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Konferencje / Warsztaty

Międzynarodowa konferencja „Spojrzenie 
na wojnę przez pryzmat historii. ,Kryzys 

ukraiński‘ w perspektywie (środkowo)europej-
skiej“, która odbyła się 12 –14 czerwca 2017 r. 
w NIH w Warszawie, została zorganizowana 
wspólnie z Forum Transregionale Studien, Prisma 
UKRAÏNA – Research Network Eastern Europe oraz 
Niemiecko-Ukraińską Komisją Historyków, przy 
wsparciu Ambasady Niemiec w Warszawie. Celem 
konferencji było przeanalizowanie z perspektywy 
transregionalnej fenomenów „legislacji pamięci“, 
„kodyfikacji historii“ oraz instytucji państwowych 
zajmujących się „pamięcią historyczną“. Tematyka 
ta miała zostać rozpatrzona w porównawczy, 
kompleksowy i zróżnicowany sposób na konkret-
nym przykładzie Ukrainy.
 W wykładzie wstępnym Andrij Portnow (Berlin) 
przedstawił przykłady wykorzystywania teraz 
i w przeszłości argumentów historycznych jako 
wytłumaczenia konfliktów politycznych połączo-

nych z użyciem przemocy. Pierwszy panel pod 
hasłem „Historia jako wytłumaczenie ,kryzysu 
ukraińskiego‘. Wymiar wewnętrzny“ był poświę-
cony instrumentalizacji – po obu stronach bary-
kady – „wymyślonej“ historii podczas obecnej 
wojny w Donbasie. Oleksandr Zabirko (Münster) 
i Martin Malek (Wiedeń) mówili o „postsowiec-
kiej fikcji spekulatywnej“ i – pielęgnowanej przez 
samozwańcze „republiki ludowe” Doniecka 
i Ługańska – mitologii Doniecko-Krzyworoskiej 
Republiki Radzieckiej z 1918 roku. Aleksandr 
Osipian (Kijów) i Wołodymyr Sklokin (Lwów) 
przyjrzeli się wykorzystywaniu historii w ukraiń-
skiej polityce i oficjalnej historiografii. W drugim 
panelu, poświęconym „zewnętrznym“ historycz-
nym modelom wyjaśniania „kryzysu ukraińskiego“, 
Kai Struve (Halle) i Guido Hausmann (Ratyzbona) 
analizowali niemiecką debatę publiczną o wyda-
rzeniach z lat 2013 –2015 na Ukrainie.
 

Interpretacje wojny: „Kryzys ukraiński” 
w perspektywie (środkowo)europejskiej

 Drugiego dnia konferencji wieczorem pod-
czas moderowanej przez Gerharda Gnaucka 
(Warszawa) dyskusji panelowej „Intelektualiści 
w obliczu kryzysu europejskiego“ eksperci Jan 
C. Behrends (Poczdam), Mykoła Rjabczuk (Kijów) 
i Anna Schor-Tschudnowskaja (Wiedeń) wymie-
nili poglądy na temat pozycji intelektualistów 
w okresach niestabilności politycznej i ożywienia 
„narracji narodowych“.
 Trzeci panel, który odbył się w ostatnim dniu 
konferencji, nosił tytuł „Kontrowersje historyczne 
w czasie wojny“. W centrum uwagi znalazł się 
„Wołyń 1943“. Maciej Górny (Warszawa / Jena) 
dokonał przeglądu zagadnienia „paniki moralnej 
i okrucieństw wroga“ w propagandzie narodowej 
w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Łukasz Adamski i Adam Balcer przeprowadzili 
analizę ukraińskiej i polskiej debaty o rzezi wołyń-
skiej w 1943 roku, oceniając – co znamienne – 
w bardzo odmienny sposób obecne tendencje 
w opinii publicznej i polityce historycznej w obu 
krajach. Następnie Kamila Baraniecka-Olszewska 
(Warszawa) rozpatrzyła z perspektywy antro-
pologicznej zorganizowaną w 2013 roku 
„rekonstrukcję“ rzezi. 
 Dyskusje uczestników konferencji skupiały 
się na następujących zagadnieniach: Dlaczego 
historia odgrywa(ła) tak ważną rolę jako siła 
mobilizująca i legitymizująca? Dlaczego i w jaki 
dokładnie sposób historia jest wykorzystywana 
poza regionami konfliktów w celu wyjaśniania, 
interpretowania i kontekstualizacji tychże kon-
fliktów i na czym polega rola historii akademic-

kiej? W celu wyjaśnienia tych zagadnień eksperci 
poruszyli wiele rozmaitych problemów teoretycz-
nych, a także konkretnych przykładów. W toku 
dyskusji okazało się, jak uporczywie niektórzy 
historycy trzymają się swoich przekonań politycz-
nych i ideologicznych, co znajduje wyraz w ich 
publicznych wystąpieniach.
 Podczas konferencji zauważono, że jedynie 
pośrednio i w ograniczonym stopniu mają ze 
sobą związek z jednej strony modele legitymiza-
cji stron uczestniczących w konfliktach, z drugiej 
zaś historyczne modele wyjaśniające, stosowane 
poza regionami konfliktów. Próbując interpre-
tować sytuację na Ukrainie z wykorzystaniem 
perspektyw historycznych, w Europie stosuje się 
często raczej „własne” instrumentarium wiedzy, 
tradycji, stereotypów i torów myślenia. Świad-
czy o tym np. okazjonalne podnoszenie kwestii 
„spóźnionego ukształtowania się narodu” na 
Ukrainie lub „tradycyjnej (czytaj: uprawnionej) 
sfery interesów Rosji” w niemieckich debatach 
publicystycznych i politycznych na temat tak 
zwanego „kryzysu ukraińskiego”, w których 
uczestniczą także historycy. Specyficzną proble-
matykę stanowi temat Wołynia w obecnej debacie 
toczonej w Polsce. Doniosłą rolę odgrywa w niej 
przede wszystkim postulat rozrachunku z masakrą 
dokonaną w tym historycznym regionie o miesza-
nej ludności podczas drugiej wojny światowej. 

Andrij Portnow
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systemu prawnego, koncepcji prze-
strzeni, polityki osadniczej, Holokaustu 
i życia codziennego, uczestnicy z Polski 
i Niemiec zaprezentowali rezultaty 
swoich badań. Okazało się, że stosun-
kowo dobrze znane są ogólne insty-
tucjonalne i polityczne ramy ewolucji 
Rejencji Ciechanowskiej. Nadal istnieją 
jednak bardzo poważne luki w bada-
niach, dotyczące choćby istniejących 
w rejencji sieci kontaktów osobistych 
kierowanych przez gauleitera Ericha 
Kocha, kondycji okupowanego społe-
czeństwa, niemieckiej polityki przemocy 
wobec ludności cywilnej, rabunku 
mienia żydowskiego i nieżydowskiego, 
polityki rolnej, życia codziennego czy 
przejścia do okresu powojennego. 
Nadal brakuje systematycznego wyko-
rzystania materiałów pochodzących od 
świadków epoki. 
 W tym kontekście podczas warsz-
tatów dokonano wstępnego bilansu 
zróżnicowanego stanu wiedzy o rejen-
cji i nakreślono ważne perspektywy 
przyszłych badań.  

W badaniach nad niemiecką 
okupacją Europy Środkowo-

-Wschodniej podczas drugiej wojny 
światowej Rejencja Ciechanowska 
(Regierungsbezirk Zichenau), czyli 
północne Mazowsze, była dotychczas 
traktowana marginesowo. Celem 
warsztatów „Prusy Wschodnie w Polsce? 
Rejencja Ciechanowska pod okupacją 
niemiecką w latach 1939 –1945“, które 
odbyły się 17 –19 maja 2017 r. w NIH 
w Warszawie, było zatem – oprócz 
podsumowania dostępnej już wiedzy – 
także dostarczenie nowych impulsów 
do bardziej zaawansowanych badań. 
Była to pierwsza polsko-niemiecka 
impreza naukowa, poświęcona temu 
zagadnieniu. Udało się zgromadzić 
na niej spore grono uczonych, którzy 
w ostatnich latach zajmowali się tym 
szczególnym regionem.
 W referacie otwierającym Dieter 
Pohl opisał obecny stan badań regio-
nalnych nad niemiecką polityką okupa-
cyjną, demonstrując ich możliwości 
i ograniczenia. Następnie, w sześciu 
panelach tematycznych, poświęco-
nych zagadnieniom struktury władzy, 

Ilustracja: Hans Richter, 
Bildberichte von der Umsiedlung 

der Volksdeutschen aus Bessarabien, 
der Dobrudscha, dem Buchenlande und 

aus Litauen. Berlin 1942, str. 85

Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja Ciechanowska 
pod okupacją niemiecką 1939 –1945

