
 

UCHWAŁA NR 49/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 maja 2021 r. 
 

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Polskiej Akademii Nauk 
 
Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478,  
z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 1 Regulaminu wyboru członków Akademii, 
trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 21 czerwca 
2018 r. (z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zgłasza prof. dr. hab. Marcina Wodzińskiego na 
członka Polskiej Akademii Nauk. 

2. Pisemna rekomendacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 49/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. 

 
 
 

Rekomendacja 
kandydatury Marcina Wodzińskiego na członka Polskiej Akademii Nauk 

 

Rekomendujemy kandydaturę Marcina Wodzińskiego na członka-korespondenta Polskiej 
Akademii Nauk w przekonaniu, że jego dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w pełni 
uzasadniają przyjęcie go do tego grona.  

Prowadzone przez Kandydata prace badawcze koncentrują się na dziejach społeczności 
żydowskiej w XIX i XX wieku oraz historii kultury żydowskiej, w tym zwłaszcza tradycyjnej kultury 
materialnej i sztuki sepulkralnej oraz społecznej historii żydowskich ruchów religijnych  
i kulturalno-społecznych. Początkowe zainteresowania badawcze dotyczyły głównie zjawisk 
epigraficznych i koncentrowały się na filologicznej i kulturowej analizie tekstów nagrobnych.  
Z czasem Kandydat zwrócił się ku historii społecznej, adaptując koncepcje nowej historii kultury  
i socjologii historycznej do badań ruchów religijnych i społecznych wśród Żydów polskich  
i wschodnioeuropejskich. W kolejnych latach ukazały się jego monografie poświęcone m.in. 
epigrafice hebrajskiej w Polsce i na Śląsku (1997, 1998, 2002), konfliktowi między oświeceniem 
żydowskim i chasydyzmem w XIX-wiecznym Królestwie Polskim (2003, 2005), czy historii 
politycznej chasydyzmu i jego relacjom z władzami polskimi (2008. 2013). Od 20 lat kandydat 
publikuje wyniki swoich badań po angielsku w najważniejszych światowych czasopismach  
i wydawnictwach naukowych. Wśród nich najważniejsze to cztery ściśle powiązane monografie 
poświęcone dziejom chasydyzmu na tle przeszłości Żydów i dziejów Polski i Europy Środkowo-
Wschodniej, opublikowane w najbardziej prestiżowych globalnych wydawnictwach akademickich 
Princeton University Press (2), Oxford University Press i Rutgers University Press. Trzy z czterech 
zostały również przetłumaczone na język polski i wydane w 2019 roku przez Wydawnictwo 
Austeria, a jedna ukaże się niedługo w języku czeskim. Uzupełniające się cztery książki są 
pierwszym w skali światowej kompleksowym opracowaniem różnorodnych aspektów ruchu 
religijnego, naświetlonego równocześnie z wielu perspektyw metodologicznych, z użyciem 
wyjątkowo szerokiego i różnorodnego zakresu źródeł i narzędzi badawczych właściwych różnym 
dyscyplinom. W zgodnej opinii recenzentów publikacje zostały uznane za „rewolucyjne”, 
„fundamentalne”, „monumentalne” i „pionierskie”, a ich wkład w rozwój nauki – za „przełomowy”. 
Zwłaszcza Historical Atlas of Hasidism (Princeton 2018) stał się publikacją szeroko dyskutowaną 
w świecie naukowym, uzyskał też prestiżową międzynarodową nagrodę National Jewish Book 
Award w kategorii nauka, a także Judaica Reference Award przyznaną przez Association of Jewish 
Libraries, a dziennik „Financial Times” umieścił go na liście 14 najważniejszych książek 2018 roku 
(Critics picks). Atlas jest również finalistą nagród PROSE (Professional and Scholarly Excellence) 
przyznawanej przez Association of American Publishers oraz ASEEES Kulczycki Prize in Polish 
Studies. Polskie wydanie zdobyło nagrodę specjalną “Polityki” za najlepszą książkę historyczną 
roku (M. Turski nazwał ją “wydarzeniem o skali światowej”), drugą nagrodę w konkursie Józefa  
A. Gierowskiego i Chone Shmeruka oraz nominację w konkursie Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek.  

W ostatnich latach Kandydat inicjuje i prowadzi też ważne badania z obszaru humanistyki 
cyfrowej. Wśród nich dwa największe to polska część europejskiego projektu Yerusha, którego 
zadaniem jest monumentalny, kompletny wykaz zasobów źródłowych dotyczących historii Żydów 
w europejskich zbiorach archiwalnych (zob. yerusha.eu) oraz izraelsko-polski projekt pt. Sefer  
ha-prenumeranten. Realizowany przez Uniwersytet Wrocławski i eLijah Lab Uniwersytetu w Hajfie, 
projekt ten tworzy wieloelementową relacyjną bazę danych ok. miliona subskrybentów i wielu 
tysięcy książek hebrajskich od schyłku XVIII do połowy XX wieku, a także narzędzia analizy 
sieciowej, przestrzennej i innych. Po ukończeniu bazy i portalu w 2023 roku, będzie to zapewne 
jedno z najważniejszych narzędzi do badania historii książki żydowskiej w XIX i XX wieku  
i europejskiej historii książki w ogóle. 

Równie imponujący jest dorobek dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. Był on 
promotorem 42 prac magisterskich i 5 doktoratów, recenzował 11 doktoratów (UW, UJ, UWr, PWr, 
Uniwersytet Hebrajski), 9 habilitacji lub analogicznych (PAN, UW, UMCS, UJ, UG, UŚ, Uniwersytet 
Otwarty w Izraelu) oraz 16 wniosków profesorskich (m.in. Uniwersytet Hebrajski, Uniwersytet 
Ben-Guriona, Uniwersytet Bar Ilan, Uniwersytet Hajfy, Uniwersytet Telawiwski, Herzog College, 
Brown University, UAM, UJ, UW). Na Uniwersytecie Wrocławskim stworzył program licencjackich  
i magisterskich studiów judaistycznych, dziś uznawany za jedną z najlepszych judaistyk w Europie. 
Pracował też jako wykładowca gościnny na uniwersytetach w Chinach (2 lata), Niemczech i Izraelu 
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(pojedyncze kursy specjalizacyjne), a zapraszane wykłady gościnne wygłaszał na licznych 
uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (m.in. Princeton, Columbia, Pensylwania, Stanford, 
Georgetown, Northwestern, Michigan, Library of Congress, NYU, YIVO, United States Holocaust 
Memorial Museum, GTU Berkeley, ASU, Rutgers), Izraelu (na wszystkich uniwersytetach), 
Niemczech (m.in. w Monachium, Lipsku, Dreźnie), Kanadzie (Alberta), Wielkiej Brytanii (Oksford), 
Afryce Południowej, Finlandii, Norwegii, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech. W latach 2000–2014 
współtworzył Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a w latach 2010–2012 był jego głównym 
historykiem.  

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy kandydaturę Marcina Wodzińskiego na członka-
korespondenta Polskiej Akademii Nauk.  

 


