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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele Niemieckiego
Instytutu Historycznego w Warszawie,
szczegółowe omawianie w tym miejscu skutków pandemii
dla działalności Instytutu nie miałoby racji bytu. Są one powszechnie znane. Choć ze zrozumiałych względów mogą
być nieco odmienne w zależności od instytucji i lokalizacji,
to generalnie nie różnią się od siebie. Wskutek obecnej sytuacji praca oddelegowanych pracowników układa się pod
pewnymi względami nieco trudniej. Uzyskujemy jednak
zarazem wyostrzony, porównawczy ogląd sytuacji między
krajem goszczącym, delegującym, a po części również innymi krajami, w których działamy. Godne podkreślenia
i pozytywne jest to, że od początku pandemii wszyscy
pracownicy Instytutu mogli realizować swoje zadania we
wszystkich placówkach, czyli w Warszawie, Pradze i Wilnie.
Dzięki temu udawało się kontynuować nasze działania,
w miarę możliwości we współpracy z lokalnymi koleżankami i kolegami oraz partnerami. Dla instytucji delegujących pracowników za granicę nie było to wcale sprawą
oczywistą – przynajmniej wiosną ubiegłego roku.
Wymagająca sytuacja skłoniła i zmotywowała nas do przetestowania nowych modeli kontaktu z partnerami i publicznością zarówno w Warszawie, jak i w naszych filiach
w Wilnie i Pradze. Oznaczało to oczywiście również poszukiwanie granic efektywnego wykorzystywania rozmaitych
mediów i kanałów komunikacji. Dopiero przyszłość pokaże,
w jakiej postaci okażą się one długofalowo użyteczne. Już
dziś jest jednak jasne, że niektóre z nich będą nam nadal
towarzyszyć. Nie po to, by wypierać „klasyczne”, sprawdzone i niezastąpione formy, lecz by je uzupełniać, choćby
w celu szerszego udostępniania naszych imprez i powiększania naszej publiczności.
W sytuacji, gdy większość imprez w naszych placówkach nie
dochodziła do skutku, ponieważ przekładano je na terminy
późniejsze lub zastępowano formatem online, mogliśmy
w większej mierze skupić się na naszym programie publikacji i prezentowaniu rezultatów naszych badań, nawiązywać kanałami internetowymi intensywniejszy kontakt
z zainteresowaną publicznością, a późnym latem wznowić
nasz program stypendialny. W ubiegłym roku udało się

także zrealizować prace budowlane i modernizacyjne,
które w przypadku normalnej działalności spowodowałyby
znaczne utrudnienia i obciążenia. Przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy również nowe projekty – niekiedy jako projekty
cząstkowe naszych własnych zespołów badawczych, niekiedy we współpracy z innymi instytutami Fundacji im. Maxa
Webera, na czele z Niemieckim Instytutem Historycznym
w Rzymie.
Z wielkim niepokojem śledziliśmy rozwój sytuacji politycznej na Białorusi. Wiele koleżanek i kolegów, którzy
„trafili do kartotek” z powodu wspierania ruchu demokratycznego, było narażonych na represje i szykany. Liczne
osoby zwolniono z pracy. Niemniej mamy też powody do
optymizmu. Bardzo się cieszę, że w wielu wypadkach udało się nam przyczynić do „zamortyzowania” przynajmniej
konsekwencji zawodowych. Nie byłoby to na tę skalę możliwe bez udanej koordynacji i kooperacji z partnerami
w Polsce, na Litwie i w Czechach. Szczególne znaczenie miał
tu przede wszystkim wspólny program realizowany razem
z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Pomocna
była też dobra współpraca z polskimi władzami, które bez
zbędnych przeszkód umożliwiły represjonowanym wjazd
do kraju mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej. Białoruska diaspora naukowa między Warszawą, Wilnem a czeskim Ołomuńcem bardzo nas ubogaca!

Miloš Řezník
Dyrektor Instytutu
Warszawa, kwiecień 2020 r.

Fot. Jan Binek, Aleje Ujazdowskie, 1934 | źródło: Polona
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1. Struktura i zadania
Instytutu
Utworzony w 1993 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych za Granicą. Wraz z bratnimi instytutami w Rzymie (rok założenia 1888), Paryżu (1958), Londynie (1976),
Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005), a także Instytutem
Orientu w Bejrucie (1961), Instytutem Studiów Japońskich
w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki w Paryżu (1997) oraz
Instytutem Orientu w Stambule (2009) jest częścią federalnej fundacji prawa publicznego „Fundacja im. Maxa
Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą” (MWS), za której pośrednictwem jest finansowany ze
środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. W 2019 r. budżet NIH w Warszawie jako część
ogólnego budżetu MWS wynosił 2.936.000 €.

naukowych między historykami litewskimi a niemieckimi,
a także naukowcami z innych krajów i przedstawicielami
dyscyplin pokrewnych. Kolejna filia warszawskiego NIH
została otwarta wiosną 2018 r. w Pradze. Jest ona owocem
ścisłej współpracy z tamtejszym oddziałem monachijskiego
Collegium Carolinum i Akademią Nauk Republiki Czeskiej.
Analogicznie jak w przypadku filii w Wilnie zadaniem praskiej placówki jest wspieranie – należących do kontekstu
międzynarodowego lub transnarodowego – badań nad
dziejami Czech i ich poszczególnych regionów. Realizując
te cele, obie filie organizują imprezy naukowe, utrzymują
kontakty z litewskimi i czeskimi instytucjami badawczymi
oraz przygotowują do druku publikacje z zakresu różnych
dyscyplin historycznych.

Zadaniem NIH w Warszawie jest naukowe badanie dziejów Polski oraz polsko-niemieckich więzi i wzajemnego
oddziaływania obu krajów w kontekście europejskim,
międzynarodowym i transregionalnym. W tej dziedzinie
Instytut prowadzi innowacyjne badania podstawowe, poświęcone polskiej historii w jej odniesieniach europejskich,
a także dziejom stosunków polsko-niemieckich w pełnym
spektrum chronologicznym i tematycznym. W konkretnej
praktyce naukowej odbywa się to w formie realizacji modelowych projektów badawczych. Instytut wspiera ponadto dyskurs akademicki na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. W tym celu promuje komunikację, kooperację
i transfer badań naukowych między historykami niemieckimi i polskimi, a także środowiskami historyków z sąsiednich krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Do
działań tych włączani są również badacze historii z państw
zachodnich. Szeroki wachlarz imprez naukowych, publikacji i stypendiów to sprawdzone instrumentarium wymiany
naukowej, które służy również promowaniu młodego pokolenia naukowców, badających historię Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej.

Cechą szczególną praskiego oddziału jest program rezydencyjny, który rozpoczął się w 2020 roku. Goście są zwykle zapraszani na sześć miesięcy. W tym czasie mają możliwość realizacji w Pradze własnego projektu badawczego.
Instytut udostępnia stypendystom mieszkanie na praskiej
starówce.

Od początku grudnia 2017 r. warszawski NIH ma filię w stolicy Litwy – Wilnie. Placówka ta wspiera badania naukowe
na temat dziejów Litwy w kontekście środkowo- i wschodnioeuropejskim, jak również powiązań historycznych Litwy
z Niemcami, Polską i innymi krajami regionu. Ponadto filia
jest miejscem upowszechniania wiedzy i transferu badań
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2. Rada
Naukowa
Działająca w składzie międzynarodowym Rada Naukowa
wspiera Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i do
radza mu we wszystkich sprawach naukowych. Od października 2019 r. Radzie przewodniczy prof. dr hab. Philipp
Ther. Jej członkowie, którzy spotykają się przynajmniej
raz w roku na dwudniowym posiedzeniu w Instytucie, są
wybierani na czteroletnią kadencję, przy czym dopuszczalna jest jedna reelekcja.
Podczas dorocznego posiedzenia członkowie Rady wraz
z prezesem Fundacji i dyrekcją Instytutu dokonali ewaluacji
bieżącej działalności i rozwoju Instytutu, wydając ocenę
pozytywną. W roku sprawozdawczym Rada zebrała się
online i wybrała prof. dr. hab. Tatjanę Tönsmeyer na stanowisku zastępczyni przewodniczącego. Przy tej okazji
oficjalnie powitała prof. dr. hab. Joachima von Puttkamera
jako nowego członka Rady, którym został już w styczniu
tego samego roku.

prof. dr hab. Arnold Bartetzky
Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej
i Wschodniej (GWZO) w Lipsku
Członek Rady od 27.11.2018
prof. dr hab. Roman Czaja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra
Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii
Członek Rady od 1.09.2019
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Uniwersytet Gdański, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
Członkini Rady od 22.11.2017
prof. dr hab. Joachim von Puttkamer
Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Katedra Historii
Europy Wschodniej; dyrektor Instytutu studiów zaawansowanych „Imre Kertész Kolleg”
Członek Rady od 10.01.2020

W 2020 r. w skład Rady Naukowej wchodzili:
prof. dr hab. Philipp Ther
Przewodniczący
Uniwersytet Wiedeński, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej; dyrektor Research Center for the History of
Transformations (RECET)
Członek Rady od 1.09.2019
prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer
Zastępczyni przewodniczącego
Uniwersytet Wuppertal, Katedra Historii Współczesnej
i Najnowszej
Członkini Rady od 1.09.2019

prof. dr hab. Eva Schlotheuber
Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie, Katedra
Historii Średniowiecznej; przewodnicząca Związku Historyków Niemieckich
Członkini Rady od 5.12.2016
dr Darius Staliūnas
Uniwersytet Wileński, Litewski Instytut Historyczny
Członek Rady od 5.12.2016
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3. Partnerzy
współpracy
Partnerzy współpracy w projektach i imprezach w roku 2020
(nie wymieniono instytutów Fundacji im. Maxa Webera):
Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Centrum Studiów nad Popularną Kulturą (CSPK), Praga
Collegium Carolinum, Monachium
European Network Remembrance and Solidarity (ENRS)
Fundacja „Zeit” im. Ebelin i Gerd’a Bucerius, Hamburg
Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”,
Warszawa
Fundacja im. Kanclerza Federalnego Williego Brandta,
Berlin
Hamburski Instytut Badań Społecznych (HIS)
Instytut Historii Stosowanej, Frankfurt nad Odrą
Instytut Kultury i Historii Niemców w Europie Północno-Wschodniej (IKGN e.V.) przy Uniwersytecie Hamburskim

Litewska Biblioteka Narodowa, Wilno
Litewski Instytut Historyczny w Wilnie
Memory Studies Association
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Muzeum Martyriologii w Słońsku
Muzeum Narodowe Republiki Czeskiej, Praga
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
Muzeum Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Niemecko-Ukrainska Komisja Historyków
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Poznaniu
Polska Akademia Nauk (PAN), Warszawa
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Uniwersytet Karola, Praga
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wileński
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4. Pracownicy

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dysponował
w 2020 r. 28 etatami. Z tego 12 etatów przypadało na
pracowników delegowanych, wynagradzanych wg TVöD
(Układu Zbiorowego dla Służby Publicznej) bądź Federalnej Ustawy o Urzędnikach, a 16 – na pracowników
miejscowych. W sumie na wszystkich tych etatach było
zatrudnionych 31 osób. Spośród nich 12 było delegowanych z Niemiec na czas określony, a 2 na czas nieokreślony.
W uzupełnieniu pracowników etatowych w 2020 r. udało
się zatrudnić na czas określony dodatkowego pracownika
naukowego z innych środków. W ramach programu grantowego „Wiedza bez granic“ Federalnego Ministerstwa
Edukacji i Badań Naukowych dwa projekty cząstkowe w NIH
w Warszawie badacze realizują na bazie umowy zlecenia.
W Instytucie pracowały więc łącznie 35 osoby, w tym 14
naukowców z doktoratem i 5 doktorów habilitowanych.
W obszarze naukowym regularna wymiana pracowników
w zagranicznych instytutach Fundacji im. Maxa Webera
stanowi zasadę, która ma uzasadnienie zarówno w czasowym ograniczeniu projektów, jak i w samej logice „delegowania”. Pracownicy naukowi są z reguły zatrudniani na
trzy lata; możliwe jest jednorazowe przedłużenie w przypadku widocznych postępów projektu.

A. Organizacja

Zespół NIH w Warszawie w roku 2020
Dyrektor
Zastępczyni dyrektora

prof. dr hab. Miloš Řezník
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz

Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracowniczka naukowa
Pracowniczka naukowa /
kierowniczka filii w Wilnie
Pracownik naukowy /
kierownik filii w Pradze
Pracowniczka naukowa
Pracowniczka naukowa
Pracowniczka naukowa
Pracownik naukowy

dr Felix Ackermann
prof. dr hab. Dariusz Adamczyk
prof. dr hab. Maciej Górny (do 31 sierpnia)
dr Christhardt Henschel
dr Sabine Jagodzinski

dr Zdeněk Nebřenský
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (od 1 września)
dr Sabine Stach (do 31 sierpnia)
dr Zofia Wóycicka
dr Michael Zok (od 1 lutego)

Projekt „Wiedza bez granic“
Projekt „Wiedza bez granic“

dr Mustafa Switat
dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

Stypendysta długookresowy

dr Ralph Meindl (od 1 lutego)

Referentka

dr Annika Wienert

Asystentka naukowa
Asystent naukowy

mgr Małgorzata Sparenberg
dr Jos Stübner

Referentka ds. public relations
Referentka ds. public relations

mgr Kinga Wołoszyn-Kowanda
mgr Josephine Schwark

Sekretariat
Sekretariat

mgr Dorota Zielińska
mgr Grażyna Ślepowrońska

Kierownik administracji
Pracowniczka administracji
Pracownik administracji
Pracowniczka administracji
Pracowniczka administracji

Helge von Boetticher
Monika Rolshoven
mgr Paweł Ambroż (do 31 sierpnia)
Hanna Chrobocińska
mgr Edyta Suwińska

Bibliotekarka dyplomowana
Bibliotekarz
Bibliotekarz

mgr Izabella Janas
mgr Maciej Kordelasiński
mgr Artur Koczara

Nadzór techniczny budynku
Informatyk

mgr Krzysztof Zdanowski
mgr Krzysztof Machaj

Recepcja

Monika Karamuz

dr Gintarė Malinauskaitė
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B. Prace badawcze

Innowacyjne badania podstawowe są głównym polem działalności Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Również w 2020 roku
pracownicy Instytutu badali historię Polski w jej europejskim kontekście,
uwzględniając jej całą chronologiczną głębię i szerokie spektrum tematyczne. Prace skupiały się na konkretnych projektach badawczych, w odniesieniu do których można było w szczególny sposób wykorzystać specyficzne
atuty i zasoby wynikające z lokalizacji NIH w Warszawie i jego filii w Wilnie
i Pradze. W centrum zainteresowania znajdowało się pięć następujących
obszarów tematycznych:
Regionalność i powstawanie regionów
Religia, polityka i gospodarka w Polsce średniowiecznej
i wczesnonowożytnej
Nowe konfiguracje imperialne. Dynamika państwa i społeczeństwa
w „długim” XIX wieku
Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności”
Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności

Od 2019 r. Instytut bierze udział w fundacyjnym projekcie „Wiedza bez
granic“, finansowanym przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań
Naukowych. W ramach tego zakrojonego na szeroką skalę programu badawczego NIH w Warszawie współpracuje z Instytutem Orientu w Bejrucie
i NIH w Moskwie. Piętnastoosobowa grupa badawcza w ramach modułu
„Wiedza i stosunki naukowe w przestrzeni ideologicznej: mobilność i migracja studentów z Azji Zachodniej i Afryki Północnej do państw ,bloku
wschodniego’ ” analizuje stosunki naukowe między społeczeństwami byłego bloku wschodniego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej od lat
pięćdziesiątych do 1991 r.
Więcej informacji o wszytkich modułach tematycznych w ramach projektu
„Wiedza bez granic” po angielsku pod adresem: https://wissen.hypotheses.org

Fot. Roman Puchalski, Aleje Ujazdowskie, 1938 | źródło: Polona

Działalność zespołów badawczych obejmuje wszystkie pojedyncze projekty pracowników naukowych Instytutu, jak i projekty stypendystów, praktykantów oraz naukowców wizytujących. Wyznaczone obszary tematyczne
tworzą dzięki temu wspólny horyzont badawczy, umożliwiający efektywną
dyskusję i pracę nad zagadnieniami, które można i należy rozpatrywać
w kontekście międzynarodowym.

B. Prace badawcze
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1. Regionalność
i powstawanie regionów
„Dumne dziedzictwo. Kaszuby
w Ontario”
Zdjęcie ze Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa
w Szymbarku

Powstanie tego zespołu badawczego jest odpowiedzią na
rosnące w ostatnich latach znaczenie regionalnych perspektyw badawczych. Są one po pierwsze wykorzystywane
w sposób heurystyczny do analizowania procesów historycznych. Próbuje się przy tym stosować zasadę, aby unikać
skupiania się na kategoriach narodowych i państwowych.
Po drugie, do historyzującej analizy regionalnych kategorii i regionalności stosowana jest, w kontekście strukturalnym jak i dyskursywnym, perspektywa regionalna.
Region jest z definicji częścią całości, tzn. może on być postrzegany wyłącznie jako jednostka, która podporządkowana jest obszarowo i funkcjonalnie innej nadrzędnej
jednostce. Oznacza to, że każde zajmowanie się kategoriami regionalnymi jest jednoczesnym zajmowaniem się
procesami asymilacji i dyferencjacji. Integracja i dezintegracja są w tym wypadku, mimo ich wzajemnej sprzeczności, przedmiotem dyskusji jako „dialektyczna jedność”.
Temat ten jest wysoce kontrowersyjny w dyskursach kulturowych i politycznych, przez co staje się społecznie niesłychanie istotny.
Regionalności tworzą funkcjonalnie zmienne konfiguracje,
których przemiany historyczne należy zbadać. Ponieważ
zajmując się regionalnością nieustannie natykamy się na

kwestie różnorodności i jedności, na pierwszym planie
znajdują się pytania dotyczące strukturalnej regionalizacji
z jednej strony oraz różnych dyskursów regionalistycznych
z drugiej. Jakie regionalności formują się w jakim kontekście, z jakim odniesieniem do jakich „nadrzędnych” bytów?
Jakie regionalne struktury powstają i jakie regiony są
w sensie dyskursywnym „pomyślane”? Jakim historycznym
i funkcjonalnym przemianom podlegają te figuracje? Jaką
siłą legitymizacyjną dysponowały one w przeszłości i dysponują teraz?
Wobec dużej roli, jaką odgrywały regionalizm i powstawanie regionów w historii ziem polskich niemal wszystkich
epok, począwszy od średniowiecza, a na teraźniejszości
skończywszy, ziemie polskie stanowią idealny punkt wyjścia dla środkowo(-wschodnio)europejskich, a częściowo
i ponadregionalnych porównań. Potencjał ten powinien
zostać wykorzystany w poszczególnych przedsięwzięciach
naukowych. Jak wynika z zarysowanego powyżej ogólnego katalogu pytań badawczych, tematyka wymaga wręcz
podejścia inter- i transdyscyplinarnego. Ponadto wiele
działań tego zespołu pokrywa się z innymi przedsięwzięciami naukowymi NIH w Warszawie.
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Północna strona dworu w Nowej
Wsi Szlacheckiej z herbem Leliwa
rodu Czapskich w szczycie.
Fot. Sabine Jagodzinski

Projekt cząstkowy 1:
Reprezentacje tożsamości
szlacheckiej w Prusach Królewskich
w XVII i XVIII wieku
Opracowanie: dr Sabine Jagodzinski

Niniejszy projekt z zakresu historii sztuki jest poświęcony
badaniom nad wczesnonowożytnymi szlacheckimi kulturami reprezentacji w Prusach Królewskich. Badaczka analizuje – pod kątem znaczenia dla płaszczyzn identyfikacji pruskiej szlachty – architekturę, sztukę i rzemiosło artystyczne,
tworzone na zamówienie czołowych magnatów (Działyńskich, Czapskich, Przebendowskich). Podstawą dociekań jest
fakt, że w ciągu XVII i XVIII wieku siła więzi szlachty z tą
prowincją, cieszącą się sporą autonomią w Rzeczpospolitej, ulegała zmianom. Wychodząc z tego założenia, uczona
przedstawia przebieg rozgraniczeń i przekraczania granic
na płaszczyźnie reprezentacji artystycznej. Rozpatruje to
na konkretnych przykładach i za pomocą kartowania, porównując ze strategiami czołowych rodów w Księstwie (od
1701 Królestwie) Prus (Dohna, Dönhoff, Finck). Pokazuje
w ten sposób podobieństwa i różnice w tworzeniu więzi
z krajem w obu częściach Prus.
W roku 2020 badaczka zwizualizowała za pomocą systemu
informacji geograficznej ArcGIS i wsparcia geograficznego
bazę danych o obiektach według różnych parametrów,
a następnie dokonała ewaluacji map dotyczących fundacji
sakralnych. Na tej podstawie ukończyła rozdział poświęcony fundacjom.
Badanie fundacji zwłaszcza w kościołach wiejskich w Prusach Królewskich unaoczniło m.in. rozumienie reprezentacji jako zajmowania lokalnych przestrzeni i wiązania z nimi
ludności. Tworzone w ten sposób „podregiony” stanowiły
podbudowę wyznaczania granic wyznaniowych. Analiza
porównawcza zademonstrowała ponadto dominację różnych kultów świętych, a także odmienne preferencje gatunków w działalności fundacyjnej szlachty w obu częściach Prus. Badaczka zaobserwowała zarazem wspólne
dla różnych regionów i wyznań, utrwalone ze względu

na przynależność stanową strategie upamiętniania w obu
kulturach szlacheckich dawnych Prus.
Następnie sprawozdawczyni przystąpiła do ewaluacji materiałów i spisywania rozdziału o świeckiej działalności
budowlanej szlachty w obu częściach Prus, również za pomocą studiów poszczególnych przypadków oraz analiz topografii sztuki. Udało się w ten sposób na przykład ukazać
(nie)zależność orientacji regionalnej i ścieżek kariery.
Równolegle z manuskryptem powstawał obszerny wykład
na temat uprawianych przez szlachtę w Prusach Królewskich kultów świętych, które pozwalają wizualnie uchwycić jej różne warstwy identyfikacji. Wykład miał zostać wygłoszony na przygotowanym przez badaczkę warsztacie
26–27 marca 2020 r. Odwołana niedługo przed tym terminem wydarzenie odbędzie się 4 marca 2021 r. online jako
konferencja „Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich i Książęcych”.
Sprawozdawczyni przeredagowała artykuł w języku angielskim do powstającego we współpracy między Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, NIH
w Warszawie i Wydziałem Filozoficznego Uniwersytetu
w Ostrawie tomu przedkonferencyjnego Borders, Borderlands, Language: Culture and Society in the Slavic Area
Through the Centuries pod redakcją Moniki Saczyńskiej
i Aleša Zářickiego. Artykuł dotyczy zagadnienia obecności
i społeczno-przestrzennego rozdziału wczesnonowożytnej
szlachty w mieście na przykładzie Gdańska i Wejherowa.
Jego prezentację na konferencji International Committee
of Historical Science (ICHS) w Poznaniu przełożono na
22–28 sierpnia 2021 r. Z drugiej międzynarodowej konferencji „Twórcy regionów w Europie Środkowo-Wschodniej” pierwszego obszaru badawczego w maju 2019 r.
sprawozdawczyni wybrała i redagowała artykuły do publikacji, przygotowując do druku kolejny tom pokonferencyjny. Polski przekład rozprawy doktorskiej badaczki ukazał się w grudniu. Na konferencji online zorganizowanej
przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie autorka
zaprezentowała publikację i omówiła jej wybrane aspekty.
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Obrona Pucka przed Szwedami.
Ilustracja Henryka Baranowskiego
na okładce trzeciego wydania
powieści Krwawy sztorm
Augustyna Necla (Gdynia 1960).

Projekt cząstkowy 2:
Zróżnicowanie regionalne,
etniczność i kultura historyczna.
Kaszuby w XX wieku
Opracowanie: prof. dr hab. Miloš Řezník

Niniejszy projekt cząstkowy łączy perspektywy zespołów
badawczych 1 i 5, skupiając się na „endogennym” różnicowaniu regionalno-etnicznego dyskursu przestrzeni przez
kulturę historyczną i związane z nią praktyki. Na pierwszym planie znajdują się pytania o sposoby wewnętrznej
regionalizacji wizji kaszubskiej (małej) ojczyzny, o to, jakie
jednostki regionalne są w ich ramach definiowane, jaką
symboliczną rolę pełnią poszczególne (pod)regiony i jaki
jest udział kultury historycznej w tych procesach.
W 2020 r. sprawozdawca niemal zakończył ewaluację literatury historycznej bądź historyzującej i „krajobrazowej”
oraz publicystyki. W niektórych przypadkach w większym
stopniu wykorzystywał wizualizacje w postaci opublikowanych zdjęć przedstawiających krajobrazy i terytoria,
malarstwa (zwłaszcza motywy regionalne i historyczne)
oraz rzeźbiarstwa/plastyki (pomniki, tablice pamiątkowe,
ale również dość żywo rozwinięte medalierstwo). Z uwagi
na sytuację pandemiczną uwaga badacza mogła się silniej
skupić na przygotowywaniu tekstów. Powstające na bieżąco
artykuły są po części przygotowywane do odrębnej publikacji, stanowią jednak w większości ważne części składowe
przyszłej monografii, której główne elementy powinny być
gotowe na początku 2022 r.
Prace w związanym z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku
projekcie kooperacyjnym poświęconym kaszubskim mitom
i symbolom sprawozdawca ukończył już w 2019 r., a w 2020 r.
pracował jeszcze intensywnie nad redakcją tekstów i wyborem ikonografii, co udało mu się zakończyć jesienią. Kontynuował prace organizacyjne służące silniejszemu osadzeniu tematu w bieżących badaniach nad regionalnością
i pokrewnymi dziedzinami, ale wszystkie imprezy naukowe zostały przełożone na rok 2021.