Naukowcy z Niemiec, Polski, Czech 
i Mołdawii spotkali się 19 –21 kwiet-

nia 2017 r. w NIH w Warszawie, żeby 
dyskutować o potencjałach badania 
dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej 
nauki z perspektywy historii płci oraz 
uwypuklić przy tej okazji doświadczenia 
obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. 
Międzynarodowa konferencja pod 
tytułem „Płeć i porządek płci w akade-
mickich kulturach Europy Środkowo-
-Wschodniej XIX i XX wieku“ odbyła 
się we współpracy z Instytutem Historii 
Polskiej Akademii Nauk, a autorkami 
koncepcji i organizatorkami były 
Iwona Dadej (Instytut Historii PAN, do 
końca 2016 r. NIH w Warszawie) i Ruth 
Leiserowitz (NIH w Warszawie).
 Swój wykład wprowadzający Iwona 
Dadej oparła na obserwacji, że para-
dygmat uniwersalnej męskiej nauki do 
dziś ma się dobrze. Paradygmat ten 
należy zdaniem uczonej zdekonstru-
ować, posługując się historią nauki 
z perspektywy płci, wysuwającą na 
pierwszy plan badań relacje między 
wiedzą (nauką) a płcią. W toku obrad 
potwierdziła się ocena Dadej, że taki 
program badawczy oznacza przede 
wszystkim badania podstawowe. 
Konkretnie wiąże się to z „uwidocznie-

Płeć i porządek płci w akademickich kulturach  
Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku

niem“ kobiet zajmujących się nauką, 
których biografie i osiągnięcia bywają 
często trudne do zrekonstruowania ze 
względu na niedobór źródeł. 
 Na ile „historia wiedzy w Europie 
Wschodniej z perspektywy płci“ może 
przyczynić się do zmiany pozycji 
Wschodu poza obrazem centrum 
i peryferii? Tym zagadnieniem zajęła 
się w swoim referacie Claudia Kraft. 
Spojrzenie na Europę Wschodnią 
z perspektywy historii nauki i historii 
płci prowadzi jej zdaniem do uwraż-
liwienia na ustawiczne rekonfigu-
rowanie porządków dyskursywnych 
i instytucjonalnych. Analiza świata 
doświadczeń protagonistek działających 
na tym obszarze oraz lokalnych kon-
tekstów pozwala modelowo zademon-
strować mocne osadzenie porządków 
płci w nauce.
 Wystąpienia wygłoszone w ramach 
sześciu paneli były poświęcone bada-
niom indywidualnych i zbiorowych 
biografii uczonych płci żeńskiej z Europy 
Środkowej i Wschodniej, reprezen-
tujących najrozmaitsze dyscypliny. 
Referentki rekonstruowały kulturowe 
i prawne warunki wykluczania kobiet  
ze studiów i badań naukowych oraz 
strategie ich działania. Wykazały, że 

uczone pochodzenia żydowskiego 
musiały się często zmagać z podwójną 
marginalizacją. Wiele referatów zade-
monstrowało, że w obliczu dyskryminu-
jących struktur i argumentów furtkami 
do nauki często okazywały się dla kobiet 
nowe dziedziny badań i instytucje. Na 
płaszczyźnie teoretycznej intensywnie 
dyskutowano o tym, jak i w jakim celu 
należy i można pisać biografie poświę-
cone kobietom w nauce, nie narażając 
się na niebezpieczeństwo definiowania 
ich wyłącznie za pośrednictwem ich 
szczególnego statusu jako kobiet (a tym 
samym osobliwości i wyjątku), popada-
nia w hagiografię lub zaniedbania opisu 
struktur instytucjonalnych.
 Biorąca żywy udział w dyskusji 
publiczność doszła do przekonania, że 
doświadczenia kobiet-uczonych można 
zrozumieć tylko w szerszych kontek-
stach. Można by tu sobie na przykład 
wyobrazić porównanie z karierami 
mężczyzn lub z innymi grupami zawo-
dowymi, uwzględnienie innych cech 
dystynktywnych, takich jak przynależ-
ność etniczna, religia i pochodzenie 
społeczne, lub analizę porównawczą 
sytuacji w różnych krajach Europy Środ-
kowej i Wschodniej. 

Claudia Kraft i Iwona Dadej (od lewej)
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W dniach 5–9 lipca w Rawennie (Włochy) 
odbyła się IV doroczna konferencja Inter-

national Federation for Public History. Zespół pro-
jektu NIH w Warszawie „Funkcjonalność historii 
w późnej nowoczesności” brał udział w konfe-
rencji z własnym panelem na temat „On the Use 
and Abuse of (Public) History for Life”. Wychodząc 
z założenia, że z partycypacyjnej orientacji Public 
History wynikają pytania dotyczące odpowiedzial-
ności zaangażowanych w nią aktorów, referaty 
przedstawiały – na przykładzie Polski – kwestię 
zawłaszczenia narracji historycznych przez pro-
jekty tożsamościowe i polityczne. Dwa studia 
przypadków – Magdalena Saryusz-Wolska zajęła 
się Muzeum Powstania Warszawskiego, a Katrin 
Stoll dyskursywną figurą polskich Sprawiedliwych 
w przestrzeni publicznej w Polsce – poprzedziło 
wystąpienie na temat relacji między naukami 

Różnorodność etniczna i wyznaniowa w dawnej 
Rzeczypospolitej w perspektywie porównawczej

David Frick

Magdalena Saryusz-
-Wolska, Cord 

Arendes i Katrin Stoll  
(od lewej)

Organizatorami konferencji, która odbyła się 
pod tym tytułem w dniach 19 –21 czerwca 

2017 r., były NIH w Warszawie oraz Instytut 
Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akade-
mii Nauk. Bezpośrednią inspiracją do jej zorgani-
zowania był przypadający w tym roku jubileusz 
500-lecia reformacji oraz 50 rocznica pierwszej 
publikacji Państwa bez stosów Janusza Tazbira, 
monografii, która wyznaczyła kierunki badań  
nad tolerancją w dawnej Rzeczypospolitej.
 Zamierzeniem pomysłodawców – Marii 
Cieśli z NIH w Warszawie oraz Tomasza Wiślicza 
z Instytutu Historii PAN – było postawienie pytań 
o stan badań nad różnorodnością i tolerancją 
wyznaniową w dawnej Rzeczypospolitej. W kon-
ferencji wzięło udział 26 badaczy z Polski, Nie-
miec, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rosji oraz Stanów 
Zjednoczonych. Obrady podzielone zostały na trzy 
części: historiograficzną, metodologiczną oraz 
studiów przypadku. Wykład otwarcia wygłosił 
David Frick z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii, 
który omówił szczegółowo problemy warszta-
towe oraz źródłoznawcze wynikające z stoso-
wania metod mikrohistorycznych przy analizie 
różnorodności wyznaniowej oraz etnicznej 
w dawnej Rzeczypospolitej.

 Tytułowe zagadnienie przedstawione 
zostało w trakcie konferencji z bardzo różnych 
perspektyw badawczych. Obok studiów mikro-
historycznych, poświęconych różnym miastom 
dawnej Rzeczypospolitej oraz porównawczo 
Rzeszy Niemieckiej, słuchacze mogli się zapo-
znać z badaniami z zakresu historii gospodarczej 
oraz demografii historycznej, a także z pracami 
wykorzystującymi podstawowe pojęcia z zakresu 
gender studies. 
 Bogactwo tematyczne referatów oraz długie 
i interesujące dyskusje po każdym z nich pokazały, 
że zagadnienie różnorodności etnicznej oraz 
wyznaniowej jest nadal tematem aktualnym 
oraz szeroko badanym. Najważniejsze postulaty 
badawcze zgłoszone w podsumowaniu konferen-
cji dotyczyły potrzeby ponownej definicji najważ-
niejszych dla społeczeństwa staropolskiego pojęć, 
takich jak na przykład stan. 

historycznymi, Public History a demokracją. 
Cord Arendes (Heidelberg) skoncentrował się 
na koncepcji „responsible history” i „respon-
sible history writing”, przedstawił zasadnicze 
zagadnienia natury etycznej i pokazał na jednym 
przykładzie, co charakteryzuje projekty, które 
można określić jako historycznie odpowiedzialne. 
W dyskusji o referatach na temat polskich 
przypadków wziął udział Paweł Machcewicz, 
który w swoim wykładzie plenarnym omawiał 
problem zależności między historią, pamięcią 
a polityką na przykładzie historii powstania 
Muzeum II Wojny Światowej. 

