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Memory research on Eastern Europe is gradually growing into 
a sub-discipline of Memory Studies. Until the mid-2000s, the time 
of the EU’s enlargement, East European memory studies had gone 
through a period of silence or marginalization on the international 
arena. Sandra Kalniete’s speech about the double totalitarian 
legacy of Europe, Nazism and Stalinism, brought the distinct 
historical experience of the societies of Central and Eastern Europe 
into the scope of the European memory debate. However, this 
process also involved an ‘othering’ of Eastern Europe. The former 
eastern bloc appeared as more of a challenge to consensus and sta-
bility than a natural part of the liberal democratic West. Memory 
conflict, rivalry of memories, or victimhood competition is the 
dominating paradigm through which to interpret the puzzling 
memory dynamics in societies of post-communist Europe. While 
recently scholars have studied ‘travelling’, ‘multidirectional’ or 
‘unbound’ memories worldwide, similar concepts of transcultural 
memory trends endowed with transformative power (Assmann) 
have been rarely applied to Eastern Europe. The lecturer will 
discuss aspects of Polish memory culture with special focus on the 
place of Jewish memory within it. She will show some emerging 
Polish-Jewish ‘travelling’ memories, and discuss them in the context 
of both, the East European remembrance, and memory European-
ization and globalization.

Małgorzata Pakier is Head of the Research and Publica-
tions Department at the POLIN Museum of the History of 
Polish Jews in Warsaw. Since 2011 she is a coordinator of the 
‘Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe’ pro-
gram at the European Network Remembrance and Solidarity. 
Pakier’s academic interests include social and cultural remem-
brance in Eastern Europe, the concept of Europeanization of 
memory and memory regions, and Holocaust memory and 
representation. Her most important publications include: 
The Construction of European Holocaust Memory: German 
and Polish Cinema after 1989 (2013); A European Memory? 
Contested Histories and Politics of Remembrance (ed. with 
Bo Stråth; 2010, 2012); Memory and Change in Europe. East-
ern Perspectives (ed. with Joanna Wawrzyniak, 2015); Polish 
Sociological Review 3 (183) 2013, issue on Memory Studies in 
Eastern Europe (ed. with Joanna Wawrzyniak).

Środa, 28 września 2016, godz. 18.00 
Dr Małgorzata Pakier (Warszawa)

A Shared European Memory?  
Eastern Europe as a Challenge



18 października 2016
Prof. dr Jascha Nemtsov (Weimar/Poczdam)

Ruch narodowy i transkulturowa tożsamość 
w dziełach żydowskich kompozytorów XX wieku 

W 1901 roku Martin Buber ukłuł pojęcie „żydowski 
renesans” na określenie kompleksowego odnowienia 
tożsamości żydowskiej, które miało miejsce pod znakiem 
nowej świadomości narodowej. Dla wyemancypowanych 
i zsekularyzowanych Żydów religia traciła na znaczeniu, a idea 
narodowościowa coraz bardziej przejmowała rolę czynnika 
nadającego tożsamość. Żydowski ruch narodowy stanowił 
część procesu tworzenia struktur państwa narodowego, który 
od początku XIX w. objął całą Europę, a na płaszczyźnie kultu-
rowej przyczynił się do powstania licznych narodowych szkół 
muzycznych. Szkoła żydowska, inspirowana myślą syjońską, 
rozwijała się jednak nie we własnym kraju, ale w różnych 
krajach diaspory. Dlatego też tożsamość transkulturowa, co do 
zasady charakterystyczna dla judaizmu, odgrywała również 
szczególną rolę w twórczości żydowskich kompozytorów 
o zapatrywaniach narodowych. Elementy charakterystyczne 
dla danego narodu i elementy transkulturowe nie stano-
wiły przeciwieństw, lecz tworzyły produktywną syntezę. 
Wyobrażenie o „koncercie narodów”, w którym miała 
pobrzmiewać również własna, żydowska nuta, wpływało 
na twórczość wielu żydowskich kompozytorów zwłaszcza 
w okresie międzywojennym.

Jascha Nemtsov, ur. w 1963 r. w Magadanie (Rosja), pianista 
i muzykolog, profesor historii muzyki żydowskiej w Wyższej 
Szkole Muzycznej im. Franciszka Liszta w Weimarze, kierow-
nik studiów w seminarium kantorowskim Abraham Geiger 
Kolleg, członek School of Jewish Theology Uniwersytetu 
w Poczdamie oraz redakcji Milken Archive of Jewish Music 
(Nowy Jork/ Santa Monica). Wydawca serii Jüdische Musik. 
Studien und Quellen zur jüdischen Musikkultur [Muzyka 
żydowska. Studia i źródła żydowskiej kultury muzycznej] 
w wydawnictwie Harrassowitz, Wiesbaden. Daje koncerty 
na całym świecie, wydał ponad 30 płyt, w tym liczne pierw-
sze nagrania dzieł żydowskich kompozytorów. W 2007 r. 
otrzymał nagrodę Deutsche Schallplattenkritik. Kierownik 
artystyczny ACHAVA Festspiele Thüringen. 