Rozmaite aspekty wyżej wymienionych dziedzin badawczych były przedmiotem wielu artykułów, wnikających
w historyczną kategorię regionalności. Sprawozdawca
ukończył teksty na następujące tematy: transregionalność
pamiętnych postaci pomorskich na przykładzie Elżbiety
Pomorskiej; strategie i linie argumentacji reprezentacji
interesów etniczno-regionalnych po I wojnie światowej
w porównaniu międzyregionalnym; historyczne formy
rozumienia kaszubskiej odrębności językowej; implikacje
terytorialne powieści Życie i przygody Remusa A. Majkowskiego z 1938 r. (kluczowy tekst regionalnego kanonu literackiego); Szwecja w kaszubskiej tradycji kulturowej;
kategorie regionalne i przestrzenne w habsburskiej polityce historycznej w XIX wieku; retrotopiczna polityka historyczna w dzisiejszej Polsce w kontekście europejskim.
Badacz napisał ponadto obszerny komentarz o polskiej
historiografii po 1989 r. do specjalnego wydania „Kwartalnika Historycznego”. Sytuacja pandemii sprzyjała również
pracom nad różnymi tomami pokonferencyjnymi, które
ukażą się w 2021 r. Trwają też przygotowania do publikacji
monografii na temat szlachectwa i systemowej akulturacji
galicyjskiej arystokracji w monarchii habsburskiej w dwóch
pierwszych dekadach XIX wieku.
Badacz opiekował się trzema pracami doktorskimi oraz
udzielał się jako recenzent dla Niemieckiej Wspólnoty
Badawczej i austriackiej agencji akredytacyjnej AQ (w ramach akredytacji nowych programów studiów i studiów
doktorskich Nationalism Studies i Comparative History Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w jego nowej siedzibie
w Wiedniu), a także dla grupy czasopism i wydawnictw
w Niemczech, Czechach i Polsce. Uczestniczył też w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora na różnych uniwersytetach.
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Nagłówek listu F. G. Flechtnera
z ryciną fabryki w Bielawie
na Dolnym Śląsku, 1908.
Źródło: Archiwum Państwowe
we Wrocławiu, oddział w Kamieńcu
Ząbkowickim, sygn. 31.

Projekt cząstkowy 3:
Przestrzenność społeczeństwa:
instytucje socjalne w miastach
przemysłowych Europy Środkowej
Opracowanie: dr Zdeněk Nebřenský

Projekt dotyczy historii kapitalizmu opiekuńczego w Europie
Centralnej w drugiej połowie XIX wieku. Na przykładzie
trzech miast – czeskiego Broumova/Braunau, mazowieckiego Żyrardowa i dolnośląskiej Bielawy/Langenbielau –
badacz analizuje środkowoeuropejską drogę do epoki nowoczesnej. Interesuje się mikrohistorycznym przeobraże
niem wiejskiej, w przeważającej mierze rolniczej społeczności w zurbanizowane i uprzemysłowione społeczeństwo,
na którym odcisnęło piętno tworzenie instytucji opiekuńczych takich jak mieszkania zakładowe, szpitale, przytułki
dla ubogich i sierot, placówki szkolne i kulturalne.
W 2020 r. sprawozdawca kontynuował kwerendę w dolnośląskim archiwum regionalnym w Kamieńcu Ząbkowickim.
Główną uwagę skierował na powstanie instytucji opiekuńczych we wsi przemysłowej Bielawie na Dolnym Śląsku
(Prusy, Rzesza Niemiecka) w XIX wieku, szukając odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu przedsiębiorcy tekstylni
sami tworzyli te instytucje, czy też byli do tego zmuszani
przez władze państwowe. Inaczej niż w Broumovie i Żyrardowie władze państwowe odgrywały kluczową rolę
w powoływaniu instytucji opiekuńczych w Bielawie. Żyrardów powstał jako miasto przemysłowe „w szczerym
polu” po założeniu przędzalni lnu. Przedsiębiorstwo musiało zbudować domy mieszkalne i szkoły, a później szpital
i kościoły dla mieszkańców, aby ci mogli tam żyć. Broumov
był z kolei historycznym miastem, a zarazem centrum
dawnego opactwa benedyktynów. Instytucje i placówki
socjalne powstawały tam na przestrzeni dłuższego czasu.
Po założeniu kilku fabryk włókienniczych utworzono także – działające równolegle z placówkami komunalnymi –
mieszkania zakładowe, szkoły, kuchnie, szpital i przytułek
dla ubogich.

W Bielawie nie istniały żadne instytucje socjalne i opiekuńcze poza kościołem i szkołą. Dopiero dzięki naciskowi
rządu Rzeszy, wprowadzeniu ustawodawstwa socjalnego
oraz inspekcji pracy pod koniec lat osiemdziesiątych XIX
wieku poszczególni przedsiębiorcy tekstylni w Bielawie
zaczęli tworzyć pierwsze instytucje opiekuńcze. W przeciwieństwie do Żyrardowa i Broumova nie były to szeroko
zakrojone projekty, chociaż siła kapitałowa i gospodarcza
niektórych zakładów była porównywalna. Chodziło przede
wszystkim o budowę domków dla robotników wykwalifikowanych. Władze państwowe domagały się od przedsiębiorstw także zakładania kas chorych i kas emerytalnych.
Kolejna różnica polegała na interwencjach państwa w zakładową politykę socjalną – najsilniejsze były one w Bielawie. Żyrardów był swego rodzaju company town (miastem fabrycznym), zdominowanym przez kierownictwo
jednego (tu: jedynego) przedsiębiorstwa. Przemysłowcy
w Broumovie musieli natomiast negocjować na wielu
płaszczyznach z władzami państwowymi, regionalnymi
i komunalnymi w sprawie tworzenia i prowadzenia instytucji opiekuńczych. W Bielawie sprawami socjalnymi
(i nielicznymi instytucjami opiekuńczymi) zajmowali się
inspektorzy fabryczni z Wrocławia oraz urzędnicy z Urzędu
Kancelarii Rzeszy w Berlinie.
Sprawozdawca przeznacza połowę swojego czasu na zadania organizacyjne, związane z kierowaniem filią warszawskiego NIH w Pradze. Filia ściśle współpracuje z praskim oddziałem monachijskiego Collegium Carolinum,
Akademią Nauk Republiki Czeskiej i Uniwersytetem Karola
w Pradze. Nakręcił ponadto krótki film, dostępny w mediach społecznościowych i na stronach internetowych NIH
w Warszawie, prezentujący działalność i pomieszczenia
praskiej filii.
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O korzystanie z zamku biskupiego
w Lidzbarku Warmińskim toczyły
spór Katholische Jugend i Hitler
jugend.
Fot. Dawid Galus (2013),
CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia
Commons

Projekt cząstkowy 4:
Na styku ideologii, religii, języka
i tożsamości regionalnej.
NSDAP na Warmii 1928–1945
Opracowanie: dr Ralf Meindl

Projekt opisuje przemiany procesów regionalizacji na Warmii przez pryzmat historii NSDAP. Niezwykle zróżnicowana
krajobrazowo, gospodarczo, etnicznie i językowo Warmia
stanowiła od 1525 r. katolicką enklawę w protestanckim
księstwie, a później królestwie Prus (Wschodnich). W obu
tych organizmach państwowych wyznanie było nader istotnym czynnikiem konstytuującym procesy tworzenia się
tożsamości regionalnej. Do czasu rozpoczętego w 1945 r.
wysiedlenia ludności niemieckiej przynależność wyznaniowa determinowała nie tylko lokalną kulturę, lecz również
preferencje polityczne. W wyborach do Reichstagu i Landtagu katolicka partia Centrum zdobywała w powiatach
warmińskich niezawodnie największy odsetek głosów
i dysponowała w Republice Weimarskiej elektoratem o stabilnej liczebności. Dążeniu Kościoła katolickiego do kształtowania wszystkich dziedzin życia Warmiaków przeciwstawiała się od 1928 r. NSDAP, która miała podobne aspiracje.
Stosunkowo powolny i skromny rozwój organizacji partyjnej oraz wyniki wyborów dowodzą, że do 1933 r. NSDAP nie
udawało się zapuścić korzeni na Warmii. Po dojściu Hitlera
do władzy warmińska NSDAP próbowała poprzez działania
w sferze polityki kulturalnej i wyznaniowej wypełniać swoją rolę partii niepodzielnie rządzącej państwem i wypierać
katolicyzm jako czynnik budujący tożsamość. Tezą projektu jest to, że NSDAP udało się wprawdzie przeniknąć do
wielu dziedzin życia, przełamując tradycyjne wzory postępowania i mechanizmy identyfikacji, ale nie przyniosło to
w pełni zamierzonych skutków. Podjęta przez NSDAP próba zastąpienia regionalnej kultury i tożsamości nową, ponadregionalną lojalnością wobec Führera i jego ideologii
we wszystkich dziedzinach życia doprowadziła wprawdzie
do transformacji pod względem habitusu, form działania

i wzorów postępowania Warmiaków, zarazem jednak
również do wzmocnienia regionalnych więzi i identyfikacji
w ich nowej postaci, którą uzyskały w wyniku konfrontacji
z narodowym socjalizmem.
W celu weryfikacji tej tezy sprawozdawcy udało się w 2020 r.
przejrzeć i przeanalizować w Tajnym Archiwum Państwowym Pruskie Dziedzictwo Kultury w Berlinie oraz w Archiwum Państwowym w Olsztynie archiwum NSDAP z „Gau
Ostpreußen”, lokalne i regionalne akta partyjne, a także
dokumenty władz wschodniopruskich i warmińskich. Jasno
wynika z nich, że konfrontację między NSDAP a klerem,
ale również laikatem katolickim obie strony traktowały
jako fundamentalny konflikt, który miał być prowadzony
z determinacją. Ustępstwa można było obserwować przede
wszystkim ze strony NSDAP, która najwyraźniej zdawała
sobie sprawę, że zdoła przeniknąć do środowiska katolickiego tylko wtedy, gdy zaakceptuje tradycyjne więzi, godząc się nawet na podwójne członkostwo w organizacjach
narodowosocjalistycznych i katolickich. W celu pogłębienia tych wniosków sprawozdawca intensywnie zbadał historię życia codziennego Warmii. Badania skupiły się na
Warmii południowej, zwłaszcza na powiecie olsztyńskim,
ponieważ problematyka językowa – polski był językiem
ojczystym sporej części mieszkańców tego regionu – powodowała jeszcze ostrzejszą konfrontację ze światopoglądem NSDAP. W uzupełnieniu projektu sprawozdawca
przeanalizował również zagadnienie, na ile katolickie
tradycje Warmii kształtowały i kształtują kulturę pamięci
warmińskich wypędzonych oraz na ile nowi polscy osadnicy nawiązywali do tych tradycji i włączali je do nowych
procesów regionalizacji. Projekt wypełnia w ten sposób
lukę w badaniach z zakresu dziejów tożsamości, która do
tej pory uniemożliwiała przyjrzenie się regionalnemu rozwojowi Prus Wschodnich w jego całym zróżnicowaniu oraz
przyporządkowanie dyskursów legitymizacyjnych z okresu
powojennego.
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2. Religia, polityka i gospodarka w Polsce
średniowiecznej i wczesnonowożytnej

Księga Henrykowska
(1268–1310) zawiera
najstarszy zachowany
dokument języka
staropolskiego. Przechowywana jest w Muzeum
Archidiecezjalnym
we Wrocławiu.
Fot. domena publiczna

Od wczesnego średniowiecza dokonywały się w Polsce zasadnicze procesy przemian, innowacji i modernizacji, które
z punktu widzenia elit miały doprowadzić do zreformowania i ocalenia Rzeczypospolitej. O ile przodująca rola
szlachty w tych procesach jest od dawna przedmiotem
szczegółowych badań, to względnie mało uwagi poświęcano dotychczas dwóm potencjalnie ważnym czynnikom –
po pierwsze Kościołowi i religii, a po drugie gospodarce.
O mobilizujących impulsach i stymulowaniu modernizacji
ze strony polityki kościelnej i konfesyjnej, struktur kościelnych i wyznaniowych, splecionych ze sobą w skali całego
kontynentu elit i dynastii oraz powiązań intelektualnych
i artystycznych wiadomo stosunkowo niewiele.

Badania zogniskowane na koncentracji władzy, administracji i gospodarki w średniowiecznej Polsce i Rzeczpospolitej szlacheckiej mogą posłużyć nowemu zrozumieniu tych
zagadnień. W centrum uwagi znajdują się bezpośrednie
oddziaływanie religii i gospodarki na politykę oraz współczesne próby jego wyjaśnienia. Główną rolę odgrywają
zagadnienia kontaktów międzywyznaniowych i międzyreligijnych, zarządzania konfliktami i mediacji oraz temat
monetyzacji i komercjalizacji w kontekście europejskim.
Umożliwia to przyjrzenie się dawnej Europie z bardziej niż
dziś zróżnicowanymi granicami językowymi, kulturowymi
i politycznymi.
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Denar Władysława Hermana
(1079–1102), egzemplarz z aukcji
Warszawskiego Centrum
Numizmatycznego (WCN).

Projekt cząstkowy 1:
Momenty monetyzacyjne, strefy
komercjalizacji czy fiskalne krajobrazy
walutowe? Sieci redystrybucji srebra
a społeczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej (800–1200)
Opracowanie: dr hab. Dariusz Adamczyk
Przedsięwzięcie dotyczy zagadnienia, czy użytkowanie
metali szlachetnych odpowiadało logice homo politicus,
czy raczej homo oeconomicus. Czy ich stosowanie ograniczało się zatem tylko do ekonomii prestiżu i darów, komunikacji symbolicznej i handlu dalekosiężnego, czy też
znajdowały się one również w obrocie w handlu regionalnym i lokalnym? W jaki sposób można „zmierzyć” stopień
upieniężnienia i od kiedy można mówić o komercjalizacji?
I wreszcie: czy monetyzacja była procesem linearnym, czy
też charakteryzowała się raczej brakiem ciągłości?
Aby uczynić zadość złożoności przemian historycznych i nie
objaśniać ich monokauzalnie ani jednowymiarowo, badacz opracował zestaw wskaźników, służących do analizy
danych konstelacji i parametrów. Punktem wyjścia jest kilkaset znalezisk srebrnych skarbów oraz liczne pojedyncze
znaleziska monet z osad, grodów i cmentarzysk, które od
kopano lub przypadkowo odkryto w Europie Środkowo-Wschodniej i które są datowane na IX–XII wiek. Sprawozdawca bierze pod uwagę dokonania pokrewnych
dziedzin, czyli archeologii i antropologii kulturowej, i za
pomocą stworzonej bazy danych włącza je do analizy zagadnień z zakresu nauk historycznych. Kolejny element
opracowania polega na rekonstrukcji i kontekstualizacji
trans- i interkontynentalnych sieci handlu w czasie i przestrzeni. Ma to być opartym na metodach interdyscyplinarnych przyczynkiem do badania zarówno form interakcji
i komunikacji w łonie poszczególnych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, jak i wzajemnych powiązań
i oddziaływań między rozmaitymi podmiotami w zachodniej Eurazji.

W 2020 r. badacz ukończył drugą część monografii, poświęconą społecznym, fiskalnym i monetarnym aspektom
użytkowania kruszcu od IX do początków XIII wieku. Analiza odbywa się według kryteriów regionalnych i chrono
logicznych. Jednym z węzłowych zagadnień jest to, w jakich
konstelacjach cyrkulowały monety w państwie piastowskim od lat siedemdziesiątych do dziewięćdziesiątych XI
wieku. Metale szlachetne służyły do wynagradzania popleczników i wojów, demonstrowania potęgi i prestiżu,
jako surowiec do wyrobu biżuterii lub bicia denarów,
wreszcie jako środek płatniczy w transakcjach na różnych
płaszczyznach rynku. Tę hybrydową formę gospodarki,
która obejmowała różne elementy fiskalne, polityczno-reprezentacyjne i komercyjne, można z uzasadnionych
powodów nazywać ekonomią grodową. Wraz z załamaniem się importu na początku XII wieku nastąpiła endogenizacja pozyskiwania srebra. Jednak wiele wskaźników,
przede wszystkim mała ilość rozproszonych znalezisk polskich denarów z osad, sugeruje, że proces monetyzacji –
w dużej mierze z braku rodzimych źródeł surowców – raczej
nie objął szerokich warstw ludności, a nawet się cofnął.
Ta okoliczność zaważyła na decyzji dynastów, by dokonać
mniej lub bardziej systematycznej wymiany obowiązującego typu monet w celu zapewnienia sobie w ten sposób
odpowiedniego źródła dochodów.
Sprawozdawca opracował ponadto instrumentarium koncepcyjne, za pomocą którego można kontynuować projekt badawczy i analizować tematykę monety jako atrybutu nierównego rozwoju w kontekście polsko-niemieckim.
Szczególną wagę należy wtedy przypisać zagadnieniu,
jakie funkcje pełniło zachodniosłowiańskie bicie monet
naśladujących zachodnie fenigi i na ile emisja pieniędzy
przyczyniła się do modernizacji władzy, gospodarki i społeczeństwa na wschód od Łaby w XI–XIII wieku.
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3. Nowe konfiguracje imperialne.
Dynamika państwa i społeczeństwa
w „długim” XIX wieku
Widok Suwałk, opublikowany
w Tygodniku Ilustrowanym 1870 r.
Źródło: Domena publiczna

Rozbiory Rzeczypospolitej przerwały fazę kryzysu i przełomu w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim.
Przeobrażenie imperialnego układu sił w Europie Środkowej kosztem Rzeczypospolitej położyło również kres
próbom wewnętrznej reformy tego zdecentralizowanego
państwa o charakterze unii. Nastąpiło teraz konsekwentne wcielanie ziem polskich i litewskich do trzech imperiów
rozbiorowych. Wilno, Warszawa, Poznań i Kraków stały się
peryferiami w stosunku do ośrodków w St. Petersburgu,
Berlinie i Wiedniu.
Już po krótkim czasie proces ten przerwały wojny napoleońskie, które przyniosły temu regionowi nowe rozumienie państwa i prawa. Francuski code civil stał się prawnym
fundamentem rozwoju kapitalistycznych stosunków produkcji. Jednocześnie spustoszenia spowodowane kampaniami wojennymi, a także kolejne nowe konfiguracje
terytorialne – jak choćby krótka faza panowania pruskiego w Warszawie, Białymstoku i Suwałkach – hamowały
gospodarcze przejście do nowej epoki. W toku długiego
procesu, który rozpoczął się po kongresie wiedeńskim
i trwał do pierwszych dekad XX wieku, trzy imperia przekształciły się w nowoczesne organizmy państwowe, które
w zupełnie nowy sposób zdefiniowały wzajemne relacje
między państwem, przestrzenią i społeczeństwem.

W toku tej długofalowej terytorializacji mocarstwa rozbiorowe wzmacniały swoją obecność na prowincji, ale coraz
wyraźniejsza stawała się również obecność peryferyjnych
protagonistów w centrach imperiów. Poszczególne projekty badają wzajemny związek między modernizacją
struktur państwowych a przemianami społecznymi, które
znajdowały wyraz w gospodarce, nauce i kulturze, pod
względem politycznym zaś ustawicznie kierowały się
przeciwko władzy imperialnej.
Wynikające stąd konflikty zostały w znacznej mierze zbadane we wcześniejszych pracach, poświęconych powstaniom w zaborze rosyjskim, stłumieniu ruchów liberalno-narodowych i tak zwanemu kulturkampfowi w Prusach
oraz wywalczeniu znacznej autonomii w łonie monarchii
habsburskiej przez Galicję. W tym zespole badawczym
wstępna faza nowych konfiguracji imperialnych na początku XIX wieku jest postrzegana jako przełom epok.
Poszczególne projekty stawiają pytania o długofalowe
oddziaływanie procesów politycznych, ekonomicznych
i społecznych, które rozpoczęły się w tym okresie, a uwidoczniły w pełni na ogół dopiero w drugiej połowie XIX
wieku.
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Najstarsza mapa miasta
Wisztyńca/Vištytis (1835).
Źródło: Litewskie Archiwum
Historyczne, F. 1073, Ap.1, B. 134,
L. 20.

Projekt cząstkowy 1:
Przekształcenia obszarów działalności
żydowskich kupców 1772–1850
Opracowanie: prof. dr hab. Ruth Leiserowitz
Działalność żydowskich kupców na terenie dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego – części Rzeczypospolitej
Obojga Narodów – w dobie rozbiorów Polski i w okresie
późniejszym, przed budową kolei, jest badana w ramach
projektu cząstkowego. Na ile rozczłonkowanie terytorialne i nowa przynależność państwowa przekładały się na
sposób prowadzenia interesów przez tych kupców, na ich
działalność i stosunki z otoczeniem.
Celem projektu jest opis przeobrażeń od Rzeczypospolitej
Obojga Narodów do żydowskiej strefy osiedlenia oraz
weryfikacja, czy i w jaki sposób żydowscy protagoniści, na
których ogniskuje się badanie, postrzegali te historyczne
przemiany. Ponadto mają zostać zademonstrowane nowe
umiejscowienia i orientacje na podzielonym obszarze.
W 2020 r. badaczka kontynuowała kwerendę w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowym w Wilnie. Skupiła się głównie na sytuacji gospodarczej miasteczek Suwalszczyzny – obszaru, który w 1795 r.
został odłączony od Wielkiego Księstwa Litewskiego i przypadł Prusom, potem przez osiem lat należał do Księstwa
Warszawskiego, a następnie został włączony do Królestwa
Polskiego. Jak żydowscy kupcy znosili wielokrotne zmiany
polityczne? Odnalezione przez sprawozdawczynię akta na
ten temat umożliwiły analizę mikrokosmosu miasteczka
granicznego Wisztyńca (lit. Vištytis), w którym główną rolę
odgrywał handel. Lektura rozmaitych źródeł, które pozwalają przyjrzeć się życiu ogółu mieszkańców, a zwłaszcza
ludności żydowskiej w tym miasteczku w okresie około
dziesięciu lat, nasuwa wniosek, że okres 1815–1831 był
fazą względnego gospodarczego ożywienia i reorientacji.
Mieszkańcy starali się zachować ciągłość swojego bytu
ekonomicznego, przystosowywali się do nowych wyzwań
i określali nowe dziedziny działalności, z czego wynikały

napięcia. Jednocześnie próbowali walczyć z anachronicznymi przejawami ciągłości (przestarzałymi taryfami opłat za
miejsca na targowiskach). Była to faza, którą można określić mianem „małej stabilizacji” – choć również po 1831 r.
różne posunięcia carskiego imperium korzystnie wpływały
na sytuację.
Przykład ten pokazuje, że w latach dwudziestych XIX wieku
gospodarka ściśle splatała ze sobą wzajemnie różne grupy
ludności miasteczka – można więc wysunąć twierdzenie,
że funkcjonował tam rzeczywiście międzyetniczny kosmos
w małej skali. Ustalenia te mają być teraz porównane
z dokumentami z innego – mniej więcej tej samej wielkości – miasta w regionie, czyli Wyłkowyszek (lit. Vilkaviškis),
gdzie ze względu na zupełnie odmienne położenie geograficzne główne dziedziny handlu były zapewne inne.
Badaczka ujęła analizę sytuacji w Wisztyńcu w obszernym
artykule angielskojęzycznym.
Dalszy związek z projektem miała opieka nad dwoma doktorantami (na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i na
Uniwersytecie w Kłajpedzie) oraz nad jednym przewodem
doktorskim, pisanie recenzji, opieka nad pracami magisterskimi, odbieranie egzaminów oraz prowadzenie seminarium magisterskiego w semestrze zimowym 2020/21
na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie pod tytułem
„»Także my jesteśmy Europą«. Historia państw bałtyckich”.
Ponadto badaczka pisała recenzje dla DAAD, Uniwersytetu
Drezdeńskiego oraz fundacji.
Za badania dotyczące Litwy i Prus Wschodnich sprawo
zdawczyni otrzymała w styczniu 2020 r. Nagrodę Kultury
i Sztuki im. Ludwiga Rhesy. W lutym 2020 r. prezydent
Litwy przyznał jej Krzyż Rycerski Orderu Wielkiego Księcia
Giedymina.
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Więzienie Brygidki we Lwowie,
1863 r.
Fot. Josef Eder, Wydawnictwo Centr
Europy, Lviv Center for Urban History
Digital Archiv ID 943 © Lviv Historical
Museum

Projekt cząstkowy 2:
Panoptikon. Historia więziennictwa
na terytorium Polski i Litwy
w okresie rozbiorów
Opracowanie: dr Felix Ackermann
Sprawozdawca bada modernizację więziennictwa w Polsce
i na Litwie w okresie rozbiorów jako elementu terytorializacji władzy w Europie Środkowej. Na podstawie porównania sytuacji wewnątrz imperiów analizuje zmianę przeznaczenia przejęcia budynków klasztornych po kasatach
oraz budowę nowych więzień. Przyglądając się zmianie
podejścia biurokracji do religii, pracy i polityki, rozpatruje
procesy transferów między imperiami, aby wykazać, że silny
wpływ na przemiany miała również wiedza o konkretnych
niepowodzeniach.
W 2020 r. badacz ewaluował materiały z archiwów w Moskwie, Poznaniu, Lwowie, Berlinie i Warszawie. Szereg dokumentów świadczy o ożywionym transferze idei między
różnymi mocarstwami rozbiorowymi. W pierwszej połowie
XIX wieku dyskursy reform znajdowały odzwierciedlenie
głównie w normatywnych dokumentach więziennych,
w których zapisane były reguły odbywania kary. W odniesieniu do wszystkich trzech zaborów można z nich wyczytać
szczególną rolę praktyk religijnych w resocjalizacji więźniów
– przynajmniej w teorii. Rola ta malała w ciągu XIX wieku.
Coraz ważniejsze dla zarządzania czasem i przestrzenią
w więzieniach stawały się natomiast koncepcje pracy jako
praktyki resocjalizacyjnej. Badania przeprowadzone przez
sprawozdawcę w archiwach uwypuklają rozwój nowoczesnych państwowych form pracy tymczasowej oraz udział
więzień jako zakładów produkcyjnych w kapitalistycznym
rynku, a także rolę pracy więźniów w budowie nowych
więzień, choćby na wschodzie Galicji w Drohobyczu i Stanisławowie.