Panel NIH w Warszawie na IV dorocznej konferencji 
International Federation for Public History

«Fatalne hasło „polityka historyczna“ świadczy jedynie (o tym), że 
historiografia uprawiana jest jako ideologia, zamiast, co powinno być 
jej zadaniem (…): zawsze postępować krytycznie wobec ideologii»

– Reinhart Koselleck (Der 9. Mai zwischen Erinnerung und Geschichte, w: Borussia 38 (2005), str. 30)
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spektywę regionalną wykładem o historii rodzin-
nej i tradycji w prozie Pétera Esterházy’ego 
(1950 –2016), który pochodził z jednego z wielkich 
rodów magnackich na Węgrzech. W panelu koń-
cowym „Przypisania – postrzeganie“ Magdalena 
Niedzielska (Toruń) zajęła się tożsamościami 
pruskiej szlachty prowincjonalnej w Prusach 
Wschodnich i Zachodnich od końca XVIII do końca 
XIX wieku. Dwa ostatnie wykłady – Tomasza 
Rembalskiego (Gdańsk) i Krzysztofa Wirkusa 
(Gdańsk) – były poświęcone ewolucji historycznej 
i współczesnemu stosowaniu kaszubskich tytułów 
szlacheckich. Omówiono w nich też ożywienie 
ruchu kaszubskiego od końca XIX wieku oraz 
wśród Kaszubów, którzy w latach 80. XX wieku 
przesiedlili się do RFN.
 W końcowym wystąpieniu Miloš Řezník 
podsumował, że „pogranicze“ nie jest tylko 
terytorialnym pojęciem, jest tworzone również 
przez tradycje, kultury i tożsamości. Dlatego 
istnieją tylko pluralistyczne „pogranicza“, których 
najrozmaitsze formy będą nadal przedmiotem 
zainteresowania z uwzględnieniem różnych 
badań naukowych. 

Pod tym tytułem odbyła się w dniach 22 –24 
czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim 

interdyscyplinarna konferencja. Była ona efek-
tem współpracy NIH w Warszawie z Instytutem 
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Instytutem Kaszubskim. Impreza wniosła 
z perspektywy interdyscyplinarnej wkład w nowo-
czesne badania nad szlachtą, ogniskując się na 
Pomorzu i Prusach. 
 Dwa wykłady otwierające, wygłoszone przez 
Witolda Molika (Poznań) i Miloša Řezníka, 
dyrektora NIH w Warszawie, odzwierciedlały stan 
współczesnych badań nad szlachtą oraz sytuację 
dotyczącą źródeł. Pierwszy panel – „Sploty i prze-
mieszczenia“ – rozpoczął się wykładem Agnieszki 
Szudarek (Szczecin), która zajęła się powstałym 
w 1890 roku ruchem rolniczych stowarzyszeń 
kobiecych, który prowadził do współpracy między 
szlachciankami i nieszlachciankami, a zarazem 
do wychodzącego od warstw niższych transferu 
wiedzy oraz do modernizacji rolnictwa. Chelion 
Begass (Tybinga) skoncentrowała się na problema-
tyce ubożenia drobnej szlachty w pierwszej poło-
wie XIX wieku. Pod względem majątku i wyko-
nywanych zajęć warstwa ta zbliżyła się wtedy do 
drobnomieszczaństwa, wskutek czego zacierały się 
również granice kulturowe. 
 Pierwszy dzień konferencji zakończył panel 

literaturoznawczy, poświęcony szlachcie w tek-
stach autobiograficznych. Kolejnego dnia zor-
ganizowano objazd studyjny po Ziemi Sztum-
skiej pod kierunkiem Macieja Kraińskiego 
(Gdańsk / Waplewo). Uczestnicy zwiedzali m.in. 
kościoły w Starym Targu i Krasnej Łące oraz dwory 
rodzin Donimirskich, Kalksteinów i Sierakowskich. 
W wiejskim pałacu w Waplewie Wielkim, w któ-
rym mieści się dziś Muzeum Tradycji Szlacheckiej, 
odbył się panel poświęcony historii sztuki. Sabine 
Jagodzinski (NIH w Warszawie) zajęła się szczegó-
łowo architekturą szlachecką w obu częściach Prus 
w XVIII wieku, charakteryzującą się różnymi sposo-
bami wytyczania i zacierania granic. Widoczny jest 
w niej wpływ polityki i indywidualnego rozumie-
nia budownictwa reprezentacyjnego. Katharina 
Ute Mann (Kolonia) omówiła polską architekturę 
klasycystyzną w zaborze pruskim. 
 Ostatni dzień konferencji przyniósł kontynu-
ację perspektywy literaturoznawczej. Aleksandra 
Kmak-Pamirska (NIH w Warszawie) skupiła się na 
obrazie pruskiego regionu Dolnych Łużyc w doku-
mentach literackich z XIX wieku. Miłosława 
Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk) przyjrzała się 
odmiennemu podejściu hrabiny Marion Dönhoff 
(1909 –2002) i hrabiego Christiana von Krockowa 
(1927 –2002) do dziedzictwa pruskiego. Wreszcie 
Marcell Mártonffy (Budapeszt) rozszerzył per-

Na poprzedniej 
stronie: Pałac

Sierakowskich, 
siedziba Muzeum 

Tradycji Szlacheckiej 
w Waplewie Wielkim

Na dolnym zdjęciu: 
Miłosława Borzysz-
kowska-Szewczyk,
Marcell Mártonffy

Fot.: Agnieszka  
Kaźmierska

Szlachta na pograniczu. Transkulturowe 
powiązania w Prusach (XVIII–XX w.)
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Wykłady wtorkowe

25 kwietnia 2017

doc. dr Werner Telesko 
The queen’s bodies.  
Reprezentacja i polityka  
wizualna dotycząca postaci 
Marii Teresy (1717 –1780)

Główną bohaterką wykładu była – 
niedługo przed 300. rocznicą swoich 
urodzin – niezwykła pod wieloma 
względami postać kobieca, czyli Maria 
Teresa. Werner Telesko, dyrektor Insty-
tutu Badań nad Historią Sztuki i Muzyki 
Austriackiej Akademii Nauk i wykła-
dowca historii sztuki na Uniwersytecie 
Wiedeńskim, przedstawił barwną pano-
ramę reprezentatywnych kultur wizu-
alnych, które powstały wokół regentki 
i za jej sprawą.

 Zaczynając od wyzwań, przed jakimi 
ciało władczyni w swym wymiarze poli-
tycznym i fizycznym stawiało politykę 
wizualną, mówca zademonstrował, że 
w elastyczny sposób współistniały ze 
sobą wówczas nacechowane „męsko-
ścią“ i „kobiecością“ strategie reprezen-
tacji, których celem było długofalowe 
zapewnienie istnienia dynastii. Donio-
słymi cezurami w procesie transformacji 
polityki wizualnej były m.in. małżeństwo 
Marii Teresy z Franciszkiem I Stefanem 
Lotaryńskim w 1736 i śmierć jej ojca, 

cesarza Karola VI, w 1740 wraz z wyni-
kłym wtedy sporem o sukcesję oraz 
zgon samej regentki w roku 1780. 
Wszystkie te wydarzenia wymagały 
zarówno innowacji w sferze legity-
mizacji władców, jak i zakotwiczenia 
w tradycji Domus Austriaca. Charaktery-
styczny synkretyzm świadectw wizual-
nych i tekstowych związanych z Marią 
Teresą znajduje wyraz w wyrafinowa-
nych splotach tradycji chrześcijańskich 
i mitologicznych. Pojawiają się zatem 
nawiązania do jej osoby jako Pallas 
Ateny, wojowniczki i matki, uciele-
śnienia pobożności, księżnej, starote-
stamentowej Judyty lub Estery i nowo-
testamentowej Marii. Jeszcze wyraźniej 
niż w mediach wizualnych zmienność 
i nakładanie się na siebie rozmaitych 
modeli interpretacji można zaobser-
wować w twórczości panegirycznej.
Drugim ważnym aspektem wykładu 
był system komunikacji władzy w dobie 
Marii Teresy. Producenci i odbiorcy 
komunikatów wizualnych i teksto-
wych występowali zarazem w roli grup 
aktywnie interpretujących czy kreują-
cych, które „antycypowały“ kult wład-
czyni, co przeczy wizji (czysto) centrali-
stycznej polityki artystycznej.
 Werner Telesko w skondensowa-
nym wykładzie celnie ukazał coraz to 
nowe transformacje wizerunku wład-
ców obojga płci. Następnie podczas 

ożywionej dyskusji pogłębiono m.in. 
zagadnienie recepcji reprezentacji 
wizualnej i tekstowej w różnych regio-
nach Cesarstwa Habsburskiego. Oprócz 
dworu decydującym czynnikiem w tej 
mierze było wiedeńskie mieszczaństwo, 
ale również współpracujący z dwo-
rem artyści z południowych Niemiec. 
Ponadto stało się jasne, że figuracje 
kobiecości Marii Teresy we współcze-
snych jej mediach były bez porówna-
nia bardziej złożone niż w przypadku 
innych władczyń z jej epoki, choćby 
caryc Katarzyny II czy Elżbiety. 

