnych narodów, kultur i religii w
regionach pogranicznych Europy.
Tematem zajęć będą następujące zagadnienia:
- migracje jako przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych, sprawdzający się
par excellence w ujęciach inter- i transdyscyplinarnych,
- spory o definicje i kategorie,
- źródła przymusowych migracji w kontekście państw narodowych, modernizmu,
industrializacji, organizacji pracy i demografii,
- idea samostanowienia narodów i przymusowych migracji jako narzędzia
rozwiązywania konfliktów etnicznych w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku
- deportacje i wysiedlenia w okresie drugiej wojny światowej i polityka
ludnościowa po jej zakończeniu,
- ideał i rzeczywistość państw jednolitych narodowo na przykładzie Polski,
- przyczyny i skutki rozpadu Jugosławii i Związku Radzieckiego,
- polityka historyczna i spory o pamięć w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej,
- tożsamość narodowa a wyzwania integracji i akulturacji.
Podstawowa wiedza na temat migracji i historii Europy w XX wieku, wskazana

wstępne

umiejętnością czytania tekstów naukowych w języku angielskim lub niemieckim
Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi:

Metody weryfikacji

- zdefiniować przymusowe migracje i specyfikę ich badania w ujęciu
różnych dyscyplin naukowych,
- aktywna obecność na
- umiejscowić przymusowe migracje w kontekście nacjonalizmu, państw
zajęciach,
narodowych, praw mniejszości etnicznych i praw człowieka,
- wypowiedź pisemna na
- przedstawić przykładowe losy grup narodowych i etnicznych
zadany temat,
dotkniętych przymusowymi migracjami na tle historii Europy w XX - prezentacja (15-20 min.) na
wieku,
temat uzgodniony z
- zrekonstruować doświadczania Polaków w omawianym zakresie
prowadzącym
tematycznym,
- odnieść się do zagadnień polityki historycznej, pamięci i tożsamości
narodowej, a także problemów integracji i akulturacji.
Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst, Kristina Kaiserová, Krzysztof
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