W 2020 r. projekt znajdował się w fazie końcowej, na
pierwszy plan wysunęła się więc synteza źródeł empirycznych. Odbywała się ona przede wszystkim w odniesieniu
do roli religii w imperialnej praktyce penitencjarnej. Szczególne wyzwanie stanowi tu powiązanie ze sobą zarówno
trzech rozpatrywanych przypadków – Lwowa, Rawicza
i Wilna – jak i przemian zachodzących w poszczególnych
mocarstwach rozbiorowych.
Oprócz pracy nad projektem autor udzielał się jako recenzent naukowy dla Polskiej Akademii Nauk, a także dla Baltic
Studies, Slavic Review oraz innych czasopism i wydawnictw,
m.in. dla wydawanego przez Muzeum Warszawy periodyku
Almanach Warszawy, do którego Rady Naukowej należy.
Jest on ponadto przewodniczącym jury nagrody książkowej im. Georga Dehio, a od grudnia członkiem prezydium
Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.
Innym polem działalności badacza były artykuły publicystyczne w prasie niemieckojęzycznej na temat polityki naukowej i historii Polski, Ukrainy i Białorusi. Przed wyborami
prezydenckimi na Białorusi w sierpniu 2020 r. i w okresie
późniejszym autor jako członek Białorusko-Niemieckiej Komisji Historyków skutecznie zabiegał o stosowanie nazwy
„Belarus” zamiast „Weißrussland“ w krajach niemieckiego
obszaru językowego. Efektem powyborczych starań o przekazywanie zainteresowanej publiczności wiedzy historycznej o Białorusi był między innymi projekt „Stimmen aus
Belarus” [„Głosy z Białorusi”].

B. Prace badawcze

23

4. Przemoc i obca władza w XX wieku –
„stuleciu skrajności”
Pomnik Lenina przed dworcem
w Kłajpedzie.
Fot. Bernardas Aleknavičius (1964),
CC-BY-NC-ND.

XX wiek, szczególnie w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, był „wiekiem skrajności”. Już podczas pierwszej wojny światowej doszedł do głosu nowy jakościowo
wymiar prowadzenia „wojny totalnej”, możliwy dzięki
postępowi technicznemu i nowym, radykalnym sposobom
myślenia. Rosnące w siłę ideologie totalitarne doprowadziły do niewyobrażalnej wcześniej eskalacji przemocy
podczas drugiej wojny światowej. Znalazły one wyraz
w bezwzględnej polityce niemieckiego i radzieckiego reżimu okupacyjnego, odznaczających się wielką brutalnością
zwłaszcza w Polsce. Ludność zajętych terenów stała się
obiektem wyzysku ekonomicznego, czystek politycznych
i przestępstw seksualnych. Jak wielka była eskalacja tej
przemocy, widać przede wszystkim w eksterminacyjnej
polityce systemów totalitarnych. Bezprzykładne jest w tym
kontekście masowe i systematyczne mordowanie europejskich Żydów przez Niemców. Zakres badań obejmuje XX
wiek w jego rozmaitych aspektach od pierwszej wojny

światowej do czasu upadku władzy komunistycznej w Europie Wschodniej. Na pierwszym planie znajduje się problem niemieckiej okupacji Polski i Litwy podczas drugiej
wojny światowej wraz z jej skutkami dla społeczeństw powojennych.
Wszystkie bieżące projekty cząstkowe są poświęcone tym
zagadnieniom w szerokim ujęciu metodycznym. Ich wspólną cechą jest to, że omijają utarte cezury historyczne,
przede wszystkim koniec wojny w 1945 r., aby analizować
wydarzenia wojenne i skutki wojny z poszerzonej czasowo
perspektywy i na tle kompleksowo ujętej sytuacji historycznej. Dzięki nowym sposobom przedstawiania i objaśniania kontekstów społecznych i medialnych mają zostać
dokładniej uchwycone długofalowe skutki drugiej wojny
światowej.
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Plakaty przeciwko homoseksualistom, lewicy i przerywaniu ciąży,
graffiti: „Bezpieczna aborcja,
222922567”. Warszawa, grudzień
2020 r.
Fot. Michael Zok

Projekt cząstkowy 1:
„No Sex Please, We are Catholic”.
Reprodukcja i partnerstwo na styku
między (de-)sekularyzacją a (de-)prywatyzacją religii w Irlandii i Polsce
Opracowanie: dr Michael Zok
(od 1 lutego)
Rozpoczęty 1 lutego 2020 r. projekt badawczy, objęty finansowaniem Niemieckiej Wspólnoty Badawczej w module
„Własny etat”, ma na celu naświetlenie zjawisk opatrywanych w najnowszych badaniach z zakresu socjologii religii
hasłami „(de-)prywatyzacja religii” (Luckmann, Casanova)
bądź „(de-)sekularyzacja” (Berger, Pollack). Posłuży do tego
długofalowa historyczna analiza porównawcza dwóch
społeczeństw (Irlandii i Polski), które wykazują podobieństwa pod względem czynników kulturowych i historycznych, w tym dominacji Kościoła katolickiego w debatach
społecznych czy utożsamiania wyznania z narodem w XIX
wieku. Jednak w ostatnich dekadach poszły wyraźnie innymi drogami zwłaszcza w dziedzinie praw reprodukcyjnych oraz poglądów na społecznie akceptowane formy
partnerstwa. Pierwszoplanowym tematem analizy są warunki i czynniki wzmacniające lub osłabiające siłę oddziaływania norm świeckich bądź kościelnych. Wiąże się to
ściśle z utrzymaniem bądź utratą hegemonicznej pozycji
określonych podmiotów w dyskursie publicznym, przy
czym analiza skupia się zwłaszcza na (kontr-)elitach politycznych i społecznych oraz na ich strategiach dyskursywnych. Przemiany z ostatnich lat doprowadziły ostatecznie
do powstania wyraźnie zauważalnych różnic zarówno pod
względem społecznej akceptacji rozmaitych modeli życia,
jak i prawnej kodyfikacji praw reprodukcyjnych.
Projekt analizuje transformację wartości w społeczeństwie
irlandzkim i polskim na podstawie dyskursów o reprodukcji i partnerstwie. Nadają się one szczególnie dobrze do

analizy dlatego, że związane z nimi konflikty społeczne
nie stanowią bynajmniej „cichej rewolucji”, jak twierdził
w 1977 r. amerykański socjolog Ronald Inglehart, lecz charakteryzują się dużą dozą emocjonalności i kontrowersyjności w debatach społecznych i politycznych, dzięki czemu
są wyraźnie zauważalne.
W 2020 r. sprawozdawca przystąpił do zapoznawania się
z materiałami archiwalnymi w Archiwum Akt Nowych
w Warszawie. Pierwszym celem było zidentyfikowanie najistotniejszych podmiotów oraz przeanalizowanie ich wpływu na konflikty polityczne i społeczne. Analiza skupiła
się głównie na zasobach dotyczących partii politycznych,
a także niektórych organizacji społecznych (na przykład
Klubów Inteligencji Katolickiej). W centrum uwagi znalazły się wzorce argumentacji przeciwników i zwolenników liberalizacji w omawianym kompleksie tematycznym.
Oprócz tych zasobów sprawozdawca położył nacisk na
ewaluację istotnej literatury sekundarnej z warszawskich
bibliotek, obejmującej obok pozycji socjologicznych także opracowania i periodyki medyczne. Ponadto dzięki
pobytom badawczym w Dolnosaksońskiej Bibliotece Państwowej i Uniwersyteckiej w Getyndze, które zastąpiły
planowaną pierwotnie na jesień podróż do Irlandii, sprawozdawcy udało się przeprowadzić pierwsze analizy treści
irlandzkich dzienników w zakresie przedmiotu badań.
W rezultacie tych prac w przygotowaniu do publikacji
znajduje się już kilka porównawczych artykułów, poświęconych niniejszemu projektowi badawczemu.
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Podział administracyjny okupowanej Polski, zgodne ze stanem
z dnia 20 IX 1940 (fragment),
opublikowany [w:] Ministerstwo
Rzeszy ds. Wewnętrznych (ed.):
Kartenfolge zur Landes- und
Wirtschaftskunde der eingegliederten deutschen Ostgebiete
und des Generalgouvernements,
Berlin 1940/41.

Projekt cząstkowy 2:
Północne Mazowsze między polską
państwowością a niemiecką władzą
okupacyjną w połowie XX wieku
Opracowanie: dr Christhardt Henschel
Prace realizowane w 2020 r. były merytorycznie związane
z tematami opracowywanymi w roku poprzednim. Sprawo
zdawca pogłębił wiedzę dotyczącą wyobrażeń miejscowych i narodowosocjalistycznych protagonistów o regionie
północnego Mazowsza i zawarł ją w dłuższym artykule.
Na tej podstawie badaczowi udało się wykonać kolejny
krok w projekcie, a mianowicie zbadać planowanie urbanistyczne i przestrzenne w „rejencji ciechanowskiej”, co
również zaowocowało powstaniem publikacji. Ważne
impulsy przyniosły w tej mierze międzynarodowe warsztaty na temat nazistowskiej architektury w okupowanej
Polsce, zorganizowane wspólnie przez NIH w Warszawie
i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie. Przy tej okazji udało się przedstawić ścisłe
związki między polityką okupacyjną, planowaniem przestrzennym i urbanistyką na podstawie dwóch modelowych
przykładów – stolicy regencji, czyli Ciechanowa (Zichenau)
i miasta Płocka (Schröttersburg). Przykłady te reprezentują
dwa odmienne podejścia do „germanizacji” okupowanych
ziem – reinterpretację istniejącej substancji kulturowej
oraz budowę miasta od nowa na gruncie tabula rasa, odrzucając to, co istniało wcześniej.

Związek z tymi działaniami ma również udział w pracach
nad polską edycją pionierskiego studium Nielsa Gutschowa
Ordnungswahn. Architekten planen im „eingedeutschten
Osten” wraz z Anniką Wienert i Aleksandrą Paradowską
(tytuł polskiego przekładu: Obsesja porządku. Niemieccy
architekci planują w okupowanej Polsce 1939–1945). Publikacja tego fundamentalnego dzieła, do którego badacz
przygotowuje obszerny komentarz, ma doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju tej gałęzi badań w Polsce.
Kolejnym opracowywanym obszarem tematycznym jest historia życia codziennego w „rejencji ciechanowskiej” podczas okupacji. Badacz przeprowadził tu przede wszystkim
analizę trzech dzienników, wyraźnie ukazujących odmienne punkty widzenia różnych grup etnicznych i społecznych
na politykę niemiecką. Pozycja społeczna i przypisanie do
określonej kategorii rasowej nie tylko decydowały o szansach tych osób na przetrwanie, lecz również determinowały ich sposób postrzegania bieżących wydarzeń.
Z powodu pandemii Covid-19 badacz nie mógł kontynuować prac nad powyższym tematem z powodu brakującej
jeszcze kwerendy w archiwach. Wstępne wyniki dociekań
nad historią życia codziennego udało mu się jeszcze włączyć do tomu zbiorowego Ostpreußens Kriegsbeute. Der
Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945 [Łup wojenny Prus
Wschodnich. Rejencja ciechanowska 1939–1945 ]. Należące
do tej publikacji artykuły są już w całości gotowe i zostały
przekazane do redakcji końcowej. Tom pod redakcją sprawozdawcy ukaże się w serii „Pojedyncze publikacje” NIH
w Warszawie.
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Pomnik na starym cmentarzu
żydowskim w Szkudach, 1991.
Fot. Państwowe Muzeum
Żydowskie im. Gaona w Wilnie,
nr inw. VGŽIM VŽMP 6909/2

Projekt cząstkowy 3:
Powojenny wymiar sprawiedliwości:
Holokaust a procesy zbrodniarzy
wojennych na Litwie radzieckiej
Opracowanie: dr Gintarė Malinauskaitė
Projekt jest poświęcony analizie jednego z przeprowadzonych na Litwie radzieckiej procesów zbrodniarzy wojennych z czasu drugiej wojny światowej. W latach sześćdziesiątych osądzano tam zbrodnie Holokaustu, popełnione
na litewskiej prowincji. Omawiane postępowanie należy
do drugiej fali procesów zbrodniarzy wojennych w Związku Radzieckim. Faza ta rozpoczęła się według badaczki na
początku lat sześćdziesiątych i mimo panującej propagandy
i ideologizacji charakteryzowała się nowymi praktykami
prawnymi, takimi jak szeroko zakrojone dochodzenia,
ekshumacje oraz przesłuchania licznych świadków.
Sprawozdawczyni napisze mikrohistorię procesu sądowego, który odbył się w marcu 1964 r. w Kłajpedzie. Siedmiu
miejscowych kolaborantów obwiniono o wymordowanie
3 tysięcy ludzi w sąsiednim mieście Szkudy (Skuodas).
Ponieważ głównym oskarżonym był ksiądz Lionginas Jankauskas, który pod koniec wojny uciekł do Niemiec, a później do USA, gdzie działał politycznie, publiczne oskarżenie objęło również litewski Kościół katolicki i litewską
społeczność emigracyjną. Badaczka opisuje ten proces
nie tylko jako przejaw radzieckiej propagandy, lecz również jako postępowanie prawne, które przeobraziło się
w miejsce pamięci o wojnie. W procesie wzięło udział również 70 świadków, w tym osoby ocalałe z Holokaustu. Ich
zeznania odzwierciedlają wojenną i powojenną historię
społeczną miasta Szkudy. Dokumentują także „intymność
zabijania”, a ponadto pozwalają odtworzyć obraz stosunków międzyetnicznych w latach powojennych.
Celem projektu jest zbadanie prawnych i medialnych przygotowań do procesu, a także medialnej inscenizacji i recepcji tego postępowania sądowego na Litwie radzieckiej

i w litewskiej społeczności emigracyjnej w USA. Badaczka
dokonuje również nowej, krytycznej oceny radzieckich
protokołów sądowych jako źródła historycznego. W tym
celu przeanalizowała praktyki przestrzenne i cielesne oraz
aspekty związane z płcią, inscenizowane na sali sądowej
przez radziecki system wymiaru sprawiedliwości.
W 2020 r. sprawozdawczyni odbyła podróż do Szkud, poświęconą badaniom terenowym. Kontynuowała kwerendę w miejscowym muzeum. Dzięki temu powiększył się
wykaz literatury naukowej oraz źródeł dotyczących wojennej i powojennej historii Szkud i okolicy. W Szkudach
badaczka przeprowadziła również rozmowę z kobietą,
która brała udział w procesie w 1964 roku w Kłajpedzie
jako świadek. W ten sposób udało się ponownie sprecyzować pytania badawcze dotyczące postępowania
poprzedzającego proces. Otwiera to nową perspektywę
spojrzenia na proces ekshumacji tamtejszych masowych
grobów i jej ówczesną recepcję przez miejscową ludność.
Sprawozdawczyni przeznacza połowę swojego czasu pracy na zadania organizacyjne, związane z kierowaniem filią
warszawskiego NIH w Wilnie. Ponadto stworzyła (wspólnie z Ruth Leiserowitz) koncepcję konferencji „Understanding Childhood and Construction of National Identities”,
zaplanowanej na 17–18 czerwca 2021 r. w Wilnie. Przedstawiła ją na portalu Forum Studiów Transregionalnych
„Trafo” w dziale „Emerging Topics. Insights from ,Behind
the Scenes‘” (https://trafo.hypotheses.org/24643). W semestrze letnim badaczka prowadziła ponadto zajęcia dydaktyczne online pod tytułem „Holocaust and Its Aftermath
in Lithuania: Narratives and Iconographies” w Seminarium
Historycznym Uniwersytetu w Heidelbergu.
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Zdjęcie grupowe pierwszych
absolwentów Instytutu Architektury na Uniwersytecie Mosulskim
wraz z polskimi wykładowcami,
1983.
Fot. Własność prywatna prof.
Zbigniewa Bacia (na zdjęciu
w pierwszym rzędzie piąty
od lewej)

Projekt cząstkowy w ramach
„Wiedza bez granic“:
Ideowe pokrewieństwo a przestrzeń
miejska: relacje wiedzy między Polską
Rzeczpospolitą Ludową a Irakiem
w zakresie architektury i planowania
przestrzennego
Opracowanie: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
Celem projektu cząstkowego jest zbadanie wymiany akademickiej pomiędzy PRL a Irakiem w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego przez pryzmat doświadczeń zaangażowanych w nią studentów i wykładowców.
Projekt skupia się na studium przypadku Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego, który powstał w 1978
roku i rozwijał się we współpracy z wykładowcami z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Na przestrzeni lat osiemdziesiątych XX wieku, szesnastu
wykładowców z Politechniki Wrocławskiej pracowało
w Instytucie Architektury współtworząc jego program,
prowadząc większość przedmiotów projektowych i kształcąc pierwsze pokolenie mosulskich architektów. Obecność
tak dużej grupy zagranicznych wykładowców, przedstawicieli nie tylko tej samej narodowości ale i instytucji,
w pionierskim okresie działalności Instytutu doprowadziła
do wyjątkowej sytuacji, gdzie Instytut w całości wdrożył
program studiów i metodologię nauczania architektury
z Politechniki Wrocławskiej. Celem projektu jest odtworzenie przebiegu tej wymiany, zrozumienie jej wpływu na
doświadczenie edukacyjne i karierę zawodową irackich
studentów, a także na ukształtowanie się profilu Instytut
oraz jego dalszy rozwój.
W aspekcie metodologicznym, projekt opiera się na wywiadach pogłębionych z absolwentami i pracownikami Instytutu Architektury oraz polskimi wykładowcami którzy go
współtworzyli, a także analizie materiałów archiwalnych
znajdujących się w polskich archiwach oraz w posiadaniu
badanych. W trakcie minionego roku zostały przeprowadzone kwerendy w Archiwum Politechniki Wrocławskiej

(sierpień) oraz Instytucie Pamięci Narodowej (lipiec, październik), które pozwoliły na odtworzenie ram formalnych
i czasowych wymiany oraz przybliżyły sylwetki polskich
wykładowców. W okresie sprawozdawczym pracowniczka
odbyła również dwa wyjazdy badawcze do Iraku (luty,
listopad) oraz jeden do Holandii (sierpień), w trakcie których przeprowadziła trzynaście wywiadów pogłębionych
z absolwentami Instytutu. Dodatkowo, badaczka przeprowadziła wywiady z pięcioma wykładowcami Politechniki
Wrocławskiej dotyczące ich doświadczeń związanych
z pracą na Uniwersytecie Mosulskim. Ze względu na bardzo ograniczone formalne zasoby archiwalne dokumentujące historię tej wymiany akademickiej – i ich zupełny brak
po stronie irackiej – bardzo istotne było uzyskanie dostępu
do zdjęć, projektów i dokumentów będących w posiadaniu badanych.
W celu dotarcia do szerszej grupy absolwentów, autorka
założyła arabsko-angielską stronę na platformie Facebook
poświęconą projektowi. Strona skupia byłych absolwentów Instytutu, umożliwiając nawiązywanie kontaktów
oraz wymianę informacji i materiałów. W minionym roku,
autorka nawiązała również współpracę z Emadem Rammo,
absolwentem Instytutu który prowadzi stronę internetową
dotyczącą historii, kultury i architektury Iraku. W toku tej
współpracy, Emad Rammo opublikował szereg artykułów
poświęconych polskim wykładowcom architektury w Mosulu, które stały się źródłem cennych informacji oraz przybliżyły perspektywę irackich studentów na tę wymianę.
W trakcie minionego roku nacisk położony był na zbieranie i analizę danych oraz pisanie rozdziału do przygotowywanej w ramach projektu „Relations in the Ideoscape”
publikacji książkowej. W ramach ww projektu, badaczka
opracowała także serię zdjęć oraz tekst towarzyszący na
planowaną wystawę „Z Bliskiego Wschodu do bloku
wschodniego – światy społeczne studentów podczas zimnej wojny” oraz przeprowadziła kwerendę w celu zaproponowania filmów na planowany festiwal filmowy „Relations in the Cold War”.
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Autor podczas kwerendy
archiwalnej w Krakowie, 2020.
Fot. Mustafa Switat

Projekt cząstkowy w ramach
„Wiedzy bez granic“:
Visualized Alliances and the Artworld –
Knowledge Exchange between Polish
People’s Republic and Arab Countries
in the Field of Plastic Arts
Opracowanie: dr Mustafa Switat
Projekt ten koncentruje się na analizie przepływu wiedzy
oraz idei w zakresie sztuki pomiędzy PRL a krajami arabskimi. Badanie przepływów intelektualnych jest możliwe
dzięki połączeniu metodologii historii mówionej z interpretacją socjologiczno-antropologiczną.
Celem projektu jest wizualizacja sojuszy w dziedzinie
sztuk plastycznych (malarstwie, rzeźbie, grafice) w kontekście indywidualnym, państwowym i ponadregionalnym. Głównymi aktorami wymiany wiedzy byli arabscy
studenci historii sztuki oraz kierunków artystycznych na
polskich uniwersytetach, wydziałach artystycznych w Aka
demiach Sztuk Pięknych (lub innych wydziałach, jeśli prowadzili również działalność artystyczną) oraz ich profesorowie. Analiza biografii byłych studentów, na podstawie
materiałów archiwalnych, ego-dokumentów i wywiadów
pogłębionych z nimi oraz przedstawicielami świata sztuki
ma odpowiedzieć na pytanie o ich aktywny udział i wpływ
na rozwój życia artystycznego w ich krajach oraz świecie
arabskim.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono serię wywiadów z artystami arabskimi – absolwentami polskich
Akademii Sztuk Pięknych, którzy obecnie przebywają
w Polsce oraz przedstawicielami świata sztuki, w tym m.in.
historykami sztuki, pracownikami muzeów i galerii zajmującymi się polsko-arabskimi kontaktami artystycznymi.
Umożliwiły one konceptualizację badań oraz zdobycie
istotnych materiałów źródłowych – nie tylko nagrań (choć
stanowią one kluczowe narzędzie badawcze), ale i m.in.
katalogów wystaw i materiałów niedostępnych w Polsce.
Jednocześnie prowadzono kwerendy biblioteczne i archiwalne w zbiorach archiwów ASP.
Okazało się, iż to w warszawskiej ASP najczęściej studiowali arabscy studenci (było to ok. 30 mężczyzn), a choć
nie było ich wielu odegrali znaczącą rolę w przepływie
wiedzy oraz idei w zakresie sztuki między PRL a swoimi
ojczyznami. Z całej kadry akademickiej większy wpływ na

rozwój sztuki mieli tam profesorowie, którzy ukończyli
studia za granicą. Gwarantowały one byłym studentom
miejsce w instytucjach kultury i możliwość zrobienia kariery. Ich znajomość sztuki współczesnej była wysoko ceniona w ich krajach.
Studenci arabscy zdobytą w Polsce wiedzę o sztuce indywidualnie adaptowali oraz przekazywali ją swoim studentom podczas zajęć dydaktycznych. Wizualizowali ją
ponadto w swojej twórczości artystycznej (często łączącej
motywy polskie i arabskie) oraz działalności naukowej
czy artystycznej, jak np. innowacyjne metody nauczania,
w tym nowe formy artystycznej wypowiedzi.
W efekcie ww. prac w ramach projektu opublikowano
esej o grupach studentów arabskich w Polsce w okresie
PRL, autoryzowano krótki wywiad prezentujący założenia ww. projektu, zaprezentowano je również podczas
kolokwium. Pierwsze wyniki badań przedstawiono także
podczas warsztatów projektowych oraz w artykule o polsko-syryjskich interakcjach w edukacji w zakresie sztuk
plastycznych. Ich analiza dowodzi, że edukacja w zakresie
sztuk pięknych w Polsce i Syrii ma wiele cech wspólnych
(m.in. sztuka jako element podtrzymujący tożsamość narodową – zwłaszcza podczas walki o niepodległość, powojenny rozwój instytucjonalny pod mecenatem państwowym,
kształcenie kadr w ośrodkach wschodnich i zachodnich,
uznawanie tego samego centrum artystycznego, inspiracje zachodnie), co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w historii, ale i głównie postmodernistycznych teoriach
z zakresu myśli społecznej – od modernizmu, przez teorie
postkolonialne do geografii artystycznej. Tym samym projekt wpisuje się w aktualne poszukiwania nowego paradygmatu badań globalnych relacji w zakresie sztuki.
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5. Funkcjonalność historii
w późnej nowoczesności
„Cyfrowa okupacja“. Florencja,
Galleria dell´Accademia, 2019.
Fot. Miloš Řezník

Naukowcy w tym zespole badawczym zajmują się różnymi
wariantami współczesnego wykorzystania historii. Punktem wyjścia jest obserwacja symptomatycznej paraleli we
współczesnym społeczeństwie: z jednej strony nasze życie
przyspiesza i ulega fragmentaryzacji, z drugiej zaś wzrosło
znaczenie przeszłości, mimo że coraz szybciej staje się nam
obca – albo właśnie dlatego. Wielkim powodzeniem cieszą
się średniowieczne jarmarki, filmy historyczne i turystyczne „podróże w czasie”. Czasopisma i powieści historyczne
zapełniają regały w księgarniach, a nawet czasy najnowsze
coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w muzeach, licznie zresztą odwiedzanych. Inaczej niż w wypadku pozostałych zagadnień badawczych Instytutu uwaga skupia się
tu zatem przede wszystkim na współczesnych reprezentacjach przeszłości, które wyjaśniane są z perspektywy późno
nowoczesnego społeczeństwa w warunkach kapitalizmu
konsumpcyjnego.