30 maja 2017

Prof. dr hab. Stefan Keym 
Polsko-niemieckie stosunki 
muzyczne w świetle badań 
nad transferem kulturowym: 
szanse i perspektywy

Polskę i Niemcy łączy bogata historia 
muzycznych korelacji i powiązań. Stefan 
Keym, profesor współczesnej historii 
muzyki na Université Toulouse-Jean- 
-Jaurès, wykorzystuje do swoich badań 
w tej dziedzinie metodę transferu 
kulturowego. Umożliwia ona zróżni-
cowane metodycznie podejście do tej 
wielowymiarowej tematyki, kierując 
uwagę na potrzeby kultury przyjmują-

«Producenci i odbiorcy komunikatów 
wizualnych i tekstowych występowali 

zarazem w roli grup aktywnie 
interpretujących czy kreujących, które 
„antycypowały“ kult władczyni»

– Werner Telesko

Wykład

Dla narodowych socjalistów konteksty 
regionalne były istotne jedynie pod 

kątem występowania lub braku ludności 
określanej mianem Volksdeutsche

cej, na modyfikacje koncepcji przyswa-
jania kultury źródłowej oraz na dyskurs 
o procesie transferu.
 Wykład zogniskował się na „dłu-
gim wieku XIX“, w którym najpierw 
zainteresowanie niemieckich liberałów 
polskimi zrywami narodowymi przed 
1848 rokiem znalazło odbicie także 
w muzyce, później zaś polscy kompo-
zytorzy coraz intensywniej zgłębiali 
modele niemieckiej tradycji muzyki 
symfonicznej. Ujawniły się wtedy jednak 
również odmienne tradycje wyważania 
rangi czynników estetycznych i poli-
tycznych. Stefan Keym objaśnił to na 
różnych muzycznych przykładach z dzieł 
symfonicznych polskich kompozytorów, 
takich jak Zygmunt Noskowski czy 
Ignacy Jan Paderewski.

 Tę główną część wykładu uzupełniły 
porównawcze obserwacje na temat 
innych epok, zwłaszcza europejskiej 
mody na poloneza w XVIII wieku 
i wzajemnego oddziaływania w muzyce 
awangardowej po roku 1945. W części 
przeznaczonej na pytania wykładowca 
dyskutował z publicznością między 
innymi o zagadnieniach współczesnego 
polsko-niemieckiego i niemiecko-pol-
skiego transferu kulturowego. 

17 maja 2017

Prof. dr hab. Dieter Pohl 
Regionalne punkty widzenia 
na okres okupacji niemieckiej 
w Europie Wschodniej

W ramach warsztatów „Prusy Wschod-
nie w Polsce? Rejencja Ciechanowska 
pod okupacją niemiecką 1939 –1945“ 
(s. 5) Dieter Pohl z Klagenfurtu wygłosił 
wykład wprowadzający „Regionalne 
punkty widzenia na okres okupacji 
niemieckiej w Europie Wschodniej“. 
Podkreślił, że dla narodowych socjali-
stów konteksty regionalne były istotne 
jedynie pod kątem występowania lub 
braku ludności określanej mianem 
Volksdeutsche. Inaczej mówiąc, naro-
dowi socjaliści często nie uwzględniali 
ukształtowanych regionalnych kontek-
stów i struktur terenów okupowanych 
albo nie włączali ich do swoich pla-
nów. Regiony zatem często traciły swą 
dotychczasową funkcję, były dzielone 
itp. Dlatego w kontekście dziejów 
okupacji należy pojmować region także 
albo nawet głównie jako teren działania 
protagonistów, a w mniejszym stopniu 
jako terytorium administracyjne czy 
obszar gospodarczy. Regionalny punkt 
widzenia na społeczeństwa okupowane 
pozwala w szczególny sposób badać, 
opisywać i – w kolejnym etapie – porów-
nywać w skali międzyregionalnej imple-
mentację polityki, dynamikę społeczną 
i konteksty strukturalne.  



Zdjęcie na górze: fotos z filmu 
Polacy i Niemcy. Historia sąsiedztwa.  

© Halbtotal Film / Reinhard Berg

Na lewym zdjęciu poniżej:  
Andrzej Kałuża

Foto po lewej: Peter Oliver Loew

Peter Oliver Loew: My niewidzialni. 
Historia Polaków w Niemczech. 

Warszawa: Wydawnictwa  
Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 

316 str. 39,00 PLN.  
ISBN 978-83-235-2816-6. 
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Prezentacja książki

Książka My niewidzialni. Historia 
Polaków w Niemczech była tema-

tem dyskusji podczas Warszawskich 
Targów Książki (zob. s. 14). Dyrek-
tor NIH Miloš Řezník i autor Peter 
Oliver Loew mówili o polskim wyda-
niu pracy, która ukazała się w 2014 
roku w wydawnictwie C. H. Beck pod 
tytułem Wir Unsichtbaren. Geschichte 
der Polen in Deutschland. Poruszono 
między innymi zagadnienie dużej hete-
rogeniczności obejmującej blisko dwa 
miliony ludzi grupy Polaków mieszka-
jących w Niemczech teraz i dawniej. 
O ile strona polska czy przedstawiciele 
polskich organizacji w Niemczech 
często usiłują wywołać wrażenie, że 
chodzi o dużą, stosunkowo zwartą 
grupę („Polonię“), to naprawdę jest 
ona nader zróżnicowana. Należą do 
niej wysiedleńcy, którzy przyjeżdżali 
do Niemiec do roku 1990 ze względu 
na niemieckich przodków i mają często 
ambiwalentny stosunek do swojego 

polskiego pochodzenia, ale również 
szybko rosnąca liczba emigrantów 
zarobkowych z ostatnich lat, pracowni-
ków sezonowych, studentów, twórców 
kultury… Im dalej zaś spogląda się 
w przeszłość, tym bardziej zróżnico-
wany staje się portret „niewidzialnych“. 
Również odpowiedź autora na pytanie 
Miloša Řezníka, czym przejawia się 
owa niewidzialność, okazała się zróż-
nicowana: przez wiele dziesięcioleci 
duża część Polaków mieszkających 
na ziemiach rdzennie niemieckich 
starała się w miarę możliwości o to, 
by nie pamiętano o ich pochodzeniu. 
Jednak nie wszystkie Polki i nie wszyscy 
Polacy w Niemczech są zdaniem autora 
niewidzialni, nawet jeśli – jak choćby 
swego czasu Marcel Reich-Ranicki – nie 
określają się w pierwszej kolejności 
mianem Polaków.  

Prezentacja polskiego wydania książki Geschichte  
der Polen in Deutschland Petera Olivera Loewa

Projekcja filmowa

Projekcja trzeciego odcinka telewi-
zyjnego serialu dokumentalnego 

Polacy i Niemcy. Historia sąsiedztwa 
(Niemcy / Polska 2016; reżyseria: Andrzej 
Klamt, Zofia Kunert i Gordian Maugg) 
w dniu 22 maja 2017 r. była również 
częścią Warszawskich Targów Książki 
(zob. s. 14). Film jest koprodukcją Halb-
total Film, ZDF, 3sat i TVN. Po projekcji 
polskiej wersji filmu reżyserka Zofia 
Kunert i konsultant naukowy projektu 
Peter Oliver Loew z Niemieckiego 
Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt 
rozmawiali o genezie i celach tego 
międzynarodowego projektu oraz dys-
kutowali z publicznością o problemach 
prezentowania historii w mediach i jej 
percepcji. Moderatorem był Andrzej 
Kałuża (Niemiecki Instytut Spraw Pol-
skich). Pokazany odcinek czteroczęścio-
wego serialu jest poświęcony dziejom 
stosunków polsko-niemiecko-żydow-
skich, a w toku rozmowy stało się jasne, 
jak wielkim wyzwaniem dla twórców 
filmu było przedstawienie szerokiej 
publiczności, złożonej z laików, w zaled-

Połączeni wspólnym losem: Polacy, Niemcy, Żydzi

wie 45 minut w plastyczny i zrozumiały 
sposób przemian i całej złożoności tych 
trójstronnych relacji w ciągu wieków. 
Poruszono m.in. takie aspekty jak 
odmienny stopień znajomości historii 
u telewidzów polskich i niemieckich 
oraz odmienne wizje estetyki filmowej 
różnych uczestników projektu, które 
trzeba było ze sobą pogodzić. Chociaż 
niektórzy spośród licznych gości wyra-
żali wątpliwości, czy wskutek zwię-
złości czterech odcinków filmu pewne 
drażliwe aspekty owych trójstronnych 
stosunków (choćby germanizacja i prze-
śladowanie Żydów w zaborze pruskim 
czy szerzący się w międzywojennej 
Polsce antysemityzm) nie zostały siłą 
rzeczy przedstawione nieco skrótowo, 
to na koniec zgodzono się co do tego, 
że twórcy filmu ogólnie rzecz biorąc 
znakomicie poradzili sobie ze wspo-
mnianymi problemami. 

O autorze: Dr hab. Peter Oliver Loew 
jest niemieckim historykiem, wykła-
dowcą na Uniwersytecie Technicznym 
w Darmstadt, tłumaczem, asystentem 
naukowym w Niemieckim Instytucie 
Spraw Polskich w Darmstadt oraz przed-
stawicielem dyrektora tego instytutu 
w zakresie naukowym. 



