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XVI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Stellenbosch (RPA), 
9–13 lipca 2012

Od połowy lat 50. XX wieku międzynarodowe kongresy historii gospodarczej stały się wyjąt-
kowymi wydarzeniami skupiającymi badaczy dziejów gospodarczych z całego świata. Początkowo 
odbywały się w cyklu czteroletnim, natomiast cykl trzyletnich spotkań wprowadzono od Kongresu 
w Utrechcie w 2009 roku. Większość dotychczasowych kongresów odbywała się w krajach euro-
pejskich. Tylko dwa miały miejsce w krajach zamorskich – w Stanach Zjednoczonych i Argen-
tynie. Gospodarzem tegorocznego XVI Międzynarodowego Kongresu Historii Gospodarczej był 
Universiteit van Stellenbosch w Republice Południowej Afryki, a organizatorami Południowo-
afrykańskie Towarzystwo Historii Gospodarczej i Wydział Historii Gospodarczej Uniwersytetu 
w Stellenbosch. W spotkaniu, które miało miejsce w dniach 9–13 lipca, wzięło udział ponad 750 
uczestników reprezentujących 55 krajów. Był to pierwszy kongres odbywający się na Czarnym 
Lądzie. Wybór RPA i atrakcyjnego, położonego ok. 40 km na wschód od Kapsztadu, Stellenbosch 
nie był przypadkowy.

Kongres otworzyła przewodnicząca Południowoafrykańskiego Towarzystwa Historii Gospo-
darczej prof. Sophia du Plessis, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Następnie 
głos zabrał prof. Estian Calitz, profesor ekonomii Uniwersytetu w Stellenbosch i były dyrek-
tor generalny w południowoafrykańskim ministerstwie skarbu. Adres powitalny do uczestników 
Kongresu skierował Pravin Gordhan, minister fi nansów RPA. Wykład inauguracyjny, poświęcony 
wpływowi kolonializmu na rozwój Afryki Subsaharyjskiej, wygłosił profesor James Robinson 
z Harvard University.

Przez pięć dni uczestnicy Kongresu pracowali według wypracowanego przez lata schematu 
obejmującego sesje plenarne i biegnące paralelnie sesje naukowe. W sumie obradowano w 124 
sesjach. Ponadto podczas trzech osobnych sesji, obejmujących okres od starożytności po czasy 
nowożytne, wiek XIX i wiek XX, młodzi badacze prezentowali wyniki swoich prac doktorskich. 
Integralną część Kongresu stanowiła prezentacja posterów. Obrady Kongresu zamknęła debata 
naukowa, której głównymi uczestnikami byli prof. James Robinson oraz prof. Gareth Austin, 
specjalista w zakresie historii gospodarczej Afryki (The Graduate Institute of International and 
Development Studies w Genewie).

Środowisko polskich historyków było stosunkowo nieliczne reprezentowane. Z pięciu zare-
jestrowanych uczestników tylko trzech było zgłoszonych jako wygłaszający referaty: Piotr Fra-
naszek (Uniwersytet Jagielloński), w sesji „Did the Countries and Areas Around the Baltic Sea 



456

Form an Integrated Economic Area Before the First World War?”, oraz Tymon Słoczyński (Szkoła 
Główna Handlowa) i Adam Izdebski (Instytut Historii PAN), w sesji „Exploring Early Economies: 
Economic Structure Before the Late Middle Ages”.

Ciekawą stroną Kongresu były spotkania towarzyskie naukowców z całego świata i program 
kulturalny. Dużą atrakcję stanowiło powitalne przyjęcie, które odbyło się w winnicy Spier pod 
Stellenbosch, założonej w XVII wieku. Spotkanie poświęcone różnorodnej kulturze afrykańskiej 
zorganizowano w miejscowym ratuszu. Na kolejny, planowany w 2015 roku XVII Kongres Histo-
rii Gospodarczej wybrano Kyoto w Japonii.

Więcej na temat XVI Międzynarodowego Kongresu Historii Gospodarczej w Stellenbosch: 
http://www.wehc2012.org/.