Intencją projektów realizowanych w tym obszarze badawczym jest zejście z utartych ścieżek badań nad pamięcią
i uzupełnienie semantycznych analiz poszczególnych nośników znaczeń o zadawane wprost pytania o ich wykorzystanie i przyswojenie: jak, w jakim celu, przez kogo i dla
kogo wykorzystywane są odniesienia historyczne w tym
konkretnym przypadku? Jakie zjawiska są nowe, a jakie
można przedstawiać w perspektywie historycznej? I wreszcie: co to wszystko oznacza dla naszych wyobrażeń o historii? Projekty badawcze, które można przyporządkować
do nowej dyscypliny Public History, zajmują się nie tylko
praktykami przyswajania i recepcji historii w przestrzeni
publicznej, ale także bezpośrednio zagadnieniami etyki,
krytycznej autorefleksji i odpowiedzialności w czasach,
w których pojęcia prawdy, historycznej rzeczywistości oraz
faktów tracą na znaczeniu lub uznawane są za konstrukty
myślowe, którymi można manipulować.
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Widok z Muzeum Życia w PRL
na Plac Konstytucji w Warszawie,
lipiec 2020.
Fot. Sabine Stach

Projekt cząstkowy 1:
Dziki wschód? Historia państwowego
socjalizmu w komercyjnych
oprowadzaniach po miastach:
Praga – Warszawa – Bratysława
Opracowanie: dr Sabine Stach
(do 31 sierpnia)
Projekt badawczy dotyczy umotywowanego ekonomicznie,
interaktywnego i powiązanego z przestrzenią przyswajania historii najnowszej w oprowadzaniach po miastach.
Na przykładzie przedstawiania państwowego socjalizmu
i postsocjalizmu w guided tours po Warszawie, Pradze
i Bratysławie sprawozdawczyni analizuje zagadnienia komodyfikacji, reoralizacji i uwierzytalniania historii. Nadrzędnym celem projektu, osadzonego w dziedzinie Public
History, jest teoretyzacja oprowadzania po mieście jako
specyficznego medium narracji historycznej. W warstwie
metodycznej praca opiera się na badaniach etnograficznych: w latach 2015–2019 badaczka zapoznała się z licznymi oprowadzaniami po miastach w różnych formatach
metodą obserwacji uczestniczącej oraz przeprowadziła
wywiady z przedsiębiorcami i przewodnikami miejskimi.
Sprawozdawczyni opuściła NIH w Warszawie z powodów
rodzinnych przed terminem zakończenia projektu 31 sierpnia. Pracę nad tym projektem kontynuuje w ramach etatu
kooperacyjnego Fundacji im. Maxa Webera oraz zatrudnienia w GWZO w Lipsku.
Do chwili zakończenia pracy w NIH badaczka skupiała się
na końcowej ewaluacji transkrypcji oprowadzań i notatek
z badań terenowych, na pracy nad manuskryptem książki
oraz pisaniu dwóch obszernych artykułów specjalistycznych. Praca jest jest w zaawansowanej fazie – powstało
około 140 stron. Są to dwie pierwsze części monografii,
w których temat jest analizowany najpierw z perspektywy
ekonomicznej („Sprzedawać komunizm”), a następnie
z narracyjnego punktu widzenia („Opowiadać komunizm”).
Części III i IV, poświęcone aspektom cielesno-performatywnym („Przeżywać komunizm”) oraz pytaniom o unaocznienie i uwierzytelnienie („O uwierzytelnianiu historii

w turystyce”) mają – podobnie jak wstęp i zakończenie –
postać szczegółowych szkiców. Propozycję usystematyzowania nadrzędnego tematu turystyki historycznej opublikowano na portalu Docupedia. Angielskojęzyczny artykuł,
omawiający główne ustalenia naukowe w zakresie performatywności pamięci w turystyce międzynarodowej, został
pozytywnie oceniony i przeredagowany. Ukaże się on wiosną 2021 r. w czasopiśmie History and Memory.
Wybrane aspekty projektu przedstawiono i przedyskutowano na Kongresie Polonoznawczym w Halle w zaplanowanym przez badaczkę razem z Anniką Wienert panelu
„Wszyscy ludzie są równi, ale niektórzy są równiejsi od innych? Paradoksy równości w PRL” oraz w również współprzygotowanej przez nią sekcji „Memory production and
the geopolitics of tourism encounters in guided city tours”
na dorocznej sesji Association of Critical Heritage Studies.
Sprawozdawczyni brała ponadto udział w opracowaniu
panelu „HisTourism: Theory and Practice” na doroczną sesję International Federation of Public History, którą jednak
przełożono z powodu pandemii Covid-19. Pracowała też
razem z kolegami i koleżankami nad szeregiem projektów
publikacji, które mają być ukończone w 2021 r. Do tego
wątku należy redakcja zeszytów tematycznych Jahrbuch
für Historische Kommunismusforschung (o praktykach
gier w realnym socjalizmie), Zeithistorische Forschungen
(o nostalgii) oraz czasopisma Narrative Culture (o historii w guided tours ). Do dwóch innych tomów zbiorowych
o przyswajaniu historii w rekonstrukcji historycznej badaczka pozyskiwała i redagowała teksty oraz pisała własne artykuły. Weryfikowała ponadto przekład swojej rozprawy doktorskiej na czeski, który ukaże się na początku
2021 r. w wydawnictwie Academia w Pradze. Jako redaktorka portalu H-Soz-Kult zajmowała się 11 recenzjami.
Stworzyła też koncepcję zajęć dydaktycznych – przerwanych jednak po pierwszym z planowanych trzech spotkań
z powodu pandemii – o turystycznych wyobrażeniach Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Studiów niemiecko-czeskich oraz Międzynarodowych studiów terytorialnych /
Studiów niemieckich i austriackich na Uniwersytecie Karola
w Pradze.
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Widok wystawy stałej „Rescued
Lithuanian Jewish Child Tells about
Shoah” w Muzeum im. Gaona
w Wilnie, sierpień 2019.
Fot. Zofia Wóycicka

Projekt cząstkowy 2:
Ratowanie Żydów podczas drugiej
wojny światowej we współczesnych
muzeach europejskich
Opracowanie: dr Zofia Wóycicka
W ciągu ostatnich dwudziestu lat w Europie powstało wiele
muzeów poświęconych ludziom, którzy pomagali Żydom
podczas drugiej wojny światowej. Stanowią one wyraz rosnącego międzynarodowego zainteresowania tematem
ratowania Żydów. Można to interpretować jako potwierdzenie tezy Natana Sznaidera i Daniela Levy’ego z początku XXI wieku o tworzeniu się wspólnej „kosmopolitycznej”
pamięci o Holokauście. I z pewnością prawie jednoczesne
pojawienie się tej problematyki w różnych krajach Europy
to nie przypadek. W rzeczywistości wiele wspomnianych
muzeów sięga po podobny język form i podobne motywy.
Można to tłumaczyć międzynarodowym transferem idei,
ale również poszukiwaniem międzynarodowej legitymizacji i czytelności. Po głębszej analizie okazuje się jednak,
że te elementy są stosowane w bardzo różny, niekiedy nawet wywrotowy sposób, że tworzą rozbieżne wizje historii
i niosą ze sobą odmienne przesłania.
W ramach projektu zostanie dokonana analiza porównawcza następujących muzeów:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dom Sugihary w Kownie / Litwa (2001)
Muzeum Dimitara Peszewa w Kiustendił / Bułgaria
(2002, przebudowane 2013)
Muzeum Warsztatu dla Niewidomych Ottona Weidta
w Berlinie (2006)
Miejsce Pamięci Cichych Bohaterów w Berlinie
(2008, przebudowane 2018, 2020)
Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona w Wilnie
(wystawa stała: Rescued Lithuanian Jewish Child Tells
about Shoah, 2009)
Miejsce Pamięci Žanisa Lipke w Rydze / Łotwa (2012/13)
Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Ligon / Francja
(2013)
Apteka Tadeusza Pankiewicza w Krakowie
(1983, ostatnia przebudowa 2013)

9. Willa Żabińskich w Zoo w Warszawie (2015)
10. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej /
Polska (2016)
11. Fundacja Villa Emma, Nonantola/Włochy (w budowie)
12. Memorial of the Shoah and Oskar Schindler, Brněnec /
Republika Czeska (w budowie)

Badania skupiają się na analizie wystaw muzealnych, na
częściowej rekonstrukcji procesu ich powstawania oraz
„aktorach pamięci”, którzy przyczynili się do realizacji tych
projektów. Wychodząc od tezy Sharon Macdonald o „glokalizacji” europejskiej pamięci, badaczka docieka, jak
utrwalone przez media obrazy historii oraz polityka historyczna Unii Europejskiej, Rady Europy, IHRA i innych podmiotów międzynarodowych oddziałują na instytucje narodowe i lokalne. Przedmiotem badań ma być również
wpływ globalnych trendów w rozwoju muzeów i miejsc pamięci Holokaustu. Jednocześnie projekt podejmuje próbę
uchwycenia specyfiki narracji o „Sprawiedliwych” w badanych muzeach i umieszczenia ich w szerszym kontekście
narodowych kultur pamięci.
Ponieważ sprawozdawczyni z powodu pandemii COVID19
nie mogła w 2020 r. odbyć zaplanowanych podróży badawczych, praca nad projektem koncentrowała się na pisaniu dwóch artykułów na podstawie uprzedniej kwerendy.
Pierwszy z nich to analiza wpisów do ksiąg gości w trzech
polskich muzeach „Sprawiedliwych”. Drugi artykuł, pod
tytułem „A Global Label and its Local Appropriations. Representations of the Righteous Among the Nations in
Contemporary European Museums” został przyjęty do publikacji w Memory Studies. Razem z Raphaelem Utzem
i Natalią Aleksiun badaczka kontynuowała pracę nad tomem zbiorowym pod tytułem The Rescue Turn. Holocaust
Memory, Politics, and Debates. Poza tym napisała do internetowej publikacji Bloomsbury History: Theory & Method
artykuł o obiektach muzealnych jako źródle do badań
historycznych.
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Mural „Wojsko Polskie – europejska
zapora antybolszewicka”,
Warszawa 2017.
Fot. Maciej Górny

Projekt cząstkowy 3:
Niepodległości. Nowy ład w Europie
Środkowo-Wschodniej na drodze
od faktów do rytuału
Opracowanie: prof. dr hab. Maciej Górny
(do 31 lipca)
Projekt dotyczy publicznych debat wokół uzyskania niepodległości przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej
jak również procesów odgórnej i oddolnej rytualizacji tej
historii. Poza perspektywą badań pamięci odwołuje się
także do refleksji nad ekonomizacją i mediatyzacją historii. Celem projektu jest analiza porównawcza polityk historycznych oraz publicznych kontrowersji w postimperialnej
przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1918.
Bazę źródłową stanowią teksty prasowe i innych mediów,
materiały archiwalne, podręczniki szkolne, publikowane
wspomnienia oraz materiał ilustracyjny w zakreślonym powyżej zakresie czasowym i terytorialnym.
W 2020 r. sprawozdawca (wspólnie z Włodzimierzem Borodziejem, Piotrem T. Kwiatkowskim i Łukaszem Galuskiem)
przygotował do tłumaczenia na niemiecki i angielski książkę 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej (Kraków, 2018). Nowa wersja tej monografii porusza
problematykę aspektów nieuwzględnionych w wersji polskiej, takich jak architektura, oraz dodatkowych regionów,
takich jak Europa Południowo-Wschodnia.
Dla warszawskiego wydawnictwa Agora badacz napisał
nową monografię pod tytułem Polska bez cudów. Skrócone wersje poszczególnych rozdziałów ukazują się w „Ale
Historia”, czyli dodatku historycznym do Gazety Wyborczej,
oraz w czasopismach naukowych Polski Przegląd Dyplomatyczny i Nowaja Polsza.
W 2020 r. sprawozdawca zorganizował razem z Jürgenem
Fingerem (NIH w Paryżu), Catherine Gousseff, Morgane
Labbé i Jawadem Daheurem (École des hautes études de

sciences sociales w Paryżu) konferencję „Historia polsko-niemiecka. Młody obszar badań i jego przyczynek do historii Europy” w Paryżu. Poza tym opracował razem z Natali
Stegmann z Uniwersytetu w Ratyzbonie koncepcję panelu
„Demokracja, etatyzm i sprawiedliwość w międzywojennej
Polsce” na V Kongresie Polonoznawczym w Halle. W styczniu 2020 r. mianowano go zastępcą dyrektora Instytutu
Historii Polskiej Akademii Nauk.
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Kręcenie Czarnego czwartku na
skrzyżowaniu ulicy Świętojańskiej
i Alei Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
Film opowiada o wydarzeniach
grudniowych 1970.
Fot. Starscream (2010), CC-BYSA-3.0, via Wikimedia Commons

Teilprojekt 4:
Ekonomia kultury historycznej
Opracowanie: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
(od 1 września)
Projekt znajduje się w fazie początkowej. Punktem wyjścia
jest pytanie o mechanizmy warunkujące produkcję kultury historycznej. W polu zainteresowania nauki stoją dotychczas treści przekazywane za pośrednictwem filmów,
muzeów czy pomników. Kontekst produkcji omawiany
jest zwykle w związku z interwencjami politycznymi.
Tymczasem większość reprezentacji historii, dostępnych
w przestrzeni publicznej, wymaga zaangażowania dużych
środków finansowych oraz złożonych infrastruktur technicznych. Celem projektu jest spojrzenie za kulisy tych
procesów. Autorka pyta o sprawczość pieniędzy, biurokracji i technologii na formowanie się kultury historycznej. Jak różne mechanizmy finansowania oraz rozliczania
dofinansowań przekładają się na treści prezentowane
w filmach czy w muzeach? Jak technologie kształtują społeczne wyobrażenia o historii? Chodzi zatem o spojrzenie
na kulturę historyczną z nowej perspektywy, która nie będzie zdominowana przez kategorie symboliczne czy polityczne. Na pierwszy plan wysuwa się przy tym sprawczość
podmiotów innych niż indywidualni ludzie czy instytucje.
O ile historia i socjologia nauki już dawno zwróciły uwagę
na materialne uwarunkowania współdecydujące o procesach wytwarzania wiedzy, o tyle zagadnienia te nie były
dotychczas podejmowane w teorii historii, badaniach pamięci ani Public History.
Obecnie opracowywane jest zaplecze teoretyczne i metodologiczne projektu. Inspiracje czerpane są z Science and
Technology Studies, Actor-Network-Theory oraz Infrastructure Studies. W dalszej kolejności dokonany będzie
wybór studiów przypadku. Będą się na nie składać wybrane polskie, niemieckie i środkowoeuropejskie produkcje
filmowe, instytucje muzealne czy pomniki. W centrum zainteresowania stoją powiązane z nimi przedsiębiorstwa

takie jak wytwórnie filmowe czy studia projektowe.
W okresie sprawozdawczym autorka podjęła kontakt
z potencjalnymi partnerami oraz opracowała podstawową
bibliografię projektu.
Oprócz prac nad aktualnym projektem autorka sfinalizowała poprzedni projekt, poświęcony recepcji filmów historycznych. Monografia zatytułowana Mikrogeschichten
der Erinnerungskultur [Mikrohistorie kultury pamięci]
obejmuje m.in. drobiazgową analizę reakcji widzów na
zachodnioniemiecki serial telewizyjny Am grünen Strand
der Spree [Na zielonym brzegu Szprewy]. Jej publikacja przewidziana jest na w 2021 roku w wydawnictwie
De Gruyter w serii Medien und kulturelle Erinnerung
[Media a pamięć kulturowa]. W ostatnim kwartale 2020 r.
trwały prace nad przygotowaniem manuskryptu do druku.
Równolegle trwały działania promocyjne tomu Historia
wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków,
który ukazał się jako tom 25 serii Klio w Niemczech. Wobec
braku możliwości prezentacji książki w tradycyjnej formie,
autorka zrealizowała serię rozmów online poświęconych
historii wizualnej. Ponadto prowadziła zajęcia dydaktyczne
(online) w ramach międzynarodowego programu Media
Art Cultures, realizowanego przez Uniwersytet Łódzki,
Donau Universität Krems oraz Aalborg University. W okresie sprawozdawczym sporządziła liczne recenzje dla wydawnictw i czasopism, uczestniczyła w pracach Zespołów
Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, organizowała
doroczną konferencję Memory Studies Association, która
odbędzie się (online) w 2021 roku w Warszawie oraz nadzorowała prace nad polskojęzycznym programem wydawniczym NIH.
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6. Publikacje związane z projektami,
udział w konferencjach
Prace badawcze poza zakresem
projektów cząstkowych
1.

Regionalność i powstawanie regionów

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Sabine Jagodzinski
Prezentacja książki: Edmund Kizik (red.): Prusy Królewskie, Gdańsk 2012,
krótki film z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, w związku z zamknięciem instytutu z powodu pandemii koronawirusa i zwiększeniem obecności
NIH w Warszawie w Internecie, 23 kwietnia.

Ralph Meindl
Ostpreußen. Von der Krisenprovinz zum Mustergau, w: Michael C. Bienert /
Lars Lüdicke (red.): Preußen zwischen Demokratie und Diktatur. Die Durchsetzung der NS-Herrschaft in den Zentren und der Peripherie, 1932–1934,
Berlin 2019, s. 51–74.
Heilsamer Schock? Die Konfrontation der ‚Heimwehtouristen‘ mit ihren Sehnsuchtsorten, w: Bianca Hoenig / Hannah Wadle (red.): Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart, Göttingen 2019, s. 63–84.
Erich Koch – gauleiter Prus Wschodnich, w: Hubert Orłowski / Rafał Żytyniec
(red.): Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona (= Poznańska Biblioteka
Niemiecka), Poznań 2019, s. 415–426.

Miloš Řezník
The Matica in an Ethnic-Regional Context: Sorbian Lusatia and Czech Silesia
in Comparison, w: Krisztina Lajosi / Andreas Stynen (red.): The Matica and
Beyond. Cultural Associations and Nationalism in Europe, Leiden, Boston
2020, s. 75–96.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Ralph Meindl
Referat „Im Spannungsfeld von Ideologie, Religion, Sprache und regionaler
Identität. Die NSDAP im Ermland 1928–1945“, kolokwium NIH w Warszawie,
wydarzenie online, 17 czerwca.
Referat „Ostpreußen im Nationalsozialismus“, Olsztyn, 31 sierpnia.

Zdeněk Nebřenský

der polnisch-litauischen Adelskultur. Kommemoration und Repräsentation
bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł, Ostfildern 2013).
Referat „Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – kształtowanie pamięci
prez rodzinę Stanisława Żółkiewskiego na przykłąduie sztuki sepulkralnej”,
seminarium „Stanisław Żółkiewski w pamięci potomnych”, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa, wydarzenie online, 11 grudnia.
#MWSLieblingsorte: Das Schloss Wilanów, wpis na blogu „Geisteswissenschaft als Beruf“ [„Humanistyka jako zawód”] Fundacji im. Maxa Webera,
URL: https://gab.hypotheses.org/8853, 16 grudnia.

Ralph Meindl
Tannenberg, sierpień 1914. Największa bitwa I wojny światowej i jej percepcja / August 1914. Die größte Feldschlacht des Ersten Weltkriegs und
ihre Rezeption, w: Bernd Martin et al. (red.): Niemcy i Polska w trakcie i po
zakończeniu pierwszej wojny światowej / Deutschland und Polen im und
nach dem Ersten Weltkrieg, Poznań 2019, s. 271–283, 559–572.
Kulturarbeit bei der deutschen Minderheit, w: Krzysztof Gładkowski / Ewa
Gładkowska / Tomasz Gajowniczek (red.): Stosunki Polsko-Niemieckie
w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Kultura –
oświata – gospodarka (= Studia Politologiczne VI), Olsztyn 2018, s. 49–53.

Zdeněk Nebřenský
Marxismus a česká historiografie: příklad pojmu manufaktura, 1866–1956,
w: Historická sociologie 12, 2020, nr 1, s. 65–86.
„Musieliśmy zmagać się z nieufnością“. Kluby studenckie w Czechosłowacji
i Polsce w „długich latach sześćdziesiątych“, w: Kamil Dworaczek / Krzysztof
Łagojda (red.): Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego, 1945–
1989, Wrocław 2020, s. 455–475.
„Jak píší historii českého umění“: polemika Josefa Braniše s dílem Josefa
Neuwirtha. Několik poznámek k nacionalizaci vědy ve druhé polovině 19.
století, w: Tamara Nováková / Markéta Devátá / Antonín Kostlán (red.): Mezi
Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové,
Praha, 2020, s. 56–74.
[Rec:] Maren Hachmeister: Selbstorganisation im Sozialismus. Das Rote Kreuz
in Polen und der Tschechoslowakei, 1945–1989, w: Bohemia 60, 2020, nr 2,
s. 236–239.

Prezentacja na temat fabryk włókienniczych w XVIII i XIX wieku w ramach
serialu dokumentalnego w telewizji czeskiej o historii przemysłu na ziemiach
czeskich

Organizacja konferencji „Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern
Europe“ oraz moderacja panelu, we współpracy z Centrum Studiów nad Popularną Kulturą (CSPK), Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Karola i Muzeum
Narodowym Republiki Czeskiej, Praga, wydarzenie online, 29–31 października.
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Referat „Přes překážky ke hvězdám: Superhrdinové socialistické kosmonautiky“, CSPK / filia warszawskiego NIH w Pradze, wydarzenie online,
24. listopada.

Sabine Jagodzinski
W namiotach wezyrskich – Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej, Warszawa 2020 (tłumaczenie dysertacji: Die Türkenkriege im Spiegel

Organizacja i moderacja cyklu wykładów we współpracy z Collegium Carolinum, Akademią Nauk Republiki Czeskiej i Uniwersytetem Karola, filia warszawskiego NIH w Pradze.
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Miloš Řezník
(Red.): Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte, Bratislava 2019
(z Editą Ivaničkovą i Volkerem Zimmermannem).
Dějiny, národ a poznání. Falza a mystifikace jako identitotvorné konfigurace začínající moderny, w: Dalibor Dobiáš (red.): Rukopisy královédvorský
a zelenohorský v kultuře a umění, t. 1, Praha 2019, s. 53–72.
Die Habsburgermonarchie – ein Imperium ihrer Völker? Einführende Überlegungen zu ,Österreichs Staatsidee‘, w: Bernhard Bachinger / Wolfram
Dornik / Stephan Lehnstaedt (red.): Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten um 1900, Göttingen 2020, s. 45–66.
Die „Nationalisten“ und die imperiale Integration. Verwaltungsdienst und
einheimischer Adel in Galizien (1772–1791), w: Harald Heppner / Sabine
Jesner (red.): Die Personalfrage in neuen Provinzen. Das Banat im regionalen
Vergleich, Stuttgart 2020, s. 229–246.
Referat „Außenpolitik, Identitätsagenda und ‚historische Gerechtigkeiten‘:
Eine tschechoslowakische/tschechische Konfiguration“, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8 marca.
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Dariusz Adamczyk
How the Polish Nation „is Arising from its Knees”. History as Instrument of
Revolution, w: Ralf Roth / Asli Vatansever (red.): Scientific Freedom under
Attack. Political Oppression, Structural Challenges, and Intellectual Resistance
in Modern and Contemporary History, Frankfurt/Main 2020, s. 101–111.
Referat „Monopolsozialismus in Polen – Aufstieg und Niedergang einer
Volksrepublik“, Uniwersytet Hanowerski, 23 stycznia.

3.

Nowe konfiguracje imperialne.
Dynamika państwa i społeczeństwa
w „długim” XIX wieku

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Felix Ackermann

2.

Religia, polityka i gospodarka w Polsce
średniowiecznej i wczesnonowożytniej

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Dariusz Adamczyk
Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische
Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800–1200), Wiesbaden 2020.
Did the Viking Age Begin on the Southern Shore of the Baltic Sea? Early
Norse Trading Networks Centred on Janów Pomorski/Truso, w: Charlotte
Hedenstierna-Jonson / Laila Kitzler Åhfeldt / Per Widerström (red.): Relations and Runes. The Baltic Islands and their Interactions during the Late
Iron Age and Early Middle Ages, Visby 2020, s. 52–66.
Trading Networks, Warlords and Hoarders: Islamic Coin Flows into Poland in
the Viking Age, w: Jonathan Shepard / Marek Jankowiak / Jacek Gruszczyński (red.): Viking Age Trade: Silver, Slaves and Gotland, London, New York
2020, s. 132–154.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Dariusz Adamczyk
Referat „Czy bez srebra powstałoby państwo Piastów?”, Polska Akademia
Nauk, Oddział we Wrocławiu, 5 marca.
Referat „Hoarding Silver in High Medieval East Central Europe: Economic
Wealth, Backwardness or War?“, konferencja „Bullion Trade in Medieval
and Early Modern Europe“, Uniwersytet Karola, Praga, wydarzenie online,
15–16 października.
Referat „Das Weltsystem-Konzept und Zeit-Räume in der hochmittelalterlichen Interaktionsökumene aus nordeurasischer Perspektive“, konferencja
„Immanuel Wallerstein und die Rezeption der Weltsystem-Analyse im deutschen Sprachraum“, Stowarzyszenie Historii Światowego Systemu / Instytut
Historii Ekonomicznej i Społecznej & Obszar Badawczy Historia Globalna
Uniwersytetu Wiedeńskiego, wydarzenie online, 6–7 listopada.

Tiurma i misto: 150 rokiv diskusij pro zakrittja Brigidok [Więzienie i miasto:
150 lat dyskusji nad zamknięciem Brygidek], w: Ukraina Moderna, URL:
http://uamoderna.com/md/ackermann-brygidky, 19 lutego.
Isolation als Besserung. Das Zellengefängnis in Berlin-Moabit als preußische
Ikone, w: Timm Beichelt et al. (red.): Ambivalenzen der Europäisierung. Beiträge zur Neukonzeptionalisierung der Geschichte und Gegenwart Europas, Stuttgart 2020, s. 197–208.
[Rec:] Anna Müller: If the Walls Could Speak. Inside a Womens Prison in
Communist Poland, Oxford 2018, H-Soz-Kult, URL: www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-29736, 29 lipca.
Die Zukunft der Gefängnisse, w: Merkur 74, 2020, nr 12, s. 75–80.