Maja Dachtera, Kinga Wołoszyn-Kowanda,  
Małgorzata Sparenberg i Imogen Pare  

(od lewej)

Studenci TU Chemnitz z Milošem Řezníkiem  
(6 od l.) i Stefanem Garszteckim (8 od l.)  

w bibliotece NIH w Warszawie
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Wizyty studentów z Niemiec

19 czerwca 2017 roku grupa studentów 
z Instytutu Studiów Europejskich (IES) 
Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz 
pod kierunkiem profesora studiów kul-
turowych i krajowych Europy Środkowo- 
-Wschodniej i dziekana Wydziału Filozo-
fii na tej uczelni Stefana Garszteckiego 
odwiedziła NIH w Warszawie. Tematem 
tej podróży naukowej były aktualne 
zagadnienia demokracji. Podczas trzy-
godzinnej wizyty w Instytucie uczestnicy 
zasięgnęli informacji o pracy Niemiec-
kich Instytutów Humanistycznych za 
Granicą w ogólności i NIH w Warszawie 
w szczególności. Skupiono się zwłasz-
cza na programie badań naukowych, 
działalności promocyjnej i na biblio-
tece Instytutu. Uczestnicy dyskutowali 
też z dyrektorem Instytutu Milošem 
Řezníkiem o aktualnej polityce histo-
rycznej w Polsce.
 Wizyta grupy z Chemnitz należała 
do luźnego cyklu spotkań ze studentami 
niemieckich uniwersytetów, które odby-
wają się w NIH w Warszawie. W prze-
szłości grupa studentów Wolnego 
Uniwersytetu Berlińskiego otrzymała tu 
informacje o polityce pamięci i polityce 
historycznej w Polsce. Na początku 
października 2016 roku grupa studen-
tów historii z uniwersytetów w Bonn 
i Chemnitz zatrzymała się w NIH w War-
szawie w ramach wyprawy naukowej 
do Polski i na Ukrainę, poświęconej 

Pozostałe
Stephan Lehnstaedt: Imperiale Polenpolitik 
in den Weltkriegen

Czy zwiastuny niemieckiej polityki ekstermina-
cyjnej z okresu drugiej wojny światowej pojawiły 
się już podczas pierwszej wojny światowej? Jak 
duże było podobieństwo okupacji Polski w latach 
1914 –1918 i 1939 –1945? W swojej monografii 
Stephan Lehnstaedt na podstawie obszernej 
analizy źródeł bada i porównuje politykę trzech 
imperiów – monarchii habsburskiej, cesarstwa 
Hohenzollernów i nazistowskich Niemiec – wobec 
okupowanej Polski podczas obu wojen światowych.
 Książka odpowiada w ten sposób na pytania 
o ciągłość i brak ciągłości imperialnego panowa-
nia na Wschodzie z uwzględnieniem polityki obu 
cesarstw wobec Polski przed rokiem 1914. Opra-
cowanie skupia się na zaborze rosyjskim – podzie-
lonym na Generalne Gubernatorstwo Lubelskie 
i Generalne Gubernatorstwo Warszawskie – 
w latach 1914 –1918 oraz na Generalnym  
Gubernatorstwie w latach 1939 –1945.
 Autor ukazuje tożsame i odmienne zasady 
polityki wobec Polski w trzech generalnych 
gubernatorstwach. W tym celu analizuje 
rozdźwięk między długofalowymi celami spra-
wowania władzy a doraźnymi – rzeczywistymi 
i domniemanymi – koniecznościami związanymi 
z wojną. Pierwszoplanową rolę odgrywają stra-
tegie dwóch konkurujących ze sobą, a zarazem 
sprzymierzonych cesarstw podczas pierwszej 
wojny światowej, przyczyny ich polityki, a także 
jej realizacja i konsekwencje.

Stephan Lehnstaedt jest profesorem studiów 
nad Holokaustem i studiów żydowskich w Touro 
College w Berlinie. W latach 2010 –2016 był pra-
cownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie. 

Tom pokonferencyjny: Habitus facit homi-
nem. Społeczne funkcje ubioru w średnio-
wieczu i w epoce nowożytnej

W marcu 2017 r. ukazał się tom Habitus facit 
hominem. Społeczne funkcje ubioru w średnio-
wieczu i w epoce nowożytnej, zbierający referaty 
wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej 
przez NIH w Warszawie i Ośrodek Kultury Mate-
rialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych 
IAE PAN we wreśniu 2013 r. Sesja ta była trzecim 
spotkaniem z cyklu „Kultura materialna a pozycja 
społeczna elit w średniowieczu i dobie nowożyt-
nej”. Tematem sesji były szeroko rozumiane spo-
łeczne funkcje odzieży w epoce przedprzemysło-
wej. W tym okresie rola ubioru w sygnalizowaniu 
rozmaitych treści – np. podkreślania, utrwalania 
czy aspirowania do wysokiego statusu – wydaje się 
szczególnie znacząca. 
 W tomie znalazło się czternaście artykułów 
przedstawicieli różnych specjalności (historia, 
historia sztuki, archeologia) oraz tekst wprowa-
dzający. Metodologiczną podbudowę do rozwa-
żań dostarczył artykuł Anny Adamskiej dotyczący 
kompetencji wizualnych odbiorców i umiejętności 
rozpoznawania kodów westymentarnych. Przed-
miotem zainteresowania badaczy stały się stroje 
wybranych grup społecznych (przede wszystkim 
mieszczaństwa i duchowieństwa), etnicznych (strój 
osmański) oraz wiekowych (odzież dziecięca). 
W tym kontekście wiele uwagi poświęcono zagad-
nieniu reglamentacji odzieżowej, stanowiącej 
dogodny instrument społecznego dyscyplinowa-
nia i utrwalania przedziałów międzygrupowych. 
W kilku artykułach podjęte zostały także kwestie 
crossdressingu – świadomego przekraczania norm 
społecznych i płciowych za pomocą ubioru. 

Nowe publikacje

Stephan Lehnstaedt: 
Imperiale Polenpolitik  

in den Weltkriegen. Eine 
vergleichende Studie zu 
den Mittelmächten und 

zu NS-Deutschland  
(= Einzelveröffentlichun-
gen des DHI Warschau, 
36). Osnabrück: fibre 

2017. 527 str. 48,00 EUR.  
ISBN 978-3-944870-57-1.

Ewa Wółkiewicz, 
Monika Saczyńska, 
Marcin Pauk (red.): 

Habitus facit hominem. 
Społeczne funkcje 

ubioru w średniowieczu 
i w epoce nowożytnej. 
Warszawa: Wydawnic-

two Instytutu Archeolo-
gii i Etnologii PAN 2016. 

262 str. 35 PLN.  
ISBN 978-83-63760-87-8.

tematyce pierwszej wojny światowej 
w Galicji. Podróż ta odbywała się pod 
kierunkiem prof. Franka-Lothara Krolla, 
członka Rady Naukowej Instytutu, oraz 
prof. Joachima Scholtyska. 
 Ponadto 19 lipca 2017 kolejna grupa 
studentów historii z uniwersytetów 
we Frankfurcie nad Menem i w Düssel-
dorfie spędziła dzień studyjny w NIH 
w Warszawie. Kierowana przez prof. 
Christopha Cornelißena i dr Susanne 
Brandt grupa również zajmowała się 
frontami wschodnimi z okresu pierwszej 
wojny światowej. 

Sprawozdanie Roczne 2016 
NIH w Warszawie

Ukazało się najnowsze Sprawozdanie 
Roczne naszego Instytutu – zarówno 
w wersji elektronicznej, jak i drukowa-
nej. Raport, dostępny w wersji polskiej 
i niemieckiej, zawiera jak zawsze 
informacje na temat realizowanych 
przez naszych pracowników projektów 
naukowych, imprez oraz publikacji 
Instytutu, działalności biblioteki oraz 
zmian personalnych i innych.

Wersja elektroniczna dostępna jest pod:
www.dhi.waw.pl/pl/sprawozdanie- 
roczne.html

NIH w Warszawie na VIII  
Warszawskich Targach Książki 

Od 18 do 21 maja 2017 r. NIH w War-
szawie prezentował swoje publikacje 
na VIII Warszawskich Targach Książki na 
Stadionie PGE Narodowym. W tym roku 
gościem honorowym były Niemcy. 
 W ramach targów 20 maja 2017 r. 
odbyła się prezentacja polskiego tłu-
maczenia książki Petera Olivera Loewa 
pt. My niewidzialni. Historia Polaków 
w Niemczech, a 22 maja została poka-
zana trzecia część telewizyjnego serialu 
dokumentalnego Polacy i Niemcy. His-
toria sąsiedztwa (o tych wydarzeniach 
więcej na stronach 12 –13). 
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Monika Polit: „Meine jüdische Seele fürch-
tet den Tag des Gerichts nicht”. Mordechaj 
Chaim Rumkowski − Wahrheit und Legende

W styczniu 2017 r. ukazał się najnowszy tom serii 
wydawniczej „Klio in Polen“ (Klio w Polsce).
 Mordechaj Chaim Rumkowski (1877 –1944) 
to postać od lat wywołująca wiele kontrowersji 
w kręgach historyków i literaturoznawców.
 Rumkowski został powołany na stanowisko 
przełożonego Starszeństwa Żydów w Litzmann-
stadt przez niemieckie władze okupacyjne. 
W obliczu deportacji, pracy przymusowej i zagłady 
swoich współbraci kierował w getcie łódzkim 
całą administracją żydowską. Po likwidacji getta 
w 1944 r. został zamordowany w Oświęcimiu.
Monika Polit w polskim wydaniu książki, które 
w niemieckim oryginale ukazało się w 2012 r., 
gruntownie rewiduje metody stosowane w pra-
cach naukowych czy też publicystycznych, które 
do tej pory zostały poświęcone osobie Rumkow-
skiego – zarówno odnośnie postrzegania i inter-
pretacji jego postaw, jak i samego opisu postaci.
 Opracowania historyczne, które ukazały się 
w języku jidysz, po polsku, hebrajsku, angielsku 
czy niemiecku, autorka interpretuje w dużej 
mierze z perspektywy literaturoznawczej. Monika 
Polit czerpie przy tym z licznych i dotąd niezna-
nych dokumentów z archiwów oraz bibliotek, 
znajdujących się w Polsce, w Izraelu i w USA.
 Tworzy przez to zupełnie nowy obraz Morde-
chaja Chaima Rumkowskiego i bardzo wzbogaca 
dyskurs na temat roli, jaką spełniały Starszeństwa 
Żydów, tzw. Judenräte, na terenach okupowanych 
przez Niemców. 