8 listopada 2016
Prof. dr dr h. c. Michael North (Greifswald)

Obszar Morza Bałtyckiego:  
Konstytuowanie i nowe definiowanie regionu

W 1925 roku w Toruniu został założony Instytut Bałtycki, 
którego zadaniem było prowadzenie badań regionu Morza 
Bałtyckiego, niezależnych od wpływów wywieranych przez 
Rosję i Niemcy. Była to jedna z wielu inicjatyw mających 
na celu ukonstytuowanie basenu Morza Bałtyckiego jako 
regionu. Obszar Morza Bałtyckiego z charakterystycznymi dla 
niego różnorodnymi wspólnotami językowymi Germanów, 
Słowian, Bałtów i Finów można uznać niejako za laboratorium 
tworzenia regionu. Tu, na przestrzeni stuleci, najróżniejsi 
protagoniści konstytuowali region i wciąż na nowo go defi-
niowali. Konstrukcje regionu Morza Bałtyckiego sięgają od 
regionu misyjnego Adama z Bremy, przez region handlowy 
Hansy i wczesnonowożytny region dominium maris Baltici, 
aż po modelowy i przyszłościowy region ze Strategii Unii 
Europejskiej dla Morza Bałtyckiego z 2009 roku. Wykład 
przybliży, jak i przez kogo, w okresie średniowiecza i nowożyt-
ności, obszar Morza Bałtyckiego był konstruowany i odbierany 
jako region oraz jakie kryły się za tym motywy. Przyczyni się 
do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy regiony morskie 
różnią się pod względem swej regionalności od śródlądowej 
Europy Środkowej.

Michael North, od 1995 roku kierownik Katedry 
Nowożytnej Historii Powszechnej na Uniwersytecie w Greifs- 
waldzie; w latach 2007–2010 sprawował funkcję prorektora. 
Były rzecznik kolegium doktoranckiego „Kontaktzone Mare 
Balticum”, aktualny rzecznik międzynarodowego kolegium 
doktoranckiego „Baltic Borderlands” (współpraca z Uni-
wersytetami w Lund i Tartu). Wyróżniony tytułem doktora 
h. c. Uniwersytetu w Tartu; w latach 2010/2011 Fulbright 
Distinguished Chair in Modern German Studies na University 
of California w Santa Barbara. Obecnie prowadzi badania 
poświęcone zagadnieniu morza i wymiany kulturowej. Ostat-
nio opublikował: The Baltic: A History (Harvard University 
Press, 2015) i Zwischen Hafen und Horizont: Weltgeschichte 
der Meere (C. H. Beck Verlag, 2016).

13 grudnia 2016
Prof. em. dr Alfons Söllner (Berlin)

Jürgen Habermas jako polityczny intelektualista 

Habermas jest obecnie jednym z najbardziej zna-
nych intelektualistów, i to nie tylko w Niemczech, ale 
na całym świecie. W jego biografii intelektualnej 
widoczny jest rozwój, odzwierciedlający trzy okresy nie-
mieckiej historii współczesnej, a zarazem imponujący 
proces internacjonalizacji:
I. Lata 60. i 70. XX w.: Szkoła frankfurcka, ruch stu-

dencki i „zmiana tendencji“ – rozwój Habermasa jako 
„politycznego” profesora 

II. Lata 80. i 90. XX w.: Od rewizjonizmu historycznego 
do patriotyzmu konstytucyjnego – Habermas jako 
publiczny intelektualista

III. Około roku 2000: Demokracja postnarodowa i oby-
watelstwo świata – Habermas jako międzynarodowy 
działacz na rzecz „projektu Europa“

Przez pięćdziesiąt lat Habermas w sposób istotny 
wpływał na rozwój kultury politycznej. Dzięki „awan-
gardowemu wyczuciu relewancji”, które według niego 
definiuje intelektualistę, stał się czołową postacią społe-
czeństwa otwartego na świat, niezależnie od tego, czy 
postrzega się je w kategoriach postępu czy zagrożenia. 

Alfons Söllner jest emerytowanym profesorem 
teorii politycznych i historii idei. W latach 1994–2012 
wykładał na Uniwersytecie w Chemnitz. Studiował 
w Ratyzbonie, Monachium i na Harwardzie. W 1977 r. 
obronił doktorat na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana 
w Monachium, a w 1986 r. został habilitowany na Wolnym 
Uniwersytecie w Berlinie. W latach 1990/1991 był fellow 
w Wissenschaftskolleg zu Berlin, w latach 1994–1997 prorek-
torem Uniwersytetu w Chemnitz. Söllner zajmuje się m.in. 
historią oddziaływania uchodźców hitlerowskich, historią 
nauk politycznych, teoriami politycznymi XX w., estetyką 
polityczną oraz polityką wobec uchodźców. Wśród jego 
publikacji można znaleźć takie pozycje jak Peter Weiss und 
die Deutschen (Peter Weiss i Niemcy, 1988), Deutsche Poli-
tikwissenschaftler in der Emigration (Niemieccy politolodzy 
na emigracji, 1996), Fluchtpunkte. Studien zur politischen 
Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts (Miejsca ucieczki. 
Studium historii idei XX w., 2006), a także Deutsche Frank-
reich-Bücher aus der Zwischenkriegszeit (Niemieckie książki 
o Francji z okresu międzywojennego, 2012).Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
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