Ruth Leiserowitz
Vom kleinen Lokalinstitut zur beherrschenden Bank. George Marx: Ein erfolgreicher Zuwanderer in Königsberg, w: David Feest / Aleksandra Lipińska /
Agnieszka Pufelska (red.): Bankiers und Banken als Akteure im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Netzwerk im (Nordost-)Europa des 16.–20.
Jahrhunderts, Kiel 2020, s. 51–66.
Jews and their Informal Space in Klaipėda, 1945–1960, w: Suzanne Bardgett /
Christine Schmidt / Dan Stone (red.): Beyond Camps and Forced Labour.
The Holocaust and its Contexts, Cham 2020, s. 185–205.
[Rec:] Sara Reguer: My Father’s Journey: A Memoir of Lost Worlds of Jewish
Lithuania, w: Nordostarchiv 27, 2018 [2020], s. 218–220.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Felix Ackermann
Referat „Labore der Moderne: Die Teilungen Polen-Litauens im Gefängnis”,
seminarium wydziału Historii Europy Wschodniej, Uniwersytet Ruprechta
i Karola w Heidelbergu, 7 stycznia 2020.
Referat „Zellengefängnisse als Museen. Berlin, Barcelona und Warschau im
Vergleich”, w ramach seminarium, Klaus Zernack Colloquium, Centrum
Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, 9 stycznia.
Koncepcja i organizacja warsztatów „Evakuation / Rückzug / Liquidierung.
Praktiken der Verschiebung und Auflösung von Staaten im 20. Jahrhundert“ (z Janine Fubel i Claudią Weber), Uniwersytet Europejski Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą, 30–31 stycznia.
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Referat „Kontext Kielce. Die Erschießung von 87 wegen Landesverrat verurteilten Insassen des Gefängnisses Święty Krzyż im września 1939“, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 30 stycznia.
Referat „Layers of Prison History. Lukiškės as Space of Violence“, w ramach
Międzynarodowego Forum „Wizja dla Lukiškės. Potencjały i zmiany“, Wilno,
12 lutego.
Referat „Internal Colonisation. Incarceration and Statehood in Partitioned
Poland-Lithuania”, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 21 lutego.
Referat „Laboratories of Modernity“, filia warszawskiego NIH w Pradze,
5 marca.
Koncepcja i moderacja panelu „Imprisoned Femininity: Gender Roles and
Incarceration in Modern Polish and Ukrainian History“, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8 marca.
Referat „St. Vincent Goes St. Mary Magdalena. Merciful Sisters as Prison
Guards in Lviv, 1855–1914”, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8
marca.
Referat „Labore der Moderne. Russische, preußische und habsburgische
Gefängnisse im geteilten Polen-Litauen“, seminarium Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera i Katedry Historii Europy Wschodnie, Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle, wydarzenie online, 25 maja.
Koncepcja i organizacjia dyskusji panelowej „Innere Kolonisation? Preußische Geschichte als Polnische Geschichte und umgekehrt“ (z Markusem
Krzoską i Agnieszką Pufelską), Warszawa, wydarzenie online, 19 listopada.
Referat „Flüchtlingskirche und Gefängniskapelle. Religiöse Praxis im aufgelassenen Reformaten-Kloster zu Rawitsch als preußischer Strafanstalt“,
w ramach dyskusji panelowej „Innere Kolonisation“, wydarzenie online,
19 listopada.

Ruth Leiserowitz
Referat „Kilka uwag na temat handlu zagranicznego Wielkiego Księstwa
około 1780 roku”, XXIX. Konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie
Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 23 września.
Referat „Haff und Nehrung als historischer Konstruktions-, Erfahrungs- und
Handlungsraum“, konferencja „20 Jahre UNESCO-Welterbe der Kurischen
Nehrung“, Nida, wydarzenie online, 29 października.

PRACE BADAWCZE POZA ZAKRESEM
PROJEKTU CZĄSTKOWEGO

Felix Ackermann
Dyskusja panelowa „Belarus 18 Tage nach der Pseudowahl: Ein Land auf
dem Weg zur Demokratie?“, Forum im. Lewa Kopielewa w Kolonii, wydarzenie online, 27 sierpnia.
Dyskusja panelowa „Geschichtsbilder und Symbolik in der Republik Belarus“,
Niemieckie Stowarzyszenie Studiów Wschodnioeuropejskich (DGO), wydarzenie online, 1 września.
Organizacja wieczoru autorskiego „Stimmen aus Belarus: Einblicke in eine
Gesellschaft im Aufbruch“, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla,
wydarzenie online, 3 września.
Dyskusja panelowa „Protests in Belarus: An Interdisciplinary Forum“, Uniwersytet Pittsburgh, wydarzenie online, 28 września.
Alexander Lukaschenka, w: dekoder – Russland entschlüsseln, URL: https://
www.dekoder.org/de/gnose/alexander-lukaschenko, 1 października.

Dyskusja panelowa „Cultural Dissent in Soviet Belarus“, Instytut Herdera
w Marburgu, wydarzenie online, 1 października.
Dyskusja panelowa „Eure Vergangenheit ist unsere Zukunft?“, rozmowa
o protestach w Białorusi w ramach projektu „Ja vychožu! – Berlin trifft
Minsk“ teatru HAU Berlin, wydarzenie online, 4 listopada, opublikowana
w: pARTisanka 2020, nr 35, URL: https://www.hebbel-am-ufer.de/hau3000/
revolution-als-prozess-partisanka-35/.
Referat „Vertikal, lokal, dynamisch. Das Verhältnis belarusischer Zentralgewalt und städtischer Verwaltung im sierpnia 2020“, seminarium Nowe
Badania nad Historią Europy Wschodniej, Uniwersytet w Tybindze / cykl wykładów „Belarus in Aufruhr“, DGO – filia w Tybindze, wydarzenie online, 16
listopada.
Machtvertikale und Solidaritätshorizontale. Der Staat und der Protest in
Hrodna 2020, w: Osteuropa 70, 2020, nr 10/11, s. 261–280.
„Za pierwszych Sowietów”. Grodno pod okupacją sowiecką (wrzesień 1939
– czerwiec 1941), w: Tadeusz Gawin (red.): Polacy na Białorusi, od Powstania
Styczniowego do XXI wieku, t. IV, Warszawa 2020, s. 379–398.
History as a Means of Hybrid Warfare? The Impact of the Ongoing War in
Eastern Ukraine on Historical and Political Discussions in Lithuania, w: Korine
Amacher / Andrii Portnov / Viktoriia Serhiienko (red.): Official History in
Eastern Europe, Osnabrück 2020, s. 291–317.
Ritter der Architektur. Sowjetische Architektur und ihre kunsthistorische
Deutung in der Litauischen Republik, w: Andreas Fülberth (red.): Denkmalschutz – Architekturforschung – Baukultur. Entwicklungen und Erscheinungsformen in den baltischen Ländern vom späten 19. Jahrhundert bis heute,
Köln 2020, s. 205–228.

Ruth Leiserowitz
The Jewish Contribution to Lithuanian Independence 1918/1919, w: Acta
Historica Universitatis Klaipedensis 38, 2020, s. 153–162.
[Rec:] Christian Roedig: Theater im fernen Norden. Memels Schauspielhaus
zwischen Preußen, Deutschem Reich und litauischer Republik, w: Zeitschrift
für Ostmitteleuropa-Forschung 69, 2020, nr 3, s. 420–422.
Referat „Victor Klemperer: LTI“, w ramach cyklu wykładów „Mein liebstes
Sachbuch“, Instytut Historii Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, 6 stycznia.
Referat „Biała linia na platformie ma być przekraczana tylko na polecenie. Historia XX w. z perspektywy dworca”, Instytut Pileckiego, Warszawa,
20 lutego.
Moderacja prezentacji książki Nijolė Strakauskaitė: Ostseebad Schwarzort /
Juodkrante. Entstehung – Blütezeit – Katastrophe: Das „Goldene Zeitalter“
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945, Międzynarodowe Targi Książki
w Wilnie, 22 lutego.
Prezentacji książki Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose (red., z Sigitą Kraniauskienė, Silvą
Pocytė i Ireną Šutinienė), Międzynarodowe Targi Książki w Wilnie, 22 lutego.
Moderacja panelu „Alle Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher?
Paradoxien der Egalität in der Volksrepublik Polen“, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8 marca.
Referat „Moterys įvairiose įtampos srityse. Karo kasdienybė Rytprūsiuose“,
konferencja „Karas ir moterys“, Uniwersytet Kłajpedzki / Centrum Kultury
im. Thomasa Manna, Nida, wydarzenie online, 3–5 września.
Dyskusja panelowa „Von den Wolfskindern bis Frontex“, udział z referatem
o Nehamie Droberze, żydowskim „wilczym dziecku” z Prus Wschodnich,
Ambasada Niemec w Wilnie / Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona,
Wilno, 14 października.

B. Prace badawcze

Referat „Heydekrug ir aplink. Kas nuotraukų albumo puslapiai gali papasakoti“, seminarium dla niemieckiej mniejszości, Šilutė, 16 października.
Referat „Kaip žydai gyveno Memelyje tarpukariu?“, Biblioteka im. Ievy Simonaitytė, Kłajpeda, 24 października.
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Referat „Male Actors Deciding Female Reproduction. Reproductive Rights
during Post-Communist Transition in Poland“, warsztaty „Agency versus/
with Structure: On the Question of how Transformation is Enacted“, Centrum Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza w Poczdamie, wydarzenie
online, 24 września.
Udział w dyskusji, warsztaty „Men & Masculinities under Socialism. A Social
and Cultural History“, Instytut Historyczny Uniwersytetu w Bernie, wydarzenie online, 8–9 października.

Gintarė Malinauskaitė

Udział w dyskusji, warsztaty „Family and Women in Eastern Europe: Current
Research on Family and Women since the Middle Ages until Present Times“,
Instytut Herdera / Litewski Instytut Historyczny / Instytut Kultury i Historii
Niemców w Europie Północno-Wschodniej / Centrum Badań Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych / Centrum Badań Historycznych PAN
w Berlinie, wydarzenie online, 14–16 października.

[Rec:]: Magnus Brechtken / Władysław Bułhak / Jürgen Zarusky (red.): Political
and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet Union from the
1930s to the 1950s, Göttingen 2019, w: H-Soz-Kult, URL: www.hsozkult.de/
publicationreview/id/reb-29098, 16 grudnia.

PRACE BADAWCZE POZA ZAKRESEM
PROJEKTU CZĄSTKOWEGO

Mustafa Switat

Christhardt Henschel

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Bildungsmigranten: Studierende aus arabischen Ländern in den Ostblockstaaten, w: Weltweit vor Ort 2020, nr 1, s. 13–15.

Michael Zok
Körperpolitik, (staatstragender) Katholizismus und (De‐)Säkularisierung im
20. Jahrhundert. Auseinandersetzungen um Reproduktionsrechte in Irland
und Polen, w: Body Politics 7, 2019 [2020], nr 11, s. 123–158.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Christhardt Henschel
Dyskusja panelowa na temat książki Marcina Przegiętki „Akcja Gestapo
przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej“, Instytut Pileckiego,
Warszawa, wydarzenie online, 9 listopada.

Gintarė Malinauskaitė

Referat „Sieg der Armee, Niederlage der Republik? Der Polnisch-Sowjetische
Krieg aus polnisch-jüdischer Perspektive“, konferencja „Rok 1920 w Polsce
i Europie“, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, 8 października.
Dyskusja panelowa na temat książki Grzegorza Gaudena „Lwów – kres iluzji.
Opowieść o pogromie listopadowym 1918”, Warszawa, wydarzenie online,
23 listopada.

Gintarė Malinauskaitė
Moderacja panelu „Women as Mental and Medical Carers“, konferencja
„Family and Women in Eastern Europe: Current Research on Family and
Women since the Middle Ages until Present Times“, Instytut Herdera / Litewski Instytut Historyczny / Instytut Kultury i Historii Niemców w Europie Północno-Wschodniej / Centrum Badań Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych / Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, wydarzenie online,
13 października.

Referat „Soviet Justice: The Case Study of the 1964 War Crime Trials in Soviet
Lithuania“, seminarium Historia Europy Wschodnie, Uniwersytet Ruprechta
i Karola w Heidelbergu, wydarzenie online, 23 czerwca.

Organizacja konferencji„Violence and the Crisis of Governance in East Central Europe, 1905–1925“, filia warszawskiego NIH w Wilnie / Litewski Instytut Historyczny, wydarzenie online, 13 listopada.

Referat „Holokaustas Lietuvos provincijoje ir karo nusikaltėlių žmonos“,
konferencja „Karas ir moterys“, Uniwersytet Kłajpedzki / Centrum Kultury
im. Thomasa Manna, Nida, 3–5 września.

Organizacja cyklu wykładów we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim
i Litewskim Instytutem Historycznym, filia warszawskiego NIH w Wilnie.

Mustafa Switat
Referat „Polish–Arabic Interactions in Fine Arts Education Exemplified by
Syrian Students”, konferencja projektu kooperacyjnego „Relations in the
Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950’s to 1991)”,
wydarzenie online, 2–5 czerwca.

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
Referat „From Wroclaw to Mosul and Back: The Experience and Legacy of
Architectural Education”, konferencja projektu kooperacyjnego „Relations
in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950’s to
1991)”, wydarzenie online, 2–5 czerwca.

Michael Zok
Krótka prezentacja projektu „ ‚No Sex Please, We are Catholic‘. Reproduktion und Partnerschaft im Spannungsfeld zwischen (De-)Säkularisierung
und (De-)Privatisierung von Religion in Irland und Polen“, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8 marca.
Referat „ ‚No Sex Please, We are Catholic‘. Reproduktion und Partnerschaft
im Spannungsfeld zwischen (De-)Säkularisierung und (De-)Privatisierung
von Religion in Irland und Polen“, kolokwium NIH w Warszawie, 24 czerwca.

Mustafa Switat
The Evaluation of Muslimophobia in Poland, w: Czech and Slovak Journal
of Humanities 10, 2020, nr 1, s. 80–88.
Transfer w myśli społecznej. Od transferu kulturowego do transferu między
kulturami, Warszawa 2020.

Michael Zok
[Rec:] Maren Hachmeister: Selbstorganisation im Sozialismus. Das Rote Kreuz
in Polen und der Tschechoslowakei 1945–1989, Göttingen 2019, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 69, 2020, nr 4, s. 580–582.
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Funkcjonalność historii
w późnej nowoczesności

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Maciej Górny
Das Gedenkjahr 1918/1919 in Europa. A Discussion with Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Heather Jones and Jörn Leonhard, w: Journal of Modern
European History 18, 2020, nr 1, s. 3–15.
A Century of Selective Ignorance. Poland 1918-2018, w: Slavic Review 78,
2019, nr 3, s. 654–662.
Syndrom Trianon. Sto lat samotności wśród obcych, w: Przegląd Polityczny
2020, nr 160.

Magdalena Saryusz-Wolska

Referat „Beyond History Politics. Tourist Performances in Communism Tours”,
5. Biennial Conference of the Association of Critical Heritage Studies
(ACHS), wydarzenie online, 26–30 sierpnia.
Referat „Geschichte erfahren, Geschichte erlaufen. Wie der Staatssozialismus
in Stadtführungen präsentiert wird“, w ramach cyklu „Wykłady Środowe
w Specks Hof“, Lipsk, 9 grudnia.

Zofia Wóycicka
Referat „The ,Glocalisation’ of Memory or the Rescue of Jews during World
War II in Contemporary European Museums”, 5. Kongres Polonoznawczy,
Halle/Saale, 5–8 marca.
Referat „Serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam historii Polaków ratujących Żydów. Recepcja polskich muzeów ,Sprawiedliwych‘ w świetle wpisów w księgach gości – Apteka pod Orłem, Willa Żabińskich, Muzeum
Ulmów”, seminarium IH PAN, Warszawa, wydarzenie online, 23 kwietnia.

Traveling Memories of the Holocaust in the Occupied Soviet Union: Hans
Scholz’s ,Through the Night‘ and its Remediation, w: German Studies Review 43, 2020, nr 3, s. 499–515.

Referat „Rezeption polnischer Gerechten-Museen im Lichte der Einträge
in Gästebüchern – Pankiewicz-Apotheke, Żabiński Villa, Ulma-Museum“,
kolokwium NIH w Warszawie, wydarzenie online, 10 czerwca.

[Rec:] Judith Keilbach / Béla Rásky / Jana Starek (red.): Völkermord zur Primetime. Der Holocaust im Fernsehen, Wien 2019, H-Soz-Kult, URL: https://
www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-29520, 17 listopada.

Referat „The ,Traveling Motifs‘ of the Rescue of Jews during the Holocaust in
Contemporary European Museums“, konferencja „New Approaches to the
Rescue of Jews during the Holocaust”, Centrum im. Selmy Stern do Badań
Judaistycznych Berlin-Brandenburg, wydarzenie online, 23–25 listopada.

Sabine Stach
Geschichtstourismus, Version: 1.0, w: Docupedia-Zeitgeschichte, URL: http://
docupedia.de/zg/Stach_geschichtstourismus_v1_de_2020, 10 lipca.

PRACE BADAWCZE POZA ZAKRESEM
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[Rec:] Pavel Mücke: Šťastnou cestu…?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989), Pelhřimov
2017, w: Bohemia 61, 2020, nr 1.

Maciej Górny

Zofia Wóycicka
„Serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam historii Polaków ratujących
Żydów”. Recepcja polskich muzeów „Sprawiedliwych” w świetle wpisów
w księgach gości – Apteka pod Orłem, Willa Żabińskich, Muzeum Ulmów,
w: Teksty Drugie 2020, nr 4, s. 188–212.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Maciej Górny
Koncepcja i moderacja panelu „Democracy, Etatism and Justice in Interwar
Poland“ (z Natali Stegmann), 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8
marca.
Referat „Fair Share of the Burden: The Impact of Post-1918 Economic Transformation on East Central Europe“, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale,
5–8 marca.

Magdalena Saryusz-Wolska
Referat „Die Geburtsstunde des Spielfilms über den Holocaust. Aleksander
Fords ,Die Grenzsstraße’ und Wanda Jakubowskas ,Die letzte Etappe’ ”,
w ramach cyklu wykładów „Was Sie schon immer über Polen wissen wollten
(oder sollten)”, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle, wydarzenie online, 17 listopada.

Sabine Stach
Referat „Das Grau der Volksrepublik. Populäre Darstellungen sozialistischer
Egalität”, 5. Kongres Polonoznawczy, Halle/Saale, 5–8 marca.
Referat „Original Ostblock? Die Geschichte des Staatssozialismus in kommerziellen Stadtführungen – Projektvorstellung“, kolokwium NIH w Warszawie, 27 maja.

Organizacja konferencji„Deutsch-Polnische Geschichte. Ein junges Forschungsfeld und sein Beitrag für eine Geschichte Europas“ (z Jawadem
Daheurem, Jürgenem Fingerem, Catherine Gousseff, Morgane Labbé i Thomasem Serrierem), NIH w Paryżu, 12–13 lutego.

Magdalena Saryusz-Wolska
Abusing Public Visual History. The Current Right-wing Press in Poland, w:
The Public Historian 42, 2020, nr 3, s. 61–85.
Przeszłość i przyszłość badań pamięci. Czy potrzebujemy nowej dyscypliny?
w: Politeja 65, 2020, nr 2, s. 11–24.
The Framework of Reception: Public Responses to Historical Fiction Films,
w: Res Historica 50, 2020, s. 551–571.
Ramy recepcji. Publiczne reakcje na fabularne filmy historyczne, w: Jacek
Szymala / Dorota Skotarczak (red.): Okno na przeszłość. Szkice z Historii
wizualnej, t. 2., Kraków 2020, s. 129–148.
[Rec:] Stephanie Heck / Simon Lang / Stefan Scherer (red.): „Am grünen
Strand der Spree”. Ein populärkultureller Medienkomplex der bundesdeutschen Nachkriegszeit, Bielefeld 2020, w: Rundfunk und Geschichte 46, 2020,
nr 3/4, s. 116–118.
[Rec:] Hubert Leschnik: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen
von 1998 bis 2010 (= Studien zur Ostmitteleuropaforschung 2), Marburg
2018, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 69, 2020, nr 2, s. 296–298.

Sabine Stach
Friedliche Revolution 2.0? Zur performativen Aneignung von 1989 durch
„Querdenken am 7. November 2020 in Leipzig“, w: Zeitgeschichte-online,
URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/friedliche-revolution-20,
23 listopada (z Gretą Hartmann).

B. Prace badawcze

Zofia Wóycicka
Referat „Auschwitz-Birkenau – vom nationalsozialistischen Vernichtungslager zum Symbol des Holocausts“, w ramach uroczystości miasta Mannheim
z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, Mannheim,
27 stycznia.
Koncepcja i organizacja warsztatów dla nauczycieli historii na temat „polityki historyczniej”, Muzeum POLIN, Warszawa, 8 lutego.
Komentarz panelu „Borderland Memories in Europe. Renegotiating Holocaust Remembrance”, konferencja „Genealogies of Memory: The Holocaust
between Global and Local Perspectives“, wydarzenie online, 10 listopada.
Moderacja panelu „Overlooking the Local Dimensions of the Holocaust.
Language and the Cultural/Spatial Politics of Transmission“, konferencja
„Genealogies of Memory“, wydarzenie online, 12 listopada.
Moderacja panelu „Reframing Europe“, konferencja „Decolonizing Museum Cultures and Collections: Mapping Theory and Practice in East-Central
Europe“, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wydarzenie
online, 23 października.
Koncepcja i organizacja seminarium „Zwrot ku rzeczom. Artefakty jako
źródło do badań historycznych“, Szkoła Doktorska Anthropos IPAN, Warszawa, 10 grudnia.
[Rec:] Monika Heinemann: Krieg und Kriegserinnerung im Museum. Der
Zweite Weltkrieg in polnischen historischen Ausstellungen seit den 1980er-Jahren, Göttingen 2017, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały 15, 2019
[2020], s. 781–787.
Laboratorium zagłady – nowa ekspozycja historyczna na terenie obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały 16, 2020, s. 747–758.
Too Beautiful to Hurt Anyone: The New Permanent Exhibition at the Africa
Museum Tervuren, w: Cultures of History Forum, DOI: 10.25626/0121,
28 września.
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Fot. Aleje Ujazdowskie, 1938 | źródło: archiwum prywatne

W roku 2020 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wspierał międzynarodową naukową debatę historyczną, promując na różne sposoby komunikację, współpracę oraz wymianę naukową. Ze zrozumiałych względów
pierwszoplanowe znaczenie miały tu kontakty między Niemcami a Polską.
Jednak – zgodnie z misją Instytutu – do współpracy byli zapraszani także
historycy z państw zachodnich i z sąsiednich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kontakty z tymi ostatnimi uległy znacznemu wzmocnieniu
dzięki działaniom filii NIH w Wilnie i Pradze. Podobnie jak w latach poprzednich Instytut pełnił rolę forum międzynarodowego dialogu historyków.
W tym celu organizował imprezy naukowe, publikował prace naukowe
i przyznawał stypendia.
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1. Imprezy
naukowe

Cykle wykładów NIH w Warszawie
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie regularnie organizuje cykle wykładów naukowych. Wykłady odbywają
się w Warszawie, Pradze i Wilnie, tworząc miejsce spotkań
i komunikacji między naukowcami niemieckimi, polskimi,
czeskimi i litewskimi. Są skierowane głównie do historyków,
ale dostępne także dla szerszej publiczności. Wraz z późniejszą dyskusją są z reguły tłumaczone symultanicznie na
język kraju, w którym się odbywają. Stanowią inspirujące
forum dla badaczy z różnych dziedzin historii, na którym
prezentowane są nowe koncepcje badawcze i projekty niemieckojęzycznych historyków i przedstawicieli dyscyplin
pokrewnych.

Wykłady publiczne oferowane przez filię warszawskiego
NIH w Wilnie odbywają się we współpracy z Litewskim
Instytutem Historycznym i Uniwersytetem Wileńskim. Filia
w Pradze organizuje swoje wykłady we współpracy z monachijskim Collegium Carolinum i Uniwersytetem Karola.
Z uwagi na obecną sytuację warszawski NIH przestawił od
wiosny 2020 roku swoją ofertę przejściową na imprezy wirtualne. W ten sposób w okresie sprawozdawczym w wykładach mogły uczestniczyć także zainteresowane osoby
spoza trzech placówek warszawskiego NIH.
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Hanno Balz
Hostile Take-Over: A Political History of the Colour Red
14 stycznia, filia warszawskiego NIH w Pradze

Birgit Aschmann
„Epoka uczuć?” Historia emocji XIX wieku
28 stycznia, NIH w Warszawie

Symboliczna walka o zawładnięcie kolorem czerwonym
ukazuje stosunki sił i przeobrażenia władzy w społeczeństwie europejskim. Taki pogląd wyraził Hanno Balz w wykładzie, zorganizowanym wspólnie przez filię warszawskiego NIH w Pradze, monachijskie Collegium Carolinum
i Wydział Humanistyczny praskiego Uniwersytetu Karola.
Lektor DAAD na University of Cambridge przedstawił swój
projekt z dziejów symboliki politycznej.

Interpretacja dawnych i obecnych zjawisk społecznych
przez pryzmat ludzkich uczuć to dla tradycyjnego historyka raczej osobliwy sposób postępowania. W pierwszym
w 2020 r. wykładzie wtorkowym, poświęconym historii
emocji w XIX wieku, tak właśnie uczyniła Birgit Aschmann
z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Jej rozważania
można było zarazem uznać za przekonujący zestaw argumentów za tym, by uczynić badania określonych stanów
emocjonalnych podstawą lepszego rozumienia procesów
historycznych. Referentka podkreśliła, że choć trudno dać
jasną definicję emocji, to ich wpływ na ludzkie życie jest
bezsporny – czy to w odniesieniu do jednostek, czy całych
społeczeństw.