Magdalena Saryusz-Wolska, Anna Labentz: 
Bilder der Normalisierung. Gesundheit, 
Ernährung und Haushalt in der visuellen 
Kultur Deutschlands 1945 –1948

W żadnym innym momencie niemieckiej historii 
powojennej nie negocjowano wyobrażeń o przy-
szłych strukturach społecznych tak intensywnie jak 
w latach 1945 –1948. W szczególności w obrazach 
związanych z higieną i zdrowiem, jedzeniem i pra-
cami domowymi odzwierciedlały się wyobrażenia 
o przejściu z epoki ciągłych baraków i niedoborów 
do „normalnego“ życia społecznego i tradycyjnych 
ról płciowych. Złożony i pełen sprzeczności proces 
powrotu do powojennej „normalności” rekonstru-
owany jest na podstawie publicznie dostępnych 
obrazów z magazynów ilustrowanych, czasopism 
dla kobiet, wystaw, plakatów propagandowych 
i wybranych filmów.

Autorki: Magdalena Saryusz-Wolska jest pra-
cowniczką naukową w NIH w Warszawie oraz 
w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu 
Łódzkiego, Anna Labentz pracuje jako koordyna-
torka projektów w Centrum Badań Historycznych 
PAN w Berlinie. 

Monika Polit: „Meine 
jüdische Seele fürchtet 
den Tag des Gerichts 

nicht“. Mordechaj Chaim 
Rumkowski − Wahrheit 

und Legende. Tłum. 
Heidemarie Petersen, 
Małgorzata Sparen-

berg, Jürgen Hensel. Ze 
wstępem Hansa-Jürgena 
Bömelburga i Jürgena 

Hensela (= Klio in Polen, 
18). Osnabrück: fibre 

2017. 271 str. 29,80 EUR. 
ISBN 978-3-944870-02-1.

Magdalena Saryusz- 
-Wolska, Anna Labentz: 

Bilder der Normali-
sierung. Gesundheit, 
Ernährung und Haus-
halt in der visuellen 
Kultur Deutschlands 
1945–1948. Bielefeld: 

Transcript Verlag 2017. 
288 str. 34,99 EUR. 

ISBN 978-3-8394-3644-8.

Monografia Palimpsest Grodno dostępna na 
portalu perspectivia.net

Monografia Felixa Ackermana Palimpsest Grodno. 
Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisie-
rung einer mitteleuropäischen Stadt 1919  –1991 
[Palimpsest Grodno. Nacjonalizacja, niwelacja 
i sowietyzacja środkowo-europejskiego miasta 
1919  –1991], która ukazała się w 2010 r. w serii 
„Źródła i studia“ NIH w Warszawie, jest teraz 
bezpłatnie dostępna i możliwa do pobrania na 
portalu perspectivia.net.
 Zarówno przed II wojną światową, jak i po niej 
Grodno stanowiło przestrzenny, społeczny i sym-
boliczny układ podlegający ciągłym przemianom. 
Praca Felixa Ackermana, od 2016 r. pracownika 
naukowego w NIH w Warszawie, odwołuje się 
do pojęcia palimpsestu, opisując różne sposoby 
odczytywania znaków historycznych i kulturowych 
oraz zastępowania ich innymi. Podczas tworze-
nia nowych narracji starsze elementy częściowo 
wymazywano. Z kolei nowe interpretacje zyski-
wały legitymację dzięki odsłanianiu i odczytywa-
niu dawniejszych warstw.
 Przedstawione tu dzieje Grodna w latach 
1919 –1939 to modelowa historia zniszczenia 
i odrodzenia środkowoeuropejskiego miasta. 
Cechą szczególną Grodna było jego położenie na 
terenach historycznego pogranicza litewskich, 
polskich i białoruskich obszarów osadnictwa. 
Charakterystyczny dla regionu był melanż lud-
ności chrześcijańskiej, a także wysoki, sięgający 
50 % udział Żydów wśród mieszkańców miasta. 
Perspektywa przyjęta w niniejszej pracy, zogni-
skowana na procesach kulturowego przyswojenia 
przestrzeni miejskich, umożliwia analizę interakcji 
i nawarstwiania się różnych grup etnicznych, reli-
gijnych i językowych na poziomie lokalnym. 

Gertrud Pickhan:  
Pod prąd. Powszechny 

Żydowski Związek Robot-
niczy Bund w Polsce 
w latach 1918 –1939. 
Tłum. Adam Peszke 

(= Klio w Niemczech, 22). 
Warszawa: Neriton 2017. 

480 str. 34 PLN.  
ISBN 978-8-3754-3425-5. 

Gertrud Pickhan: Pod prąd. Powszechny 
Żydowski Związek Robotniczy Bund  
w Polsce w latach 1918–1939

W ramach serii „Klio w Niemczech“ ukazało się 
tłumaczenie monografii Gertrud Pickhan „Gegen 
den Strom“. Der Allgemeine Jüdische Arbeiter-
bund „Bund“ in Polen 1918 –1939 (Stuttgart, 
München 2001). 
 Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, 
zwany w skrócie Bundem, był jedną z najważnie-
jszych politycznych reprezentacji mniejszości 
żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym. 
Jako wspólnota oparta na wspólnych przeko-
naniach i solidarności wniósł on również istotny 
wkład w rozkwit kultury jidysz w Polsce. Ponadto 
żydowska partia robotnicza wyróżniała się wysoko 
rozwiniętą polityczną kulturą refleksji i ścierania 
się opinii. Gertrud Pickhan demonstruje w swojej 
monografii, jak Bund za sprawą koncepcji auto-
nomii narodowo-kulturalnej i praktykowanej 
wielokulturowości znacznie wyprzedził swój czas. 

Gertrud Pickhan jest profesorem historii Europy 
Środkowo-Wschodniej w Instytucie Europy 
Wschodniej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. 
W latach 1993–1997 jako pracownica naukowa 
brała udział w tworzeniu NIH w Warszawie. W tej 
chwili jest członkinią Rady Naukowej Instytutu. 

Felix Ackermann: Palimpsest 
Grodno. Nationalisierung, 

Nivellierung und Sowjetisie-
rung einer mitteleuropäi-

schen Stadt 1919 –1991  
(= DHI Warschau, Quellen 

und Studien, 23). Wiesbaden: 
Harrassowitz 2010. 370 str.  

ISBN 978-3-447-06425-5.

URL: www.perspectivia.net/
publikationen/qus-warschau/

ackermann_grodno  
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Order Zasługi Republiki Federalnej 
Niemiec dla dr. Jürgena Hensela

W grudniu 2016 r. Prezydent Republiki Federal-
nej Niemiec przyznał dr. Jürgenowi Henselowi, 
byłemu pracownikowi NIH w Warszawie, Order 
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Order został 
wręczony przez Ambasadora Niemiec w Polsce 
Rolfa Nikela w dniu 16 maja 2017 r.
 W laudacji podkreślono, że dr Hensel poprzez 
wybitne zaangażowanie na rzecz pojednania 
niemiecko-polsko-żydowskiego symbolizuje obraz 
„innych” Niemców i Niemiec, które przyznają się 
do swojej historycznej odpowiedzialności. Poprzez 
swoją działalność dr Hensel przysłużył się w wyjąt-
kowym stopniu sprawom Republiki Federalnej 
Niemiec i jej postrzeganiu, a także wniósł wkład 
w budowanie porozumienia pomiędzy narodami. 

