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W Oksfordzie o Polsce
Profesor Norman Davies jest inicjatorem programu Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie
Oksfordzkim. Będą to interdyscyplinarne studia doktoranckie przeznaczone dla humanistów: politologów,
socjologów i kulturoznawców z różnych stron świata.
mi Polski stan wiedzy o niej się obniża.
Sytuacja jest gorsza niż 20 lat temu, gdy
zakończyła się zimna wojna. To paradoks,
bo zimna wojna się skończyła, świat jest
otwarty, jednak dotacje rządowe na pro
gramy poświęcone dawnemu blokowi
wschodniemu też się skończyły. Dzisiaj
przeciętny student dobrze zna historię
Niemiec czy Rosji, ale nie Polski. Jest
tak, że to Rosja i Niemcy mówią o Polsce
z własnej perspektywy. Liczę na to, że
dzięki tym studiom to się zmieni.

Jest pan ojcem chrzestnym studiów o Współ
czesnej Polsce na Uniwersytecie Oksfordz
kim. Liczy pan na duże zainteresowanie?
Tak. Bo Polska jest znaczącym krajem tego
regionu. Już teraz codziennie do Krako
wa przyjeżdża tysiąc turystów. Młodzi
ludzie chcą poznawać Polskę, jej histo
rię, kulturę. Polska jest obecna w ich
świadomości, ale niestety, nie ma kie
runku studiów, który dawałby szansę
jej głębszego poznania. To się zmieni,
bo od przyszłego roku w St. Antony's
College Uniwersytetu Oksfordzkiego
zostaną utworzone trzyletnie studia dok
toranckie dla politologów, socjologów,
antropologów, kulturoznawców. Mam
nadzieję, że w przyszłości nauka zostanie
poszerzona o inne poziomy edukacji.
Co w naszym kraju może zainteresować
młodych ludzi?
Historia współczesnej Polski to podsta
wa. Ponadto imponujące osiągnięcia
gospodarcze. W dobie kryzysu ekono
micznego w Unii Europejskiej Polska
odnotowuje wzrost gospodarczy. Cie
kawe może być to, w jaki sposób dała
sobie radę z komunizmem.
Czego Europa może się od nas nauczyć?
Jak dać sobie radę z kryzysem. Euro
pejskie „żubry Zachodu" nie wiedzą
teraz, co robić. Gdybym był politykiem,
to do Brukseli zaprosiłbym prof. Leszka
Balcerowicza. Ten człowiek dokonał
rzeczy niebywałej - w czasie transfor
macji ustrojowej wyprowadził kraj z kry
zysu. Polacy jak mało kto rozumieją,
na czym polega kruchość dzisiejszej
sytuacji, bo przez wiele lat żyli w gospo

Absolwenci będą tworzyli
sieć przyjaciół Polski?
darce niedoborów. Niedawno prezydent
USA Barack Obama użył nieprawdzi
wego sformułowania „polskie obozy
śmierci". Popełnił błąd, ponieważ nikt
z prezydenckiego otoczenia nie znał
historii Polski. Mam nadzieję, że dzięki
studiom oksfordzkim za kilka lat taka
gafa będzie nie do pomyślenia.
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brytyjski historyk,
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Kibic klubu Cracovia.

Co pana zainspirowało do stworzenia
tego kierunku?
Na wielu uczelniach sąstudia niemieckie,
rosyjskie, a pomiędzy nimi jest czarna
dziura. Zauważyłem, że poza granica-

Inicjatorami powstania Studiów o Współczesnej Polsce
w Oksfordzie sa_ prof. Norman Oavies, prof. Timothy Garton Ash
i prof. Margaret MacMillan, rektor St. Antony's College. Fundatorem
studiów po stronie polskiej jest dr Leszek Czarnecki, właściciel
Noble Bank. W ramach tego banku powołana została fundacja
- St. Anthony's College Oxford Noble Foundation, która sfinansuje
program studiów. Honorowymi patronami programu są premier
Tadeusz Mazowiecki oraz prof. Zbigniew Pełczyński - profesor
Oksfordu, od lat wspierający studiujących tam Polaków.

Mam nadzieję, że studenci będą pocho
dzili z różnych krajów. Liczę na Ame
rykanów, może Chińczyków, Rosjan.
Naszym celem jest przede wszystkim
utworzenie kierunku polskiego dla
obcokrajowców. Liczymy, że po latach
będzie coraz więcej absolwentów, którzy
się odnajdą w dziennikarstwie, dyplo
macji czy biznesie i zwiększą wiedzę
o Polsce na świecie. Przede wszystkim
będą to ludzie wykształceni, znający
współczesną Polskę, a być może także
jej przyjaciele.
Jaki będzie program studiów?
Skoncentruje się na Polsce współczesnej,
a więc przemianach lat 80., sukcesie i za
łożeniach transformacji po 1989 r., a także
dzisiejszym systemie gospodarczym,
społecznym i politycznym. Doktorant
wybierze fakultet, ale znajdzie się też
pod opieką profesora z Uniwersytetu
Oksfordzkiego. Studia te pozwolą na po
znanie innych kierunków, bo z założenia
będą one interdyscyplinarne.