Hanno Balz podkreślił, że w starożytnym Rzymie czerwień
była barwą rzymskiego cesarza i jego legionów. Uchodziła
ponadto za kolor rzymskiego boga wojny Marsa – oznaczała przelewaną krew i początek ataku wroga. W średniowieczu przejął ją Kościół rzymsko-katolicki i stojący na
jego czele papież, ogłoszono ją też barwą męczenników.
Jednocześnie większość europejskich królów i dostojników
nosiła czerwony płaszcz na wzór rzymski. Władcy utracili jednak monopol na kolor czerwony we wczesnej epoce
nowożytnej. W pierwszych rewoltach i powstaniach ludowych buntownicy maszerowali pod czerwonymi sztandarami, dokonując w ten sposób symbolicznego obalenia
porządku społecznego. Na przykładzie czerwonej czapki,
która po drodze z Ameryki do Europy wyraźnie nabrała
znaczenia rewolucyjnego, Balz opisywał rolę transferu
kulturowego. Wykład zakończył się refleksją nad problemem praktyk symbolicznych, które mogą podkopywać,
a następnie ponownie afirmować ugruntowany porządek
społeczny.

Posługując się koncepcją emotional regime, która ma
oznaczać typ emocjonalności wyznaczony przez społeczeństwo w określonym czasie, Aschmann zademonstrowała,
jak bardzo określone epoki są kierowane przez emocje.
Na przykład oświecenia, powszechnie określanego mianem „epoki rozumu”, nie można jej zdaniem zrozumieć
bez decydującej emocji sentymentalizmu. W niezliczonych
publikacjach naukowych chciano jednak ów sentymentalizm „wykreślić”. Z kolei wyzwalający się z gorsetu emocji
arystokracji i czujący się odtąd emocjonalnie autentyczni
mieszczanie zostali w swego rodzaju „wirze sentymentalizmu” dosłownie wciągnięci w Rewolucję Francuską.
Zdaniem referentki w XIX wieku dominujące było poczucie honoru, dziś natomiast społeczeństwo determinuje
przede wszystkim emocja lęku oraz jego skanalizowane
odgałęzienie – bojaźń i nienawiść. Ta zgubna kombinacja
ustawicznie pojawia się w czasach niepokoju, które Birgit
Aschmann dostrzega w dziejach obecnie, a także na początku i na końcu XIX wieku. Szczególne naładowanie emocjami niektórych okresów tłumaczy jej zdaniem również
uwarunkowane uczuciami przekraczanie granic przez postaci publiczne.
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Stefan Berger
Historyczne badania nad nacjonalizmem
z dzisiejszej perspektywy
24 lutego, filia warszawskiego NIH w Wilnie

Felix Ackermann
Laboratories of Modernity: Russian, Prussian, and Habsburg Prisons in partitioned Poland and Lithuania
5 marca, filia warszawskiego NIH w Pradze

Po okresie regresu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku historyczne badania nad nacjonalizmem
przeżywały boom w latach osiemdziesiątych. Przemiany te
obserwuje Stefan Berger, profesor historii społecznej i dyrektor Instytutu Ruchów Społecznych na Uniwersytecie
Zagłębia Ruhry w Bochum.

Rosyjskie, pruskie i austriackie więzienia w Polsce i na Litwie
w okresie rozbiorów w XIX wieku były tematem referatu,
wygłoszonego 5 marca w Pradze przez dr. Felixa Ackermanna. W wykładzie zorganizowanym wspólnie przez filię
warszawskiego NIH, monachijskie Collegium Carolinum
i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie przedstawił niektóre wnioski ze swojego bieżącego
projektu badawczego.

Na zakończenie wykładowca zajął się psychologicznymi wyzwaniami nacjonalizmu i zagadnieniem, jak można uniknąć potencjalnie śmiertelnych antagonizmów. Jednym
z kluczowych elementów jego argumentacji była odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie polityczno-społeczne
mają badania nad nacjonalizmem obecnie, w dobie globalnych prawicowych populizmów. Dyskusja była poświęcona
kwestiom teoretycznym, na przykład znaczeniu konstruktywizmu, roli indyferentyzmu narodowego oraz zagadnieniu wpływu studiów kulturowych na obecne badania nad
nacjonalizmem.

Felix Ackermann położył nacisk na etniczną, polityczną,
społeczną i religijną heterogeniczność ziem polskich i litewskich w XIX wieku, która manifestowała się również
w układzie badanych więzień. Reforma więziennictwa była
w jego opinii ambiwalentnym projektem modernizacyjnym.
Z jednej strony więzienia miały wychowywać osadzonych
na poddanych imperiów. Z drugiej strony kodyfikacja prawa karnego i wprowadzenie regulaminów wykonywania
kar przyniosły również prawa obywatelskie, które umożliwiały więźniom reagowanie na samowolę państwa.
Warszawski historyk wskazał w swoim wykładzie między
innymi na znaczenie więzienia w kształtowaniu się nowoczesnej państwowości. W więzieniach imperialne władze
brały pod uwagę regionalne, językowe i kulturowe różnice wśród ludności Polski i Litwy w okresie rozbiorów.
Więziennictwo należało do instytucji, za pomocą których
rządzący usiłowali włączać poddanych z nowych peryferii
do praktyki imperialnej władzy. Dokładniejsze przyjrzenie
się codziennemu funkcjonowaniu więzień pokazuje, jak ta
imperialna polityka napotykała granice swoich możliwości. Ograniczone zasoby materialne i stale rosnąca liczba
więźniów prowadziły do niezamierzonych skutków dla
więziennictwa, które zmuszały imperialnych urzędników
do zasadniczej rewizji ich koncepcji.

Fot. Jan Zappner

Referent przypomniał najpierw fazy rozwoju historycznych
badań nad nacjonalizmem i wyjaśnił, jak w ciągu ostatnich
dziesięcioleci rozprzestrzeniły się one w skali globalnej.
Pierwszy renesans przeżyły zaś po zakończeniu zimnej
wojny. W celu przybliżenia tematu dokonał przeglądu najbardziej wpływowych koncepcji, wciąż istotnych dla debat
nad nacjonalizmem. Druga część wykładu była poświęcona
obecnym wyzwaniom dla badaczy. Prof. Berger skierował
uwagę przede wszystkim na nowe koncepcje transnarodowe i tendencje globalizujące. Wskazał na szerokie spektrum badań transnarodowych i porównawczych na temat
nacjonalizmów złożonych i omówił ich wpływ na rozwój
nacjonalizmów.

Fot. Mindaugas Mikulėnas
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Bernhard Struck & Marcel Koschek
Polscy esperantyści jako lokalni internacjonaliści?
Ruch esperancki w Europie Środkowo-Wschodniej
od lat 80. XIX wieku do 1930 roku
27 października, NIH w Warszawie (online)
Aż dwie premiery trzeba było doprowadzić do skutku 27
października: po pierwsze, wykład wtorkowy warszawskiego NIH odbył się pierwszy raz online, po drugie zaś
sam duet referentów znajdował się w dwóch różnych
miejscach. Jeśli interpretować obie rzeczy jako cechy charakterystyczne międzynarodowej i globalnej komunikacji,
to opisane premiery wpisały się idealnie w temat wykładu.
Bernhard Struck i Marcel Koschek wprowadzili ponad 40
uczestników online z Polski, Niemiec, Litwy, Czech i Japonii
w ruch esperancki, który został zainicjowany u schyłku XIX
wieku przez Ludwika Łazarza Zamenhofa, a z jego polskiej
ojczyzny szybko się rozszerzył, znajdując zwolenników
w całej Europie i poza nią. Pod względem czasowym referenci skupili się na wczesnej fazie, czyli do pierwszej wojny
światowej.
Podwójny wykład był owocem projektu badawczego
„Esperanto and Internationalism, c. 1880s–1920s”. Bernhard Struck przedstawił najpierw cele projektu, potem zaś
formułował pytania o złożone odniesienia przestrzenne
na osobowych, lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych płaszczyznach ruchu i sieci esperantystów. Jako
źródła posłużyły tworzone systematycznie księgi adresowe
i materiały kongresowe esperantystów, a także liczne czasopisma specjalistyczne. Tak uchwycone dane społeczno-geograficzne zwizualizowano za pomocą map, pokazując
np. pasy łączące czynnych esperantystów od Wielkiej Brytanii po Czechy. Grafiki przedstawiające sieci kontaktów
ukazywały wzajemne powiązania grup lokalnych i regionalnych. Zwłaszcza badania dotyczące poszczególnych regionów uwypukliły heterogeniczność esperantystów, traktowanych dotychczas często jako jedność.
Podczas dyskusji słuchaczy interesowały między innymi pytania o przynależność esperantystów do innych ruchów reformatorskich na przełomie XIX i XX wieku, takich jak ruch
wolnomyślicieli i na rzecz praw kobiet, oraz o ich powiązania z tymi ruchami. Przy tej okazji uwidoczniły się liczne
przypadki nakładania się przynależności, a także ewolucja
grup wchodzących w skład ruchu od fazy początkowej po
okres międzywojenny.

Karta wstępu na II Kongres Esperanto w Genewie (1906).
Fot. Wikimedia Commons
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Michael Gehler
Od podziału kontynentu do integracji Europy
na Zachodzie 1945–1991. Logika rynkowa
jako przejaw politycznej racjonalności celowej
24 listopada, NIH w Warszawie (online)
Widmo krąży po Europie – widmo kryzysu(-ów). Od przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Stary Kontynent
przeżywa zaburzenia gospodarcze, polityczne i społeczne.
Ich przejawem są zawirowania finansowe, strumienie
uchodźców, Brexit, coraz bardziej autokratyczne czy też
autorytarne formy rządów na Węgrzech i w Polsce, a wreszcie pandemia Covid-19. Powszechna wydaje się potrzeba
umieszczenia tych zjawisk w kontekście historycznym
postawienia pytania, co właściwie „daje nam” Unia Europejska. Dobra to zatem pora na wykład poświęcony historii integracji europejskiej. Przed zgromadzoną online
międzynarodową publicznością Michael Gehler nakreślił
szeroką panoramę od sytuacji wyjściowej po II wojnie
światowej i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM)
w latach 1951–1957 przez rozszerzenie Wspólnoty na północ i południe po Traktat z Maastricht w 1992 r.
Z badań Gehlera wynika, że początkowo kluczową rolę
odgrywali alianci zachodni. To oni umożliwili powołanie
do życia w 1949 r. państwa zachodnioniemieckiego. Za
sprawą przystąpienia RFN do NATO w 1955 r. i Traktatów
Rzymskich z 1957 r. położono następnie podwaliny pod integrację Europy Zachodniej. W nawiązaniu do tego historyk z Hildesheim omówił kwestię, dlaczego RFN, Francja,
Włochy i kraje Beneluksu były gotowe dobrowolnie zrezygnować z niektórych elementów swojej suwerenności.
Według niego wyznaczyły sobie one w krótkoterminowej
perspektywie cel stworzenia unii celnej oraz wprowadzenia swobodnego przepływu towarów, długofalowo dążyły jednak do ściślejszej integracji instytucjonalnej. Końcowa dyskusja dotyczyła historycznych wymiarów rozwoju
praworządności i stosowania prawa weta, a także procesu
konstytucjonalizacji UE oraz refleksji nad przyszłymi południowymi i wschodnimi granicami Unii.

Symbol integracji europejskiej.
Fot. Adrian Petty, CC BY-SA
3.0, via Wikimedia Commons
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Isabel Schnabel
Europejska awaria – znaczenie zaufania
dla polityki pieniężnej EBC
16 grudnia, online
W kwietniu 2021 r. rozpoczyna się wspólny projekt badawczy Niemieckich Instytutów Historycznych w Rzymie,
Londynie i Warszawie oraz Hamburskiego Instytutu Badań Społecznych (HIS), poświęcony zagadnieniu „spójności w Europie”. W związku z nim już w grudniu odbył się
pod hasłem „Europejska awaria” wykład Isabel Schnabel,
członkini Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
(EBC).
Niemiecka ekonomistka poruszyła temat zaufania opinii
publicznej do banków centralnych. Na podstawie dowodów empirycznych przeanalizowała ewolucję zaufania
do EBC i Europejskiej Unii Walutowej oraz wyjaśniła, jak
kryzys związany z koronawirusem wpłynął do tej pory na
zaufanie obywatelek i obywateli europejskich.
Następnie Waltraud Schelkle (London School of Economics), Aaron Sahr (HIS) i Moritz Schieritz (ZEIT) dyskutowali
o tym, co te przemiany oznaczają dla unii walutowej i EBC
oraz jaką rolę w zdobywaniu zaufania może odgrywać
komunikacja. Impreza odbyła się we współpracy z Fundacją Zeit im. Ebelin i Gerda Buceriusów, Info-Point Europa
Hamburg oraz Tide TV i była transmitowana na żywo w Internecie.

Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem.
Fot. Dinu Dominic Manns, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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Konferencje i warsztaty
Warsztaty Ewakuacja – odwrót – likwidacja.
Praktyki przesuwania i rozpadu państw w XX wieku
30–31 stycznia, Słubice i Frankfurt nad Odrą
Podczas bilateralnych warsztatów na temat masakry
w Sonnenburgu naukowcy z Niemiec i Polski eksplorowali
topografię tak zwanych zbrodni okresu końcowego w nazistowskim Gau Mark Brandenburg. Chodzi tu o akty przemocy, dokonywane przez członków niemieckiej policji
bezpieczeństwa i SS we współpracy z innymi organami
państwowymi w ostatnich miesiącach i tygodniach drugiej
wojny światowej w Europie na obszarach pozostających
jeszcze w 1945 r. pod władzą Rzeszy Niemieckiej. Imprezę
zorganizowały wspólnie NIH w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz
Muzeum Viadrina we współpracy z Muzeum Martyrologii
w Słońsku, Instytutem Historii Stosowanej oraz Instytutem
Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Pierwszego dnia warsztatów w Centrum Pamięci i Dokumentacji Ofiar Przemocy Politycznej we Frankfurcie nad
Odrą uczestnicy umieszczali omawiane zbrodnie w kontekście dłuższej „kulturowej historii odwrotów”, jak to ujął
historyk Christian Stein z Fryburga. Już od końca 1941 r.
Wehrmacht wielokrotnie stawał w obliczu konieczności
kontrolowanego i niekontrolowanego odwrotu z pozycji
na frontach. Przez trzy kolejne lata otwierało to pola działania, na których dowództwo Wehrmachtu, administracja
cywilna i organy policji musiały decydować, czy i jak dokonywać ewakuacji z poszczególnych obszarów .
Warsztaty skupiły się na traktowaniu osób cywilnych, ale
również zasobów rolnych, dokumentów i innych materiałów uznawanych za strategicznie ważne. W momentach
odwrotu punktami newralgicznymi stawały się więzienia
i obozy, czyli państwowa infrastruktura więzienna. Ponieważ wskutek naporu nieprzyjaciela występował silny niedobór czasu i przestrzeni, właśnie w więzieniach ustawicznie
dochodziło do masakr. Symbolem takich zbrodni jest Sonnenburg (obecnie Słońsk) położony do 1945 r. w rejencji
Frankfurt nad Odrą. W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 r.,
czyli zaledwie dwa dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej, zamordowano tu 819 więźniów.
W drugim dniu warsztatów uczestnicy udali się na poszukiwanie śladów na teren byłego obozu wychowania przez
pracę „Oderblick” w dzisiejszym Świecku (Schwetig), gdzie
aż do końca stycznia 1945 r. znajdował się ważny punkt sieci obozów pracy przymusowej w Brandenburgii. Matthias

Diefenbach z Instytutu Historii Stosowanej pokazał na
miejscu, jakie warstwy materialne można tam jeszcze odnaleźć. Adam Kaczmarek z Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu wyjaśnił na dawnym wiejskim cmentarzu
w Świecku, jak Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN metodą
wykopalisk archeologicznych poszukuje szczątków osób
zamordowanych w obozie. W tym celu porównuje się między innymi dokumenty z krematorium we Frankfurcie nad
Odrą z odnalezionymi oznaczeniami urn oraz próbki DNA
z zachowanych fragmentów szkieletów z materiałem genetycznym potomków ofiar.
31 stycznia 2020 r. w gminie Słońsk odbył się zorganizowany przez stronę polską oficjalny apel pamięci ofiar masakry
więźniów sprzed 75 lat, w którym ze strony niemieckiej
wzięli udział – oprócz konsula generalnego we Wrocławiu – również przedstawiciele brandenburskiego ministerstwa finansów oraz delegacja Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina. Ten ostatni fakt miał szczególne znaczenie, ponieważ większość instytucji, które były odpowiedzialne
za realizację nazistowskich represji we wschodniej Brandenburgii, urzędowała w ówczesnej siedzibie rejencji przy
Große Scharrnstraße 59 – dzisiejszym gmachu głównym
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
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Panele NIH w Warszawie
na V Kongresie Polonoznawczym
5–8 marca, Halle
Jak definiuje się sprawiedliwość? W jaki sposób interpretuje, implementuje lub inscenizuje się sprawiedliwy ład?
Piąty już Kongres Polonoznawczy odbywał się pod hasłem
„Sprawiedliwość”. Impreza, zorganizowana wspólnie przez
Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Centrum
Studiów Polonoznawczych im. Alexandra Brücknera,
Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze oraz
Uniwersytet im. Friedricha Schillera w Jenie, zgromadził
w dniach 5–8 marca 2020 r. w Halle badaczy z różnych dyscyplin oraz liczne grono innych osób o zainteresowaniach
naukowych. Dla uczestników była to kolejna okazja do wymiany informacji ponad granicami dziedzin badawczych
i państw. Na przykładzie Polski dyskutowano o różnych
wizjach sprawiedliwości i możliwościach jej urzeczywistniania w kontekście rozmaitych ustaw, praktyk oraz wyznawanych norm i wartości.
Pod inspirowanym Orwellem hasłem „Wszyscy ludzie są
równi, ale niektórzy są równiejsi od innych” w panelu według koncepcji Anniki Wienert i Sabine Stach na pierwszym
planie znalazła się wzajemna relacja między sprawiedliwością a równością. Z perspektywy z gruntu odmiennych
dyscyplin w poszczególnych wystąpieniach omawiano
paradoksy równości w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej:
Christina Heiduck (Jena) analizowała na przykładzie polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego rozdźwięk między populizmem a niezwykłością jako przyczynek
do dziejów politycznej propagandy. Stephanie Weismann
z Wiednia — tak jak Heiduck była stypendystka warszawskiego NIH — przybliżyła zagadnienie historii zapachów,
przedstawiając swoje rozważania na temat egalitarnych
krajobrazów zapachowych w PRL. Z kolei Sabine Stach
zajęła się wszechobecną w kulturze popularnej narracją
„czasu szarości”. Komentatorką tego panelu, prowadzonego przez Ruth Leiserowitz, była historyk sztuki Małgorzata Popiołek-Roßkamp (Berlin). Panelowi towarzyszyła
ożywiona dyskusja z publicznością.
W panelu „Imprisoned Femininity: Gender Roles and Incarceration in Modern Polish and Ukrainian History” Felix
Ackermann dyskutował razem z inną byłą stypendystką
NIH, Ivanną Cherchovych ze Lwowa, oraz Anną Muller –
wówczas na stypendium Fulbrighta w Gdańsku – o doświadczeniach kobiet w więzieniach. Dyskusję rozpoczęła
Claudia Kraft z Uniwersytetu Wiedeńskiego komentarzem,
w którym wskazała, że na pierwszy rzut oka doświadczenia te pochodziły ze skrajnego marginesu społeczeństwa.
Drugie spojrzenie prowadzi jednak jej zdaniem do innego
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postrzegania relacji między państwem a osobami osadzonymi w więzieniach – formę i proces zmiany tej relacji
można mianowicie uważać za sejsmograf zasadniczych
przeobrażeń.
Była przewodnicząca Rady Naukowej NIH w Warszawie
Bianka Pietrow-Ennker (Konstancja) zorganizowała panel
„»Sprawiedliwość« w polityce międzynarodowej — Polska
i jej sąsiedzi w okresie transformacji od 1989 roku. O wzajemnym związku między państwowością, konstrukcjami
tożsamości narodowej i pozycjonowaniem się w polityce
międzynarodowej”. W ten sposób nie tylko odniesiono
się do aktualnego projektu publikacji, lecz jednocześnie
nawiązano również do konferencji w warszawskim NIH
w marcu 2018 r. „Dążenie Polski do »godziwego« miejsca
w systemie międzynarodowym” było tematem referatu
byłego dyrektora NIH Klausa Ziemera, a obecny szef Instytutu Miloš Řezník naświetlił następnie zagadnienie „Polityka zagraniczna, agenda tożsamości a »sprawiedliwości
historyczne«: konfiguracja czechosłowacka/czeska”. W pozostałych referatach Malte Rolf (Oldenburg) mówił o Litwie,
a Wilfried Jilge (Berlin) o Ukrainie. Ożywiona dyskusja była
domknięciem tego cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem bloku wystąpień.
Podczas zorganizowanego przez Sebastiana Paula i Matthäusa Wehowskiego (Drezno) panelu „Grabieże i przemoc
fizyczna jako »sprawiedliwość ludowa«? – przemoc jako
środek legitymizacji i reprezentacji ładów powojennych po
pierwszej wojnie światowej” referat wygłosił Maciej Górny.
Referenci starali się uporządkować niepewne lub zmanipulowane informacje o wybuchach przemocy podczas
procesu transformacji Europy Środkowej i Wschodniej po
1918 r. Tematem, który przykuł największą uwagę, okazała się paradoksalnie zaskakująca nieobecność przemocy
w przypadkach, w których była pierwotnie oczekiwana.
Dyskutowano także o propagandowych funkcjach opisywania przemocy, zwłaszcza seksualnej.
W interdyscyplinarnym panelu „Cultural (Mis)representations of the Rescue of Jews During the Holocaust in the
Polish Public Discourse” pracownica warszawskiego NIH
Zofia Wóycicka mówiła o „motywach wędrownych” w europejskich muzeach Sprawiedliwych. Dopełnieniem obrad
tej sekcji było omówienie aspektów literaturo- i religioznawczych oraz dyskusja o tym, jak należy traktować temat
ratowania Żydów podczas Holokaustu w Polsce w kontekście wiedzy historycznej. Duża liczba pytań i uwag ze strony publiczności ujawniła bardzo duże zainteresowanie tą
tematyką.
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Ponadto warszawski NIH był współorganizatorem panelu
„Democracy, Etatism and Justice in Interwar Poland” z referatami Natalii Stegmann (Ratyzbona), Iwony Dadej (Warszawa/Berlin), Claudii Kraft (Wiedeń) i Macieja Górnego.
Ożywiona dyskusja toczyła się wokół pojęcia transformacji
politycznej jako kategorii, która mogłaby być użyteczna nie
tylko w analizie przemian w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 r., lecz także przełomu z roku 1918. Rola emocji w historii gospodarczej i politycznej oraz pytanie, czy
rozbudzone i zawiedzione nadzieje społeczne mogą być
uważane za czynnik ważniejszy od ‚twardych” danych
ekonomicznych, były tematem końcowej dyskusji.

Warsztaty Relations in the Ideoscape
2–5 czerwca, Warszawa/Moskwa/Bejrut (online)
W ramach wspólnego projektu „Wiedza bez granic” NIH
w Warszawie, NIH w Moskwie i Instytut Orientu w Bejrucie realizują projekt badawczy pod tytułem „Relations in
the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc
(1950’s to 1991)”. Jego celem jest zbadanie – z perspektywy dziejów kultury i historii społecznej – stosunków naukowych między społeczeństwami byłego bloku wschodniego
i Bliskiego Wschodu podczas zimnej wojny. W czerwcu
uczestnicy projektu spotkali się na międzynarodowych
warsztatach online. Podczas czterodniowej imprezy poszczególni badacze prezentowali dotychczasowe wyniki
swoich badań.
Warsztaty były podzielone na pięć bloków tematycznych:
„Studenci nauk społecznych i dziennikarstwa”, „Studenci
sztuk pięknych”, „Studia przypadków w Algierii i Turcji”,
„Studia przypadków w Iraku i Iranie” oraz „Przepływy
wiedzy i soft power w krajach uczestniczących w wymianie
akademickiej”. NIH w Warszawie reprezentowali Mustafa
Switat i Dorota Woroniecka-Krzyżanowska. Mustafa Switat
omówił polsko-syryjskie stosunki naukowe i ich wpływ
na kształcenie studentów sztuk pięknych z Syrii w Polsce,
a Dorota Woroniecka-Krzyżanowska przybliżyła swoje
badania dotyczące roli wykładowców z Politechniki Wrocławskiej w tworzeniu i rozwoju Instytutu Architektury na
Uniwersytecie Mosulskim. Warsztaty były okazją do dyskusji nad projektami poszczególnych członków zespołu
projektowego i wypracowania wspólnych ram teoretycznych. W trakcie spotkania omówiono również dalsze zadania zespołu oraz plany dotyczące przyszłych publikacji,
konferencji i imprez publicznych.