Odznaczenia
Odznaczenie prof. Stephana 
Lehnstaedta przez Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych (ZKRPiBWP)

Podczas uroczystości w rezydencji Ambasadora 
Niemiec w Warszawie 29 maja 2017 r. Stephan 
Lehnstaedt, do 2016 r. pracownik naukowy NIH 
w Warszawie, otrzymał odznakę „Za Wybitne 
Zasługi dla ZKRPiBWP”. Stephan Lehnstaedt, 
obecnie profesor studiów nad Holokaustem 
i studiów żydowskich w Touro College w Berlinie, 
został wyróżniony za swą wieloletnią działal-
ność w dziedzinie badania zbrodni niemieckich 
na obywatelach polskich podczas drugiej wojny 
światowej oraz na rzecz osób ocalonych z tych 
zbrodni, m.in. w charakterze biegłego Bundestagu 
do spraw rent dla byłych mieszkańców gett. Przy-
czynił się też do upamiętniania polskich żołnierzy 
obojga płci, którzy brali udział w szturmie na Ber-
lin. Uznano, że w ten sposób Stephan Lehnstaedt 
położył szczególne zasługi dla porozumienia 
między narodami. Ambasador Rolf Nikel 

i Jürgen Hensel  
© Niemiecka Amba-
sada w Warszawie

© Niemiecka Amba-
sada w Warszawie

Przyszłe wydarzenia
14. Debata Lelewelowska 
  
Wikingowie w Polsce – osadnicy, 
łowcy niewolników czy wojownicy?

26 października 2017, godz. 18.00,  
NIH w Warszawie

Paneliści: prof. dr hab. Władysław Duczko  
(Pułtusk / Uppsala), prof. dr hab. Andrzej Buko 
(Warszawa), dr hab. Błażej Stanisławski (Wro-
cław), prof. dr hab. Rudolf Simek (Bonn)
 
Prowadzenie: dr hab. Dariusz Adamczyk (NIH 
w Warszawie)

Od lat utrzymuje się duże zainteresowanie 
dziejami wikingów. Ich żądza przygód i mobil-
ność są owiane dobrą, a wojowniczość złą sławą. 
W okresie od IX do XI wieku ich obszar osad-
niczy obejmował tereny od środkowego biegu 
Wołgi na wschodzie aż po Nową Fundlandię na 
zachodzie, od Grenlandii na północy po Kijów na 
południu. Ich statki pływały zarówno po Morzu 
Kaspijskim, jak i w basenie Morza Śródziemnego. 
Byłoby więc dość zaskakujące, gdyby zabrakło ich 
śladów w Polsce.
 Aktywność wikingów można tu przyporządko-
wać do dwóch faz chronologiczno-regionalnych: 
pierwsza jest datowana na IX wiek, kiedy różne 
grupy ze Skandynawii osiedlały się na wybrzeżu; 
drugi etap obejmował zaś od schyłku X wieku 
oprócz kompleksu osadniczego na Wolinie także 
polskie obszary położone w głębi lądu – z Wielko-
polską, Kujawami i Mazowszem.
 Wynikają z tego następujące pytania: jakie 
funkcje spełniali wikingowie we wczesnośrednio-
wiecznych społeczeństwach? Czy w pierwszej fazie 
byli jedynie handlarzami, czy też funkcjonowali 
również jako łowcy niewolników? Na ile przyczy-
nili się pod koniec X wieku do stabilizacji i konsoli-
dacji panowania Piastów? Czy Piastowie płacili im 
(między innymi arabskim) srebrem?
 Debata Lelewelowska ma przynieść odpo-
wiedzi na te pytania, a zarazem pomóc wyjaśnić 
jedno z najciekawszych zjawisk wczesnośrednio-
wiecznej historii. 

15. Debata Lelewelowska 
 
Zamek bez Zbiorów – Zbiory bez 
Zamku. O współczesnym wykorzy-
staniu architektoniczno-artystycznej 
spuścizny czasów nowożytnych

6 grudnia 2017, godz. 18.00,  
NIH w Warszawie

Paneliści: prof. dr hab. Kilian Heck (Greifswald),  
prof. UG dr hab. Tomasz Torbus (Gdańsk),  
dr Samuel Wittwer (Poczdam)

Prowadzenie: dr Sabine Jagodzinski (NIH  
w Warszawie)

Obecny stosunek do zamków, pałaców i dworów 
bywa heterogeniczny, tak jak rozmaite są sposoby 
prezentacji pochodzącego z XVII i XVIII wieku ich 
wyposażenia, które w różnym stopniu zostało 
zachowane. Rodzaje kontekstualizacji bądź upo-
wszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym 
komplikują się dodatkowo w przypadku regionów 
szczególnie dotkniętych przesunięciami granic, 
np. Śląska czy Prus. Temat ten staje się przedmio-
tem nierzadko kontrowersyjnych dyskusji zarówno 
wśród historyków sztuki i konserwatorów zabyt-
ków, jak i ogólnie w polskim i niemieckim spo-
łeczeństwie. Podstawowym problemem jest tu 
utrata pierwotnego kontekstu – nie tylko zdegra-
dowanej przestrzeni, ale i przeniesionych w inne 
miejsce dzieł sztuki. Podczas debaty eksperci ze 
środowisk akademickich oraz historii sztuki „sto-
sowanej” omówią m.in. następujące zagadnienia: 
Jakie są możliwości przechowywania i prezentacji 
zdekompletowanych zbiorów? Czy należy przy-
wracać ich pierwotne konteksty w całości czy tylko 
fragmentarycznie? Co, oprócz stopnia zachowa-
nia czy okoliczności utraty zabytku, przemawia 
za powściągliwą konserwacją, a co za częściową 
względnie pełną rekonstrukcją uszkodzonej 
powłoki architektonicznej? W poszukiwaniach 
koncepcji użytkowania kompleksów pałacowych 
oraz elementów ich wyposażenia należy też 
rozważyć: w jaki sposób można upowszechniać 
zachowane, zrekonstruowane lub całkowicie 
nowe umiejscowienia i związki obiektów? Pytanie 
to odnosi się zarówno do prezentacji muzealnej 
jak i do wpływu na otoczenie rezydencji szlachec-
kich, który wynika ze zmiany ich przeznaczenia. 
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6.03 – 5.04.2017
mgr Anna Delius (Wolny Uniwersytet w Berlinie) 
Universelle Menschenrechte und lokale Diffusion – 
Konflikte zwischen Arbeiterbewegungen und 
Staat in Spanien und Polen in Zeiten autoritärer 
Herrschaft und am Übergang zur Demokratie 
(1960 –1990)

20.03 – 30.04.2017
dr Jan de Graaf (Katolicki Uniwersytet w Lowa-
nium) Europe on Strike: Wildcat Strikes as 
a Pan-European Phenomenon 1945 –1953

27.03 – 19.05.2017
mgr Joanna Bichlmaier (Uniwersytet Alberta 
Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim) „Das große 
Fragezeichen an der Ostgrenze”– Raumaneig-
nung und Rauminterpretation in der Grenzmark 
Posen-Westpreußen (1919 / 22 –1938)

marzec – maj 2017
dr Dušan Segeš (Instytut Historyczny Słowackiej 
Akademii Nauk w Bratysławie) „Kehrt zurück! Der 
Heimweg ins Vaterland steht euch offen“. Kampa-
gne für die Heimkehrer polnischer und tschecho- 
slowakischer Staatsbürger aus der BRD in den 
1950er Jahren. Vorgeschichte – Verlauf – Folgen

marzec 2017
mgr Tim Veith (Uniwersytet w Siegen) Männlich-
keits- und Körperdiskurse in polnischen Zeitschrif-
ten für nicht-heterosexuelle Männer 1985 –2000

kwiecień – maj 2017
Ph. D. Ondřej Klipa (Uniwersytet Europejski Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą) Labor migration 
within the Soviet Bloc with an example of Polish 
workers in Czechoslovakia and the GDR

3.05 – 2.09.2017
dr Sofiya Grachova (Centrum Studiów o Holo-
kauście w Monachium) Boundaries of a Nation, 
Boundaries of Europe: A History of Racial 
Thought in Modern Ukraine

maj – lipiec 2017
mgr Ansgar Holtmann (Wolny Uniwersytet 
w Berlinie) Bild und Text in Heinrichs von Redens 
„Preußischer Chronik“ von 1553

04.05 – 3.08.2017 
mgr Urszula Madej-Krupitski (University of Cali-
fornia, Berkeley) Mapping Jewish Poland: Material 
Culture, Everyday Life and Identity Negotiations in 
the Interwar Period

29.05 – 28.06.2017
dr Alina Bothe (Wolny Uniwersytet w Berlinie) 
„Das war der Anfang von allem“ – Die Depor-
tation der polnischen Juden aus dem Deutschen 
Reich zwischen Oktober 1938 und September 1939

19.06 – 19.08.2017
dr Klaus Dittrich (Institute of Education, Hong 
Kong) International Education in Manchuria: 
Polish Schools in Harbin, 1980s –1940s

czerwiec – lipiec 2017
mgr Stefanie Krull (Emory University, Atlanta, USA) 
„God had been with us all the way”: Protestant 
Expellees & Religious Practice in West Germany, 
1944 –1989

czerwiec – lipiec 2017 
prof. Joanna B. Michlic (Bristol University, Wielka 
Brytania) More Then the Milk of Human Kindness: 
Jewish Survivors and Their Polish Rescuers Recount 
Their Tales, 1944 –1949

czerwiec – lipiec 2017
dr Jolanta Mickutė (Uniwersytet Witolda Wiel-
kiego w Kownie) Modern, Zionist, Feminist:  
The Politics of Culture, Ethnicity, and Gender  
in Interwar Poland, 1918 –1939

czerwiec – sierpień 2017
mgr Hannah Margaret Elmer (Columbia Univer-
sity, New York, USA) Alive Enough: Resuscitating 
and Baptizing Dead Infants in Central Europe. 
1200 –1545

