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Szczególnie w okresie ostatnich 20 lat relacje 
i zeznania świadków Holokaustu odgrywały coraz 
większą rolę w dyskursie naukowym i wzbudzały 
publiczne zainteresowanie. Teraz jednak nadcho-
dzi czas, gdy świadków naocznych zabraknie, a ich 
relacje nie będą już mogły być źródłem dyskursów 
naukowych i formą pamięci komunikatywnej. 

Jedną z kwestii, jaka się przy tym pojawia jest: 
w jaki sposób Holokaust może zostać zachowany 
na stałe w pamięci kulturowej w sytuacji, kiedy nie 
będzie już możliwa konfrontacja ze świadkami na-
ocznymi.

Kolejna kwestia to: jakie nowe koncepcje w pra-
cach badawczych nad Shoah mogą i powinny 
zostać opracowane po odejściu świadków. Jedna 
z tez dotyczących trwałego zachowania Holokau-
stu w pamięci kulturowej brzmi, że jest to możli-
we tylko przy wykorzystaniu metod intermedial-
nych i interdyscyplinarnych. Istnieje obawa, że 
w przyszłości w badaniach nad Shoah może dojść 
do względnie wyraźnego odgraniczenia pamięci 
od historii. Ewentualną konsekwencją byłoby, że 
pisemne i jeszcze nieusystematyzowane relacje 
świadków znajdą się w centrum zainteresowania 
i będą postrzegane dopiero po upływie dziesiątków 
lat. Może jednak badania nad Holokaustem wkro-
czą również na inne tory i zwrócą się ku całkowicie 
nowym źródłom?

Debaty Lelewelowskie, organizowane przez Nie-
miecki Instytut Historyczny, to forum, na którym 
dyskutowane są aktualnie kontrowersyjne zagad-
nienia polskiej historii w kontekście europejskim. 
W debatach uczestniczą czołowi przedstawiciele 
polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich oraz 
międzynarodowych nauk historycznych, podejmu-
jący kontrowersyjną dyskusję panelową, do której 
zapraszana jest publiczność. Zamierzeniem przed-
sięwzięcia jest skonfrontowanie nie tylko sprzecz-
nych, wykluczających się często tez i opinii, ale 
także doprowadzenie do intensywnej wymiany 
poglądów różnorodnych naukowych środowisk histo-
rycznych. Dzięki temu następuje zarówno zgłębienie 
omawianej kwestii, jak i zaoferowane zostają moż-
liwości różnorakiego podejścia metodycznego do 
danego problemu. 

Zachęcamy do odwiedzania nas 
w Internecie: www.dhi.waw.pl
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Edyta Gawron jest profesorem w Zakładzie 
Historii Żydów na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie i Kierownikiem Ośrodka Studiów 
nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich 
(Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jest również 
prezesem zarządu Fundacji „Galicia Jewish 
Heritage Institute” i doradcą akademickim 
Muzeum Galicja w Krakowie. Obecnie koordy-
nuje projekty badawcze dotyczące historii Ży-
dów krakowskich w XX wieku.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett prowadzi 
badania z dziedziny performatyki i historii 
Żydów. Profesor w katedrze performatyki na 
Uniwersytecie w Nowym Jorku od 1981 roku 
(wybitny profesor Uniwersytetu od 2002 r.), 
jest najbardziej znana ze swojego wkładu 
w dziedzinę studiów interdyscyplinarnych dot. 
historii Żydów, teorii i historii muzeów, turystyki 
i dziedzictwa. Obecnie jest dyrektorem progra-
mowym wystawy głównej w Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie.

Ingo Loose jest współpracownikiem nauko-
wym w Instytucie Historii Współczesnej (Institut 
für Zeitgeschichte), Monachium-Berlin. Pracuje 
nad edycją źródłową „Prześladowanie i ekster-
minacja europejskich Żydów przez nazistow-
skie Niemcy w latach 1933–1945”, pod auspi-
cjami Archiwum Federalnego (Bundesarchiv), 
Institut für Zeitgeschichte i innych organizacji. 
Jest autorem wielu publikacji poświęconych 
historii nazistowskich prześladowań, historii 
Polski i Żydów w XX wieku.

Ruth Leiserowitz pełni funkcję zastępczyni 
Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historyczne-
go w Warszawie. Jej zainteresowania nauko-
we koncentrują się m.in. wokół historii żydow-
skiej w kontekście wschodnioeuropejskim.