C. Transfer badań naukowych

Konferencja Mainstream! Popular Culture
in Central and Eastern Europe
29–31 października, filia warszawskiego NIH w Pradze
(online)
Kulturę głównego nurtu można zdefiniować jako najpopularniejszą, najszerzej rozpowszechnioną, najdostępniejszą i najbardziej zrozumiałą kulturową i ogólnospołeczną
formę wyrazu. Niemniej prowadzi ona często do ożywionych, a nawet kontrowersyjnych dyskusji. Elementy mainstreamowej kultury popularnej mogą się stawać symbolami określonej epoki, nabierając przy tym odmiennych
znaczeń, co potwierdza na przykład sprzeczne postrzeganie popkulturowych idoli.
Angielskojęzyczna konferencja zgromadziła wirtualnie
blisko czterdzieścioro naukowców z dwunastu krajów euro
pejskich, którzy omawiali tak zwany mainstream w kulturze popularnej z różnych perspektyw narodowych i kulturowych. Konferencję online zorganizował warszawski NIH
we współpracy z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu
Karola w Pradze, Muzeum Narodowym Republiki Czeskiej
i praskim Centrum Studiów nad Kulturą Popularną.
Uczestnicy obrad skupili się na uchwyceniu „ducha czasu”
i badaniu mainstreamu jako nader ważnego źródła wiedzy, pozwalającego zrozumieć wartości, tradycje i zmiany
kulturowe. Krytycznie analizowali ponadto Europę Środkową i Wschodnią jako szczególne pod tym względem
zjawisko regionalne. Aby podejść do tematu bliżej, stawiano pytania dotyczące manifestacji określonych wartości i przekonań kulturowych, właściwych społeczeństwom
środkowo- i wschodnioeuropejskim. Na przykład pytanie
o długotrwałe dziedzictwo regionalne oraz o to, jak lokalne i regionalne produkcje medialne głównego nurtu
wchodzą w interakcje z kulturalnym importem z innych
części świata, przeżywającego proces globalizacji.
Wykład otwierający Ireny Reifovej był poświęcony stygmatyzacji niższych warstw społecznych oraz ich habitusu
w czeskich programach reality TV. Następne prezentacje dotyczyły transformacji kultury seriali telewizyjnych
w Turcji oraz estetyki mediów cyfrowych w procesie globalizacji.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się referatem o defraudacjach w powojennym kinie czechosłowackim. Kolejne
wystąpienia dotyczyły przedstawiania kobiet w jugosłowiańskim czasopiśmie dla mężczyzn „Start”, oraz pamięci
o zachodniej kulturze popularnej w dobie reżimu komunistycznego w Rumunii. Na podstawie jakościowych badań etnograficznych analizowano tęsknotę za Zachodem
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i modę młodzieżową w Warszawie w latach osiemdziesiątych, kiedy młodzi ludzie marzyli o zachodniej odzieży.
Następne panele były poświęcone muzycznej stronie kultury popularnej w Polsce, na Węgrzech, w Jugosławii,
Związku Radzieckim i Czechosłowacji. Dyskutowano między innymi o tym, jak podczas postkomunistycznej transformacji włączano do muzycznego mainstreamu subkulturowe zespoły muzyczne. W odniesieniu do tej tematyki
doniosłe miejsce zajęło spostrzeżenie, że muzyka popularna stawała się często decydującym czynnikiem w konstrukcji tożsamości narodowych, a nierzadko przyczyniała
się do szerzenia ideologii populistycznych.
Na zakończenie konferencji zaprezentowano na podstawie doświadczeń osobistych różne obserwacje na temat
wojen kulturowych i geopolityki popkultury. Oprócz szerokiego wachlarza tematycznego konferencji również
rozmaite sposoby podejścia do omawianych zagadnień,
koncepcje i rezultaty pokazały, że badanie mainstreamu
i kultury popularnej w schyłkowym okresie komunizmu
i w postkomunizmie znajduje się jeszcze w fazie początkowej. Duża liczba pytań zadawanych podczas ożywionych
dyskusji pozwala mieć nadzieję na twórczą wymianę myśli
i wiele kolejnych tego rodzaju imprez naukowych także
w przyszłości.

Wierka Serdiuczka, alias i pseudonim sceniczny ukraińskiego
piosenkarza popowego Andrija Mychajłowycza Danyłki.
Fot. Alina Vozna (2017), CC-BY-SA-4.0, via Wikimedia Commons
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Konferencja Violence and the Crisis of Governance
in East Central Europe
13 listopada, filia warszawskiego NIH w Wilnie
13 listopada 2020 r. odbyła się konferencja online „Przemoc
a kryzys systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej”. W imprezie, której inicjatorem był Litewski Instytut
Historyczny, partycypowała organizacyjnie filia warszawskiego NIH w Wilnie. Naukowcy z różnych krajów dysku
towali o złożonym związku między rozpadem państw
a przemocą w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszych dekadach XX wieku.
Referaty koncentrowały się na rozmaitych grupach stosujących przemoc i ich relacjach z podmiotami państwowymi.
Wśród omawianych tematów znalazły się paramilitaryzm,
warlordism, terror, pogromy i polityka demograficzna.
Referat wprowadzający Johna Horne’a z Dublina pod tytułem „When Did the Great War End?” zademonstrował,
że do zrozumienia dziejów I wojny światowej konieczne
jest wypracowanie transnarodowego sposobu pojmowania źródeł, natury i skutków przemocy.
Wystąpienia wygłoszone w pierwszym panelu tematycznym naświetlały związki między ładem społecznym, przemocą administracyjną i przestępczością podczas I wojny
światowej i po jej zakończeniu. Sesja rozpoczęła się referatem o administracji wojskowej, przemocy i ludności cywilnej na Litwie w latach 1914–1918 oraz opisem zjawiska
bandytyzmu jako efektu ubocznego przemocy wojskowej
skierowanej przeciwko tamtejszej ludności.
Tematem drugiego panelu była przemoc po I wojnie
światowej na Węgrzech, w Polsce i na Litwie. Była mowa
o motywacjach prawicowych grup paramilitarnych w fazie
„białego terroru” na Węgrzech, o działalności formacji paramilitarnych podczas walk o polskie kresy zachodnie oraz
o „logice przemocy” podczas wojny polsko-litewskiej.
W sekcji „Kryzysy, redystrybucja i epidemie” na pierwszy
plan wysunęła się rola kolei w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu I wojny światowej. Maciej Górny z Warszawy podkreślił wpływ kolei na szerzenie się przemocy.
W nawiązaniu do tego omówiono przemoc symboliczną
i fizyczną w walce z tyfusem w polskich kolejach i punktach
repatriacyjnych w latach 1918–1922.
Uczestnicy ostatniego panelu zajęli się tematem antysemityzmu. Po referacie o antysemickiej przemocy na Litwie
i w Rumunii wygłoszono wystąpienie o pogromach dokonywanych przez wojsko na Litwie w 1919 i 1920 r., zawierające studium przypadku pogromu w Poniewieżu.

Następnie poruszono kwestie radykalizacji antysemickiej
przemocy w Rumunii po I wojnie światowej oraz wyzwań
związanych ze stosowaniem porównawczych badań historycznych do zagadnienia przemocy w okresie powojennym.
W końcowym komentarzu Ronald Suny z Ann Arbor zrekapitulował obfitującą w informacje i udaną konferencję, uporządkował różne sugestie i podsumował referaty.
Skonstatował, że przemoc można uważać jednocześnie za
produkt i katalizator powstawania państw narodowych.
Planowane jest wydanie podsumowującego tomu pokonferencyjnego w języku angielskim pod redakcją organizatorów.

Fot. Łukasz Mieszkowski
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Konferencja Genealogies of Memory: The Holocaust
between Global and Local Perspectives
4–26 listopada, Warszawa (online)
Uporządkowanie i ocena obecnego stanu badań nad pamięcią o Holokauście była celem dziesiątej międzynarodowej konferencji „Genealogies of Memory”. Kontekst
stanowiły z jednej strony globalizacja pamięci i uniwersalizacja Holokaustu, z drugiej zaś rozszerzenie dostępnej bazy źródeł do badań nad Holokaustem po upadku
żelaznej kurtyny. Trzecim aspektem był „zwrot empiryczny”, który dokonał się niedawno w badaniach nad Holokaustem, prowadząc do eksploracji nowych, dotychczas
zapoznanych źródeł oraz do analizy lokalnych przestrzeni
i rzeczywistości materialnych, na przykład z wykorzystaniem metod kryminalistycznych lub nowej dziedziny studiów nad środowiskową historią Holokaustu.
Podczas konferencji dyskutowano o wzajemnych zależnościach między powszechną – globalną, kosmopolityczną,
transnarodową, europejską – pamięcią o Holokauście a jej
wymiarem lokalnym, etnicznym i narodowym, osadzonym
w ograniczonej terytorialnie przestrzeni kulturowej specyficznych doświadczeń historycznych. Imprezę zorganizowała Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS) we
współpracy z Fundacją Pomnika Pomordowanych Żydów
Europy w Berlinie; NIH w Warszawie, reprezentowany
przez Zofię Wóycicką, był jedną z licznych polskich i międzynarodowych instytucji partnerskich.
W konferencji, zapowiedzianej w formie otwartego zaproszenia, wzięło udział ponad pięćdziesięcioro uznanych
ekspertów oraz naukowców młodego pokolenia z szesnastu krajów i z rozmaitych dyscyplin. Reprezentowane
były między innymi nauki historyczne, kulturoznawstwo,
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki polityczne
i socjologia. Referaty wprowadzające wygłosili Omer Bartov, Piotr Cywiński, Ewa Domańska, Jackie Feldman, Éva
Kovács, Mindaugas Kvietkauskas i Daniel Levy.
Podczas ośmiu sesji online, które odbyły się na przestrzeni
czterech tygodni, uczestnicy dyskutowali o różnych aspektach badań nad pamięcią o Holokauście. Skupiano się zarówno na kwestiach etycznych, jak i na analizie skutków
lokalnych, europejskich i globalnych. Oprócz aspektów
kryminalistycznych doniosłym tematem były również lokalne wymiary Holokaustu. Na pierwszy plan wysunęły
się tu między innymi języki opowieści o Zagładzie. Bardzo
ciekawa sekcja była zatem poświęcona filmowi Claude’a
Lanzmanna Shoah i opuszczeniom w napisach do tego
obrazu. Tematem osobnej sekcji było też archiwum Ringelbluma jako najwcześniejsza próba tworzenia historiografii
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Holokaustu, a kluczowym zagadnieniem okazało się znaczenie tego archiwum dla międzynarodowych badań.
Na zakończenie konferencji odbyła się debata poświęcona obecnej pamięci o Holokauście. Dyskusja pod hasłem
„Holocaust Memory and Research in the 21st Century:
Between the Global and the Local” była z jednej strony
podsumowaniem całej imprezy, a jednocześnie przyniosła
szereg nowych pytań. W moderowanej przez Małgorzatę
Pakier dyskusji wzięli udział Ewa Domańska, Éva Kovács,
Jackie Feldman i Daniel Levy.

Widok wystawy stałej Żydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie.
Fot. Adrian Gryczuk (2017), CC-BY-SA-3.0-PL,
via Wikimedia Commons
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Konferencja Polityka pojednania
10 grudnia, Berlin/Warszawa (online)
Z okazji 50. rocznicy uklęknięcia Willy’ego Brandta w Warszawie i zawarcia 7 grudnia 1970 r. układu między Republiką
Federalną Niemiec a Polską Rzeczpospolitą Ludową odbyła
się specjalna konferencja, zorganizowana wspólnie przez
Fundację im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta,
NIH w Warszawie i Fundację Amicus Europae. Z powodu
ograniczonej swobody podróżowania naukowcy z Niemiec, Polski, Francji, Japonii, Finlandii i USA nie spotkali się
tak jak planowano w warszawskim Pałacu Karnickich, lecz
dyskutowali online o najnowszych wynikach badań. Dzięki
internetowej transmisji na żywo imprezę miała możliwość
śledzić także szeroka publiczność.
Konferencja była poświęcona tematowi „polityki pojednania” w szerszym kontekście historycznym. Na pierwszy
plan dyskusji wysunęły się pytania o to, jak można zdefiniować pojednanie, w jakich okolicznościach może się ono
powieść oraz jakie znaczenie mają w tym gesty i emocje.
W centrum uwagi znaleźli się również politycy i uczestnicy
społeczeństwa obywatelskiego, którzy inicjują i promują
procesy pojednania. Na przykładzie różnych konfliktów
między dwoma narodami oraz późniejszych starań o pojednanie dyskutowano także o roli, jaką w owocnym pojednaniu odgrywają procesy pamiętania i zapominania.

Fot. Aleje Ujazdowskie, 1934 | źródło: Polona
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Kolokwia
Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie odbywają się zawsze w środy o godzinie 11 w Sali
wykładowej Instytutu. W 2020 r. następujący naukowcy
wygłosili referaty (po części online bądź w formie hybrydowej dotyczące podanych tematów:

13 maja 2020
Dorota Woroniecka-Krzyżanowska i Mustafa Switat
(NIH w Warszawie)
Geographies of Political Affinity and the Urban Space:
Knowledge Relations between Polish People’s Republic
and Iraq in Architecture and Planning / Visualized Alliances
and Artworld – Knowledge Exchange between Polish
People’s Republic and Arab Countries in the Discipline
of Plastic Arts

15 stycznia
Nataliya Borys (Uniwersytet Genewski)
Voyages, Voyages… How Ukrainian Soviet Historians
Travelled to the PRL in the 1960s–1980s

20 maja
Yahor Surski (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
Historical Sources on the Organization of Trade within
Belarusian Towns in 16th–18th Centuries

29 stycznia
Katja S. Baumgärtner (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
„Die Jungs schickten unsere so wertvollen heimlichen
Briefe weiter.” (Wanda Połtawska) – Gender und Imagination in Filmen über die Shoah/den Holocaust: Polnische
Kontexte [„Chłopcy przesyłali dalej nasze tak cenne
potajemne listy” (Wanda Połtawska) – gender i imaginacja
w filmach o Shoah/Holokauście: konteksty polskie]

27 maja
Sabine Stach (NIH w Warszawie)
Końcowa prezentacja projektu badawczego „Oryginalny
blok wschodni”, poświęconego narracji historycznej
w turystyce miejskiej

5 lutego
Adam Przywara (University of Manchester, Wielka Brytania)
Postwar Aggregates for a Socialist Future? Transformations of Rubble in Warsaw 1945–1949

3 czerwca
Michael G. Müller (Uniwersytet Marcina Lutra w Halle
i Wittenberdze)
Pax inter dissidentes. Glaubensspaltung und Religionsfrieden im Europa des 16. Jahrhunderts [Pax inter dissidentes.
Rozłam wyznaniowy i pokój religijny w XVI-wiecznej
Europie]

19 lutego
Patryk Michał Ryczkowski (Getynga)
Zur Pragmatik der poetischen Heiligkeitskonstruktion
von Jozafat Kuncewicz im Kontext der Kirchenunion
von Brest (1596) [O pragmatyce poetyckiej konstrukcji
świętości Jozafata Kuncewicza w kontekście unii brzeskiej
(1596)]

10 czerwca
Zofia Wóycicka (NIH w Warszawie)
Rezeption polnischer Gerechten-Museen im Lichte der
Einträge in Gästebüchern – Pankiewicz-Apotheke, Żabiński
Villa, Ulma-Museum [Recepcja polskich muzeów Sprawiedliwych w świetle wpisów w księgach gości – Apteka Pan
kiewicza, Willa Żabińskich, Muzeum im. Rodziny Ulmów]

26 lutego
Verena Bunkus (Ośrodek Badawczy Gotha Uniwersytetu
w Erfurcie)
Grenzland reklamieren. Materialität und Visualität der
neuen Weichselgrenze im Plebiszitgebiet Marienwerder
der Zwischenkriegszeit [Roszczenie pretensji do pogranicza. Materialność i wizualność nowej granicy na Wiśle
w kwidzyńskim regionie plebiscytowym w okresie międzywojennym]

17 czerwca
Ralf Meindl (Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii
i Mazur, Olsztyn / NIH w Warszawie)
Im Spannungsfeld von Ideologie, Religion, Sprache und
regionaler Identität. Die NSDAP im Ermland 1928–1945
[Na styku ideologii, języka i tożsamości regionalnej.
NSDAP na Warmii 1928–1945]

11 marca
Mikola Volkau (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
Szlaki rozwoju. Kształtowanie się sieci drogowej w Wielkim
Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w. oraz jej wpływ na
ewolucję gospodarki i społeczeństwa

24 czerwca
Michael Zok (NIH w Warszawie)
No Sex Please, We are Catholic. Reproduktion und Partnerschaft im Spannungsfeld zwischen (De-)Säkularisierung
und (De-)Privatisierung von Religion in Irland und Polen
[No Sex Please, We are Catholic. Reprodukcja i partnerstwo
na styku między (de-)sekularyzacją a (de-)prywatyzacją
religii w Irlandii i Polsce
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1 lipca
Maciej Górny (NIH w Warszawie)
Abschlusspräsentation des Forschungsprojektes
Unabhängigkeiten. Die Neuordnung Ostmitteleuropas
1918 auf dem Weg von der Tatsache zur Ritualisierung
[Końcowa prezentacja projektu badawczego Niepodległości. Nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej na
drodze od faktów do rytuału]
14 września
Falk Flade (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt
nad Odrą)
Innovation und Planwirtschaft? Wirtschaftliche Erneuerung in zentral geplanten Ökonomien am Beispiel der
DDR und VRP [Innowacyjność i gospodarka planowa?
Odnowa gospodarcza w gospodarkach opartych
na centralnym planowaniu na przykładzie NRD i PRL]
23 września
Aleksei Lokhmatov (Uniwersytet w Kolonii)
The Clash of Virtues: Polish Scholars and Public Debates
under Socialism (1945–1956)
7 października
Gregor Christiansmeyer (Uniwersytet Georga Augusta
w Getyndze)
Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur [Pamięć, pojednanie i porozumienie
w skali transnarodowej? Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży jako podmiot kultury pamięci]
14 października
Elżbieta Kwiecińska (European University Institute,
Florencja)
The Concept of the „Civilizing Mission“ as a Cultural
Transfer in East-Central Europe, 1815–1919
4 listopada
Sophie Schwarzmaier (Uniwersytet Europejski Viadrina,
Frankfurt nad Odrą)
Wissenschaftliche Expertise für den „Aufbau der polnischen Schule“: Józefa Joteykos Suche nach Handlungsräumen in Warschau, 1919–1928 [Kompetencje naukowe
do „budowy szkoły polskiej”: poszukiwanie przestrzeni
działania w Warszawie przez Józefę Joteyko, 1919–1928]
12 listopada
Natalie Slizh (Grodno, Białoruś)
Astrology in the Grand Duchy of Lithuania
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18 listopada
Sabine Kubeké (Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen)
History of Sustainability in Poland since 1970s: Transblock Exchange and Cooperation during the Cold War
25 listopada
Vilius Kubekas (Central European University, Budapest)
The Will to Culture: Lithuanian Catholic Intellectuals,
Nation-Building, and the „Spiritual Crisis“, 1918–1940

9 grudnia
Viktoriia Serhiienko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
The Clash of Imagined Boundaries: Ethnographic Know
ledge and the Issue of the Administrative Border between
Slovakia and Podkarpatska Rus in the Interwar Period
16 grudnia
Andrei Charniakevich (Grodno, Białoruś)
Więzienie i naród: państwowy system karny jako
współczynnik rozwoju białoruskiego ruchu narodowego
(koniec XIX wieku do 1930 r.)
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Pozostałe wydarzenia
Wizyta studentów z USA
Grupa 17 studentów Hartwick College w Oneonta w stanie Nowy Jork odwiedziła 23 stycznia 2020 r. warszawski
NIH. Ich trzytygodniowa podróż po Europie była poświęcona procesom zachodzącym obecnie w europejskiej polityce historycznej, zwłaszcza muzealizacjom i międzynarodowemu dialogowi o historii, ale również narodowym
strategiom tej polityki. Oprócz Brukseli i Berlina w programie znalazł się pięciodniowy pobyt w Warszawie, którego
najważniejszym elementem było zwiedzanie różnych muzeów historycznych i miejsc pamięci. W NIH odbyło się dwugodzinne spotkanie, podczas którego dyrektor Instytutu
poinformował o jego profilu, zadaniach i działalności oraz
dyskutował z gośćmi o aktualnych problemach polityki
historycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupie towarzyszyła Amy Forster-Rothbart, dziekan wydziału politologii w Hartwick College, i Daniel Oross z Węgierskiej
Akademii Nauk w Budapeszcie.

Warsztaty z moderacji
W sali konferencyjnej warszawskiego NIH odbyło się 3 lutego 2020 r. wewnętrzne szkolenie dla pracowników Instytutu, poświęcone moderowaniu imprez naukowych.
Prowadzący warsztaty Aureliusz Leżeński przedstawił różne strategie dotyczące tego, jak w trudnych sytuacjach
w trakcie dyskusji reagować adekwatnie, sprawnie, a niekiedy nawet z humorem. W tym celu omówił rozmaite
techniki i metody moderacji, odwołując się do indywidualnych doświadczeń uczestników. Teoretyczną część warsztatów uzupełniły różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne.
Pracownicy naukowi wypróbowywali w nich sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

C. Transfer badań naukowych

Spotkanie robocze Niemiecko-Ukraińskiej
Komisji Historyków
27 i 28 lutego 2020 r. warszawski NIH był gospodarzem
roboczego posiedzenia Niemiecko-Ukraińskiej Komisji Historyków. Intensywne rozmowy skupiły się zwłaszcza na
sposobie dalszej pracy tego gremium, planowaniu nadchodzących imprez i konferencji oraz komunikacji ze środowiskiem akademickim i pozaakademickim. Szczególnie
ważnym tematem dyskusji były rola i możliwości NIH
w Warszawie w zakresie tworzenia transregionalnej infrastruktury naukowej, która w kontekście niemiecko-ukraińskim jest na razie dość skromna. Jako członek Komisji
w obradach wziął udział dyrektor warszawskiego NIH Miloš
Řezník.

(od lewej) Tanja Penter, Guido Hausmann, Frank Sysyn
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Posiedzenie Rady Naukowej
Na zdalnym posiedzeniu spotkali się 8 października 2020
roku członkowie Rady Naukowej z pracownikami naukowymi NIH w Warszawie. W hybrydowej formie zaprezentowano ukończone, bieżące i planowane projekty, a Rada
bardzo pozytywnie oceniła osiągnięcia personelu. Dyrektor
Miloš Řezník poinformował o najnowszych wydarzeniach
w warszawskim Instytucie, a prezes Fundacji im. Maxa
Webera Hans van Ess zrelacjonował aktualny rozwój sytuacji w Fundacji. Podczas popołudniowej części posiedzenia
przedstawiono nowe projekty badawcze. Zdalne spotkanie dało ponadto możliwość oficjalnego powitania Joachima von Puttkamera z Uniwersytetu w Jenie jako nowego
członka Rady Naukowej, którym jest już od 10 stycznia
2020 roku. Na wiceprzewodniczącą wybrano Tatjanę Tönsmeyer z Uniwersytetu w Wuppertalu.
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2. Publikacje
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie także w 2020 r.
wykorzystywał różne formy publikacji jako jeden z głównych instrumentów transferu badań naukowych. W czterech seriach wydawniczych ukazują się oprócz wyników
badań pracowników NIH i innych historyków oraz edycji
źródłowych dotyczących dziejów Polski i stosunków polsko-niemieckich również prekursorskie pod względem
metodologicznym, doniosłe monografie poświęcone dziejom Europy, Niemiec i Polski w przekładach na niemiecki
i polski. O ile seria „Quellen und Studien” (Źródła i studia)
koncentruje się na pracach na temat epok przednowożytnych, to w serii „Einzelveröffentlichungen” (Pojedyncze
publikacje) ukazują się głównie pozycje z zakresu historii
nowożytnej, zwłaszcza dwudziestowiecznej. W serii „Klio
in Polen” (Klio w Polsce) publikowane są fundamentalne studia polskich historyków w przekładzie niemieckim,
w serii „Klio w Niemczech” zaś odwrotnie – kluczowe prace badaczy niemieckojęzycznych w przekładzie na polski.

Grischa Vercamer porównawczo analizuje w swojej monografii wizje kronikarzy z pełnego średniowiecza, dotyczące
praktycznego sprawowania władzy w Anglii, Polsce i Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Średniowieczni kronikarze i historiografowie opisują władzę nie
abstrakcyjnie czy teoretycznie, lecz skupiają się na konkretnych osobach i działaniach. Pozwala to wyrobić sobie
uzasadnione wrażenie, kogo ówcześni autorzy uważali
za „dobrego” lub „złego” władcę i na jakich działaniach
opierali swoją częściowo nieświadomą, częściowo zawoalowaną ocenę. Można uchwycić niesprecyzowane wizje
porządku i prawa, które stanowią alternatywę wobec tradycyjnych źródeł prawa.
Zastosowane tu systematyczno-analityczne podejście do
owych dzieł z wykorzystaniem narzędzi socjologicznych
i narratologicznych umożliwia wysnucie z kronik całościowego, wiarygodnego obrazu sprawowania władzy. Autor
zadaje ponadto pytanie o ewentualne rozbieżności w postrzeganiu sprawowania władzy w odniesieniu do bardzo
szerokiego wachlarza narodów w pełnym średniowieczu.

Serie wydawnicze NIH
Quellen und Studien

Grischa Vercamer: Hochmittelalterliche Herrschaftspraxis
im Spiegel der Geschichtsschreibung. Vorstellungen von
„guter“ und „schlechter“ Herrschaft in England, Polen und
dem Reich im 12./13. Jahrhundert
Grischa Vercamer: Hochmittelalter
liche Herrschaftspraxis im Spiegel
der Geschichtsschreibung. Vorstellungen von „guter“ und „schlechter“
Herrschaft in England, Polen und
dem Reich im 12./13. Jahrhundert
(= Quellen und Studien des DHI
Warschau 37), Wiesbaden: Harrassowitz 2020, 792 s., ISBN 978-3-44711354-0.

Ważna historyczna epoka „XII-wiecznego renesansu” czy
też „początków narodowej historiografii” przyniosła nie
tylko decydujące przemiany natury społecznej, politycznej
i gospodarczej. Ze względu na ramowe warunki historyczne w tym okresie ugruntowały się również tradycje pisania
o dobrej i złej władzy, które po części oddziałują do dziś.

Dariusz Adamczyk: Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften?
Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800–1200)
Dariusz Adamczyk: Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen
oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in
Ostmitteleuropa (800–1200)
(= Quellen und Studien des DHI
Warschau 38), Wiesbaden: Harrassowitz 2020, 306 s., ISBN 978-3-44711464-6.