Stypendystki i stypendyści  
NIH w Warszawie 
I półrocze 2017

październik 2016 – wrzesień 2017
dr Karsten Holste (Uniwersytet Marcina Lutra 
w Halle i Wittenberdze) Stadtpolitiken zur Zeit  
der sächsisch-polnischen Union: die großpolnischen 
Städte Wschowa (Fraustadt) und Leszno (Lissa)

listopad 2016 – luty 2017
mgr Lukas Becht (Uniwersytet Ludwika Maksymi-
liana w Monachium) Zukünfte nach dem Sozialis-
mus. Transformation des politischen Vorgriffs auf 
Zukunft in Polen nach 1989

listopad 2016 – styczeń 2017
mgr Kathrin Paszek (Uniwersytet Kraju Sary 
w Saarbrücken) Jan III. Sobieski – ein polnischer 
König in gesamteuropäischer Perspektive

2.11.2016 – 1.02.2017
dr Steven Schouten (Centrum Studiów Żydowskich 
w Berlinie-Brandenburgii) The Jews of Posen and 
West Prussia 1772 –1920

2.01 – 15.01.2017
13.02 – 28.02.2017
mgr Elżbieta Kassner (Uniwersytet w Hanowerze) 
Geburtshilfe im Kontext von Bevölkerungspolitik 
und sozialistischem Aufbau in Polen 1945 bis 1970

styczeń – marzec 2017
mgr Aleksandra Łuczak (Uniwersytet Europejski 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) Die Baustelle 
der Zukunft. Imaginationen des Warschauer 
„Zentrum-West“ und dessen Bau als Zeugnis der 
Geschichte der Volksrepublik Polens in den Jahren 
1969 –1989

3.01 – 31.01.2017 
1.10 – 31.10.2017
prof. Beata Halicka (Uniwersytet Europejski 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) Wandernde 
Menschen / wandernde Grenzen. Zum Wandel der 
nationalen Identität der Migranten von Ost- nach 
Westeuropa und in die USA im 20. Jahrhundert

16.01 – 15.02.2017
dr Iryna Horban (Narodowa Akademia Nauk  
Ukrainy w Kijowie) Straty wartości kulturowych 
i problemy restytucji: muzea Lwowa w czasie 
pierwszej i drugiej wojny światowej

8.01 – 26.01.2017
doc. dr Stephan Steiner (Prywatny Uniwersytet 
Zygmunta Freuda w Wiedniu) Zigeuner im früh-
neuzeitlichen Habsburgischen Schlesien

styczeń – luty 2017
mgr Robert Parzer (Uniwersytet w Gießen)  
Nationalsozialistische Krankenmorde im besetzten 
Polen. Ein Beitrag zur Täterforschung

luty – maj 2017
prof. Eliyana R. Adler (Penn State University, USA) 
Survival on the Periphery: Polish Jews in the Soviet 
Union during World War II

1.02 – 15.04.2017
mgr Maria Coors (Uniwersytet w Gießen) Jüdisch- 
polnische Kontaktzonen im Wilno der Zwischen-
kriegszeit

luty 2017
mgr Magdalena Kamińska (Uniwersytet Europejski 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) Plattenbauten 
der 1970er Jahre in Nowe Tychy

20.02 – 20.04.2017
mgr Vika Veličkaitė (Uniwersytet Witolda Wiel-
kiego w Kownie) Nobleman’s world view in the 
Grand Duchy of Lithuania on the crossing of 
Baroque and Enlightenment epochs: Michael 
Casimir Radziwill so called Rybenko (1702 –1762)

1.03 – 15.04.2017
mgr Katharina Kinga Kowalski (Uniwersytet  
Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) 
Neue Wissensformationen? Feministische Intellek-
tuellen-Netzwerke in Polen (1980 – 2004)

Stypendyści
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16  – 17 listopada 2017,  
NIH w Warszawie

Warsztaty „Powiązania i rozbieżności. Niemiecko- 
-polskie perspektywy badawcze w historii sztuki  
po roku 1945”
We współpracy z Centralnym Instytutem Historii 
Sztuki w Monachium

luty 2018,  
Wilno

Colloquium Vilnense o infrastrukturze historycznej

16  – 17 lutego 2018,  
Vila Lanna, Praga

Konferencja „Prostytucja 
w Europie Środkowo- 
-Wschodniej w historycz-
nej perspektywie”

23 –  25 marca 2018,  
NIH w Rzymie

Konferencja „Secularities. Freethinkers in the  
context of national movements and the founda-
tion of nation states in Europe, 1789 –1920“

23 –  24 marca 2018,  
NIH w Warszawie

Warsztaty „Klaipėda Region 1945 –1960: The  
Formation of a New Society and Its Reflections  
in Family Stories“ 
We współpracy z Instytutem Archeologii i Historii 
Regionu Morza Bałtyckiego Uniwersytetu  
w Kłajpedzie

10  – 14 lipca 2018, 
Budapeszt

Drugi Kongres Światowy Association for  
Borderlands Studies
„Border-Making and Its Consequences –  
interpreting evidence from the ,post-colonial‘ 
and ,post-imperial‘ 20th century“

Interdyscyplinarny panel NIH w Warszawie  
o wielojęzyczności w regionach przygranicznych

Prezentacja książki

11 października 2017, 
godz. 19.00,  
Muzeum POLIN

Prezentacja książki
Anke te Heesen, Teorie 
muzeum oraz dyskusja 
panelowa: Jaką histo-
rię muzea opowiadają 
dzisiaj?

W dyskusji udział wezmą autorka książki oraz 
Anna Ziębińska-Witek, autorka przedmowy do 
książki, Katarzyna Jagodzińska z Międzynarodo-
wego Centrum Kultury w Krakowie i Ewa Cho-
micka z Muzeum POLIN

Pozostałe

luty / marzec 2018

Cykl pokazów filmowych o historii 1968 roku

16 maja 2018, 
NIH w Warszawie

Jubileusz 25-lecia istnienia NIH w Warszawie

 

Więcej informacji o naszych wydarzeniach: 
www.dhi.waw.pl/pl/wydarzenia/

Terminy
Wykłady wtorkowe

26 września 2017, godz. 18.00, 
NIH w Warszawie

Prof. em. dr Alfons Söllner (Berlin)
Jürgen Habermas jako polityczny intelektualista

14 listopada 2017, godz. 18.00, 
NIH w Warszawie

Prof. dr dr h. c. Victor Dönninghaus (Hamburg)
„Pamiętniki“ Leonida Breżniewa: klucz do zrozu-
mienia I sekretarza KC KPZR

28 listopada 2017, godz. 18.00, 
NIH w Warszawie

Prof. dr Jaroslav Miller (Ołomuniec)
Exporting Central Europe or History Discontin-
ued? Postwar Political Exile in Australia: A Case 
Study of Czechoslovak Emigration, 1948–1989

12 grudnia 2017, godz. 18.00, 
NIH w Warszawie

Prof. dr Andreas Rödder (Mainz)
Kto się boi Niemiec? Gabinet luster percepcji  
europejskich od roku 1870

Debaty Lelewelowskie

26 października 2017, godz. 18.00,  
NIH w Warszawie

Wikingowie w Polsce – Osadnicy, łowcy 
niewolników czy wojownicy?

6 grudnia 2017, godz.18.00,  
NIH w Warszawie

Zamek bez Zbiorów – Zbiory bez Zamku.  
O współczesnym wykorzystaniu architektoniczno-
-artystycznej spuścizny czasów nowożytnych

20 marca 2018, 
NIH w Warszawie

Temporality and Statehood

Konferencje / Warsztaty

11 – 12 września 2017,  
Muzeum POLIN

„Space” as a Category 
for the Research on the  
History of Jews in Poland 
(16th –19th c.) 

GEOP Interdisciplinary 
Research Workshop we 

współpracy z IH PAN i Muzeum POLIN

13 –15 września 2017,  
Ołomuniec

Zjazd Historyków Czeskich 
Sekcje NIH w Warszawie
„Nowe badania i interpretacje pierwszej 
wojny światowej w świetle licznych ‘setnych 
rocznic’” i „Funkcjonalność historii w późnej 
nowoczesności”

21– 24 września 2017,  
Nida

Remembrance of the First World War in Interwar 
Europe. In search for new analytical categories 

Konferencja we współpracy z Uniwersytetem 
w Kłajpedzie

23 – 24 września 2017,  
Mińsk

Warsztaty „Białe plamy? Niemiecka wojna  
totalna 1941–1944 i świadomość tych wydarzeń 
w RFN po roku 1989“ 

Wspólnie z „Warsztatem historycznym”  
w Mińsku (Geschichtswerkstatt Minsk)

17 – 18 października 2017,  
Gdańsk

Reformacja w regionie Morza Bałtyckiego:  
Skutki i następstwa 

Konferencja we współpracy z Instytutem Kaszub-
skim oraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury 
w Gdańsku
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