Monografia Dariusza Adamczyka jest poświęcona zagadnieniu, czy użytkowanie metali szlachetnych w przed
nowożytnej Europie Środkowo-Wschodniej podlegało logice politycznej, czy też było zgodne z pewnym wzorcem
ekonomicznym. Czy zatem ich stosowanie ograniczało się
tylko do ekonomii prestiżu i darów, komunikacji symbolicznej i handlu dalekosiężnego, czy też znajdowały się one
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w obrocie również w handlu lokalnym? Z tym wiążą się
z kolei pytania, jak można „zmierzyć” stopień upieniężnienia i od kiedy można mówić o komercjalizacji, oraz czy
monetaryzacja była procesem linearnym, czy też charakteryzowała się raczej brakiem ciągłości.
Pierwsza część monografii rekonstruuje chronologię i geografię sieci redystrybucji srebra między Bagdadem a Szlezwikiem. W części drugiej jest mowa o zestawie wskaźników, służących do analizy poszczególnych regionalnych
konstelacji i parametrów. Punktem wyjścia jest kilkaset
znalezisk srebrnych skarbów oraz liczne pojedyncze znaleziska monet z osad, grodów i cmentarzysk, które odkopano
lub przypadkowo odkryto w Europie Środkowo-Wschodniej i które są datowane na IX–XII wiek. Autor wnosi w ten
sposób istotny, oparty na metodach interdyscyplinarnych
wkład w analizę zarówno wzajemnych powiązań i oddziaływań między rozmaitymi podmiotami w zachodniej Eurazji, jak i form interakcji i komunikacji w łonie poszczególnych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Makiłła, Miloš Řezník (red.): After the Peace Treaty
of Versailles (1919): New Order of Central Europe
Dariusz Makiłła, Miloš Řezník (red.):
After the Peace Treaty of Versailles
(1919): New Order of Central Europe
(= Quellen und Studien des DHI
Warschau 39), Wiesbaden: Harrassowitz 2020, ISBN: 978-3-447-11565-0.

Traktaty pokojowe z Wersalu, Saint-Germain i Trianon z ich
postanowieniami w sprawie nowych granic państwowych
dotyczyły przede wszystkim sytuacji w Europie Środkowej.
Ale jednocześnie właśnie w tym regionie najwyraźniej manifestowały się trudności dotyczące zasad uzgodnionych
traktatowo i możliwości ich stosowania. Tak było przede
wszystkim w odniesieniu do gwarancji dla granic, zażegnywania sporów terytorialnych, regulowania praw mniejszości oraz ideału samostanowienia narodowego.
Tom pod redakcją Dariusza Makiłły i Miloša Řezníka jest
analizą tego, jak pojawiały się owe sprzeczności oraz jak je
traktowano zarówno w perspektywie wewnętrznej, środkowoeuropejskiej, jak i zewnętrznej. W centrum uwagi
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znajdują się strategie i wizje przyszłych porozumień podczas rokowań pokojowych, a przede wszystkim po nich.
Autorki i autorzy z Albanii, Austrii, Czech, Niemiec, Włoch,
Polski, Słowacji, Rosji i USA analizują strategie i dyskursy
podmiotów poszczególnych społeczeństw narodowych.
Jednocześnie stosują jednak również podejście porównawcze i transnarodowe. Zajmują się zarówno „wielkimi”
protagonistami historii, takimi jak dyplomaci, politycy czy
elity intelektualne, jak i strukturalnymi warunkami funkcjonowania „systemu wersalskiego”.

Klio w Niemczech

Magdalena Saryusz-Wolska (red.): Historia wizualna.
Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków
Magdalena Saryusz-Wolska (red.):
Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków
(= Klio w Niemczech 25), Warszawa:
Scholar 2020, 412 s., ISBN 978-8365390-56-1.

Historia wizualna bywa definiowana na wiele sposobów.
Niniejsza książka ukazuje nowe możliwości reagowania
przez badaczy historii na rosnącą ilość, rozpowszechnienie
i dostępność obrazów. W jaki sposób dostępność fotografii, filmów i cyfrowych archiwów wizualnych wpływa na
pracę historyków? Jakie możliwości otwierają przed nimi
źródła wizualne? Jak obrazy oddziałują na narracje historyczne? Zebrane w tym tomie teksty przedstawiają stanowiska dziesięciorga niemieckich uczonych, którzy szukają
odpowiedzi na te pytania.
Z różnych perspektyw przyglądają się oni wykorzystywaniu
obrazów w pracy historyków, wskazując na potencjał historii wizualnej, ale również związane z nią zagrożenia. Autorzy publikowanych tekstów to przedstawiciele różnych
pokoleń niemieckiej historiografii. Są wśród nich historycy
epok dawniejszych i współczesnych, teoretycy i praktycy.
Łączy ich poszukiwanie nowych metod badawczych i nowych sposobów objaśniania przeszłości. Uważają, że historię można nie tylko opowiedzieć, ale i pokazać.
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Autorzy: Horst Bredekamp, Martina Heßler, Jens Jäger,
Judith Keilbach, Habbo Knoch, Gerhard Paul, Bernd Roeck,
Magdalena Saryusz-Wolska, Heike Talkenberger, Annette
Vowinckel, Rainer Wohlfeil.

Publikacje wydane z udziałem NIH w Warszawie

Aleksandra Kmak-Pamirska: Centrum – Peryferia – Naród.
Uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX
i na początku XX wieku
Aleksandra Kmak-Pamirska: Centrum
– Peryferia – Naród. Uwarunkowania
w Polsce i w Niemczech w XIX i na
początku XX wieku,
Warszawa: Wydawnictwo UW 2020,
392 s., ISBN 978-83-235-4327-5.

Eduard Mühle: Die Slawen im Mittelalter zwischen
Idee und Wirklichkeit
Eduard Mühle: Die Slawen
im Mittelalter zwischen Idee
und Wirklichkeit,
Köln: Böhlau 2020, 504 s.,
ISBN 978-3-412-51898-1.

Europa, w której mniej więcej 250 mln osób mówi językami słowiańskimi, jest w ponad jednej trzeciej „słowiańska”. Co to oznacza dla rozumienia europejskiej kultury
i historii? Czy słowiańskojęzyczna część ludności Europy
posiada szczególną „słowiańską” świadomość, specyficzną
„słowiańską” kulturę i historię?
Wychodząc od tego zagadnienia, Eduard Mühle opowiada
całkowicie na nowo dzieje „Słowian” w średniowieczu. Na
podstawie szczegółowych badań źródeł buduje podwójną
perspektywę. Z jednej strony opisuje realne struktury histo
ryczne – od „wczesnosłowiańskich” grup ludności i ich
pierwszych konstrukcji władzy w VII–IX wieku, przez słowiańskojęzyczne państwa i nationes w X–XII wieku po
późnośredniowieczne społeczeństwa od XIII do początku
XV wieku. Z drugiej strony bada wizerunki obce i własne,
za pomocą których od VI wieku ustawicznie projektowano
bądź „wynajdywano” „Słowian” jako konstrukt kulturowy
oraz pokazuje, jak już w średniowieczu instrumentalizowano te obrazy na gruncie polityki historycznej w różnych
kontekstach i celach.
Projekt był wspierany finansowo przez NIH w Warszawie.
Eduard Mühle wykłada historię Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma
w Münster. W latach 2008–2013 był dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Monografia Aleksandry Kmak-Pamirskiej na temat tworzenia się świadomości narodowej na styku wpływów centrum i peryferii w Polsce i Niemczech opiera się głównie
na badaniach realizowanych przez autorkę w charakterze
pracowniczki NIH w Warszawie w latach 2014–2018. Zajęła
się wtedy analizą wzajemnych oddziaływań, związanych
z postrzeganiem peryferyjnych obszarów Dolnych Łużyc
i Podlasia przez grupy zewnętrzne oraz ich lokalną auto
percepcją. Przy tej okazji okazało się, że wizerunek regionów peryferyjnych, powstający w społeczno-kulturowym
dyskursie w regionach centralnych, wykazuje cechy narodowe. W ten sposób tworzony jest spójny i jednolity obraz państwa – zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak
i ogólnoniemieckiej.
O książce polskiej religioznawczyni i historyczki wypowiadają się w superlatywach różni specjaliści. Andrzej Sakson
pisze na przykład: „Autorka zgromadziła niezwykle obszerny i różnorodny materiał badawczy. Skrupulatnie przeprowadziła kwerendy w wielu archiwach polskich i niemieckich. Zapoznała się z licznymi źródłami epoki (pamiętniki,
wspomnienia, prasa itp.) oraz z literaturą przedmiotu.”
Zygmunt Woźniczka podkreśla: „Jest to praca nowatorska, bowiem omawia problemy, które nie były do tej pory
w tak dokładny i wyczerpujący sposób opisane w literaturze naukowej. Pierwszy raz w tak komplementarny sposób
dokonano analizy oddziaływania centrum na peryferia na
przykładzie Berlin – Dolne Łużyce i Warszawa – Podlasie.”
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Sabine Jagodzinski: W namiotach wezyrskich.
Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej
Sabine Jagodzinski: W namiotach
wezyrskich. Komemoracja wojen
tureckich w kulturze szlacheckiej,
aus dem Deutschen von Róża
Zielnik-Kołodzińska, Warszawa:
Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie 2020, 433 s.,
ISBN 978-83-66-104-52-5.

„Wielkie rzeczy rodzą się wśród wielkich niebezpieczeństw”. W XVII stuleciu takim wielkim niebezpieczeństwem dla Rzeczypospolitej było Imperium Osmańskie.
Zmagania z turecką ekspansją i pamięć o nich pozostawiły
trwałe ślady o charakterze materialnym i wizualnym. Odzwierciedlają one różne przejawy upamiętniania wojen
z Turkami w kulturze szlacheckiej i dworskiej, rozmaite sposoby postrzegania Osmanów i zagrożenia z ich strony. Strach
mieszał się z uznaniem dla przeciwnika, rola przedmurza
chrześcijaństwa z fascynacją kulturą osmańską.
Autorka koncentruje się na zmienności postrzegania zagrożenia osmańskiego, a także jego komemoracji w rodach Żółkiewskich, Sobieskich i Radziwiłłów. Analizuje też
związane z tym dzieła i formy upamiętniania oporu przeciwko ekspansji na przykładzie Żółkwi – miasta hetmana
Stanisława Żółkiewskiego, a zarazem jednej z ulubionych
rezydencji jego prawnuka, Jana III Sobieskiego.
Publikacja ukazała się w serii „Silva Rerum” i jest owocem
współpracy warszawskiego NIH z Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie. Jest to polski przekład pracy doktorskiej autorki. W języku niemieckim ukazała się ona
pod tytułem „Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur. Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł“ (Ostfildern 2013).
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Florian Urban: Postmodern Architecture in Socialist
Poland-Transformation, Symbolic Form and National
Identity
Florian Urban: Postmodern
Architecture in Socialist Poland –
Transformation, Symbolic Form
and National Identity,
London: Routledge 2021, 238 s.,
ISBN 978-0-367-86073-8.

Od lipca do grudnia 2018 r. Florian Urban był stypendystą
w warszawskim NIH i prowadził w tym okresie badania
nad architekturą postmodernistyczną w Polsce. Rezultaty
jego projektu opublikowało renomowane londyńskie wydawnictwo naukowe Routledge pod tytułem „Postmodern
Architecture in Socialist Poland-Transformation, Symbolic
Form and National Identity“. Książka jest dostępna już od
grudnia 2020 r., a oficjalną datą publikacji jest rok 2021.
Autor omawia zasadniczo odmienny kontekst architektury
postmodernistycznej niż powszechnie znane debaty wokół
Roberta Venturiego, Leona Kriera czy księcia Karola w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.
Architektura postmodernistyczna w Polsce nie była efektowną ironiczną zabawą z nie traktowanymi już poważnie
klasycznymi formami w społeczeństwie dobrobytu, lecz
indywidualistyczną kontrpropozycją wobec socjalistycznej
monotonii, związaną z tęsknotą za autentycznością i wartościami duchowymi oraz z debatami o tożsamości narodowej. Książka Floriana Urbana to analiza rozmaitych postaci polskiego postmodernizmu – od niezwykłych budowli
kościelnych i rekonstrukcji dzielnic staromiejskich po próby
postmodernistycznej adaptacji nielubianego budownictwa
wielkopłytowego.
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3. Stypendyści, naukowcy wizytujący
i praktykanci
Stypendyści

mgr Verena Bunkus
Centrum Badawcze Gotha Uniwersytetu w Erfurcie /

dr des. Katja S. Baumgärtner

luty – marzec 2020

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie / styczeń 2020

Niemiecki wschód, polski zachód. O konstrukcji obszarów
polsko-niemieckich 1890–1940 – historia wiedzy

Gender, imaginacja i memorializacja: konteksty/podteksty
w międzynarodowych filmach na temat Shoah/Holokaust
i nazistowskich obozów – polskie konteksty i znaczenia

dr Ralf Meindl
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, Olsztyn /

mgr Nataliya Borys

luty 2020 – czerwiec 2021

Uniwersytet Genewski / 1 stycznia – 14 lutego 2020

Na styku ideologii, religii, języka i tożsamości regionalnej.
NSDAP na Warmii 1928–1945

Soviet Ukrainian–Polish academic collaboration among
historians: academic connections, transnational exchanges
and scholar networks (1960s–1990)

mgr Adam Przywara
University of Manchester, Wielka Brytania / luty – marzec 2020

mgr Yahor Surski
Narodowa Akademia Nauk Białorusi /

Rubble Europe: Trans-National History of Rubble Utilisation
in the Immediate Postwar Period

styczeń 2020; 7 września – 6 grudnia 2020

Organization of Trade in Towns of Belarus in the 16–18th
Centuries
mgr Dawid Johann Weber

dr Grzegorz Rossoliński-Liebe
Wolny Uniwersytet w Berlinie / luty – marzec 2020

Polscy burmistrzowie a administracja Generalnego Gubernatorstwa, okupacja, mordowanie Żydów i kolaboracja

Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem /
styczeń – luty 2020

dr Falk Flade

Między geopolityką, publicystyką a nacjonalizmem.
Władysław Gizbert-Studnicki (1867–1953) – „czołowy
polski” germanofil

Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą /

mgr Patryk Michał Ryczkowski

wrzesień 2020

Innowacyjność i gospodarka planowa? O (nie)możliwości
odnowy gospodarczej w gospodarkach opartych
na centralnym planowaniu na przykładzie NRD i PRL

Getynga / 6 stycznia – 5 marca 2020

De Sanctae Romanae Ecclesiae athletis. Pragmatyka
konstrukcji świętości postaci polsko-litewskich w poezji
hagiograficznej epoki wczesnonowożytnej: przypadek
Jozafata Kuncewicza

mgr Stefan Röpke
Uniwersytet w Bielefeld / wrzesień – październik 2020

Praktyki służby w zapiskach Hansa von Schweinichena
dr Viktoriia Serhiienko

dr des. Angelika Salzer

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / wrzesień 2020 – luty 2021

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji /
13 stycznia – 12 marca 2020

National Activism and Indifference: Polish Lemkos and
Slovakian Ruthenians (1918–1939)

Francuscy jeńcy wojenni w obozie Lamsdorf w latach
drugiej wojny światowej

mgr Aleksei Lokhmatov
Uniwersytet w Kolonii / 15 września – 14 grudnia 2020

dr Mikola Volkau
Narodowa Akademia Nauk Białorusi /
13 stycznia – 12 lutego 2020

Szlaki rozwoju. Kształtowanie się sieci drogowej
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w. oraz jej
wpływ na ewolucję gospodarki i społeczeństwa

Reflections on Continuity in Polish Intellectual Culture:
Transborder Perspective of Post-war Public Discussions,
1945–1956

C. Transfer badań naukowych

mgr Sophie Schwarzmaier
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Program pobytów badawczych w filii w Pradze

Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą /
20 września – 19 grudnia 2020

prof. dr hab. Michael G. Müller

Biograficzne zbliżenia do transnarodowości,
porządków płciowych i kompetencji w nauce:
Józefa Joteyko (1866–1928) między Belgią a Polską

Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera,

mgr Vilius Kubekas

prof. dr hab. Ralph Schattkowsky

Central European University, Budapest /

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Uniwersytet

październik – listopad 2020

w Rostocku

The Emergence of Christian Democracy in Lithuania,
1905–1926: Catholic Intellectuals. The Great War and
the Nation-Building

1 września 2020 – 28 lutego 2021

mgr Sabina Kubekė

Praktikantinnen und Praktikanten

Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze
15 stycznia – 15 czerwca 2020

Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen /
październik – listopad 2020

Acting or Re-acting: Negotiating Local, National and
Transnational Dimensions of Sustainability in Poland,
1970–1997
mgr Elżbieta Kwiecińska
European University Institute, Florencja /

Maximilian Peter
Wyższa Szkoła Techniki, Gospodarki i Kultury w Lipsku

7 stycznia – 5 kwietnia / biblioteka
Max Krüth
Uniwersytet Poczdamski

17 lutego – 31 marca / zespół badawczy 5

8 października – 7 grudnia 2020

A Civilizing Relay. The Concept of the „Civilizing Mission“
as a Cultural Transfer in East-Central Europe, 1815–1921
Andrei Charniakevich
Grodno, Białoruś / 19 października – 18 listopada 2020

Więzienie i naród: państwowy system karny jako
współczynnik rozwoju białoruskiego ruchu narodowego
(koniec XIX – początek 1930 roku)
dr Natalie Slizh
Grodno, Białoruś / 15 października – 14 grudnia 2020

Astrology in the Grand Duchy of Lithuania in
the 16th–18th Centuries

Neele Rother
Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

17 lutego – 10 kwietnia / zespół badawczy 3
Frederike Hoppmann
Wyższa Szkoła w Fuldzie

3 sierpnia – 27 września / zespół badawczy 3 i 4
Gregor Christiansmeyer
Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze

17 sierpnia – 9 października / zespół badawczy 4
Jannick-Gabriel Piskorski
Uniwersytet w Greifswaldzie

17 sierpnia – 2 października / zespół badawczy 4
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4. Wyróżnienia
i odznaczenia
Podwójne wyróżnienie dla Ruth Leiserowitz

Fot. Aivaras Motuzas

Za wieloletnią działalność w dziedzinie badań naukowych
i rozwoju kultury prof. Ruth Leiserowitz otrzymała Nagrodę Kultury i Sztuki im. Ludwiga Rhesy 2019. Jako jedna
z pierwszych pracownic naukowych założonego Centrum
Kultury im. Tomasza Manna w Nidzie już w okresie jego
założenia w 1995 r. wnosiła aktywny wkład w intensywną wymianę kulturalną w regionie Morza Bałtyckiego. Od
2009 r. zastępczyni dyrektora NIH w Warszawie kieruje
także Międzynarodowym Kuratorium Centrum Kultury,
w którym od owego czasu odbyło się m.in. 11 Festiwali
im. Tomasza Manna. Na ceremonii wręczenia nagrody
11 stycznia 2020 r. w kościele ewangelicko-luterańskim
w Juodkrantė koło Nidy zgromadziło się wielu przedstawicieli świata kultury i polityki z Mierzei Kurońskiej. Zaledwie kilka tygodni później Ruth Leiserowitz otrzymała
drugie ważne wyróżnienie. Za działalność w Kuratorium
Centrum Kultury im. Tomasza Manna odznaczono ją 16 lutego 2020 r. Krzyżem Rycerskim Orderu Wielkiego Księcia
Giedymina. To państwowe odznaczenie, porównywalne
z Federalnym Krzyżem Zasługi pierwszej klasy, wręczył jej
prezydent Litwy podczas uroczystej ceremonii w Urzędzie
Prezydenckim Republiki Litewskiej.

Źródło: Wikimedia Commons

Fot. Michael Leiserowitz

Fot. Aivaras Motuzas

prof. dr hab. Ruth Leiserowitz
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5. Inne

Wyróżniony przekład

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej

W szóstej edycji Konkursu Translatorskiego im. Susanny
Roth trzecie miejsce zajął Artur Koczara, pracownik biblioteki NIH. Wyróżniono go 29 maja 2020 r., a pierwszą nagrodę otrzymała Aleksandra Wójcik. Konkurs, organizowany przez Czeskie Centra i Czeskie Centrum Literatury,
jest skierowany do początkujących tłumaczek i tłumaczy
w wieku poniżej 40 lat, którzy wcześniej nie opublikowali
jeszcze własnego przekładu z języka czeskiego w formie
książkowej.

W nowym formacie cyklu rozmów online, złożonego z szeregu ok. ośmiominutowych odcinków, omawiany jest od
grudnia w bardzo rozmaitych aspektach z kolejnymi gośćmi temat historii wizualnej. Impulsem jest publikacja książki
Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków pod redakcją Magdaleny Saryusz-Wolskiej. Seria
składa się z krótkich filmowanych wywiadów zarówno
z autorkami i autorami książki, jak i z innymi polskimi oraz
europejskimi badaczami tej tematyki. Mowa jest o narracji przez obrazy, wykorzystywaniu materiałów wizualnych
jako źródeł historycznych oraz o specyfice dawniejszych
kultur wizualnych. Dzięki szerokiemu zasięgowi i w dialogu z innymi dyscyplinami humanistycznymi koncepcja
visual history otwiera nowe możliwości refleksji nad przeszłością.

Wszyscy uczestnicy dostają do przełożenia ten sam fragment książki – w 2020 r. była nią powieść Vytěženej kraj
Veroniki Bendovej (Praha 2019). W każdym z uczestniczących krajów (Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Japonia, Litwa, Macedonia,
Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina i Wielka Brytania) lokalne
jury złożone ze specjalistów wybiera następnie najlepszą
pracę. Patronką konkursu jest renomowana szwajcarska
bohemistka i tłumaczka Susanna Roth (1950–1997), która
wniosła ważny wkład w promocję współczesnej literatury
czeskiej za granicą.

Artur Koczara

Cykl rozpoczął się od rozmowy z redaktorką, w której przeglądowo opisuje ona tematy publikacji i tłumaczy, dlaczego zagadnienia metodologiczne i dociekania dotyczące
historii wizualnej są tak istotne. W kolejnych odcinkach
gośćmi będą między innymi polski historyk Piotr Witek
oraz niemieckie badaczki Annette Vowinkel i Judith Keilbach. Linki do wszystkich rozmów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Aktualności”.

Amerykański żołnierz fotografuje swoją narzeczoną w zniszczonym Berlinie. Fot. N.N., „Heute” Nr. 34 (1947), s. 20.
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Klio w Niemczech teraz również w wersji cyfrowej

Filia warszawskiego NIH w Pradze dysponuje nie tylko
pomieszczeniami biurowymi, lecz również mieszkaniem,
które jest udostępniane od 2020 r. w ramach nowo zainicjowanego programu pobytów badawczych. Pierwszym
naukowcem wizytującym był od stycznia do czerwca prof.
dr Michael G. Müller z Halle. W Pradze kontynuował on
prace związane ze swoją planowaną monografią o pokoju religijnym w XVI-wiecznej Europie. Dzięki kwerendzie
w Bibliotece Narodowej oraz konsultacjom z praskimi koleżankami i kolegami udało mu się wypełnić luki w wiedzy
dotyczącej zwłaszcza Czech. Plonem jego pobytu naukowego w Pradze są projekty dwóch rozdziałów jego publikacji. Wiadomości zebrane w Pradze dostarczyły nowego
materiału i wzmocniły wyrazistość argumentacji.

Tomy 15–20 serii „Klio w Niemczech” są już dostępne cyfrowo w trybie Open Access. Na portalu perspectivia.net –
platformie publikacji online Fundacji im. Maxa Webera –
znajdują się oprócz całych e-booków także streszczenia
książek do bezpłatnego pobrania. W serii „Klio w Niemczech” warszawski NIH publikuje prekursorskie monografie niemieckich historyków w przekładzie na polski. Sześć
tomów, dostępnych teraz online, opowiada o dziejach
reformacji w XVI wieku (Heinz Schillig), historycznych badaniach płci (Karin Hausen), „epoce inteligencji” (Denis
Sdvižkov), relacjach niemieckich podróżników po Francji
i Polsce z lat 1750–1850 (Bernhard Struck), roli ciała i medycyny w XVIII wieku (Barbara Duden), oraz historii polskiej
szlachty w drugiej połowie XVI wieku (Gottfried Schramm).

Jako kolejny gość do praskiego mieszkania wprowadził się
1 września 2020 r. prof. dr Ralph Schattkowsky (Rostock
i Toruń). Podczas sześciomiesięcznego pobytu prowadzi on
badania na temat osoby Josefa Pfitznera, niemieckiego historyka z Brna, a zarazem nazistowskiego polityka komunalnego, który jako mediewista napisał pierwszą obszerną
biografię księcia litewskiego Witolda. W okresie Protektoratu Czech i Moraw sprawował urząd wiceburmistrza
Pragi, a po wojnie został stracony jako przedstawiciel nazistowskich władz.

Bd. 15: Heinz Schilling: Jedność i różnorodność Europy
we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo –
państwo, Warszawa 2010, DOI: 10.25360/01-2020-00000.
Bd. 16: Karin Hausen: Porządek płci. Studia historyczne,
Warszawa 2010, DOI: 10.25360/01-2020-00001.
Bd. 17: Denis Sdvižkov: Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, Warszawa
2011, DOI: 10.25360/01-2020-00002.
Bd. 18: Bernhard Struck: Nie Zachód, nie Wschód. Francja
i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–
1850, Warszawa 2012, DOI: 10.25360/01-2020-00003.
Bd. 19: Barbara Duden: Historia ciała. Lekarz i jego pacjentki w osiemnastowiecznym Eisenach, Warszawa 2014,
DOI: 10.25360/01-2020-00004.
Bd. 20: Gottfried Schramm: Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607, Warszawa 2015, DOI: 10.25360/01-202000005.

Fot. archiwum prywatne

Nowy program pobytów badawczych w Pradze

prof. dr hab. Michael G. Müller

prof. dr hab. Ralph Schattkowsky

C. Transfer badań naukowych

Wirtualny spacer po Instytucie
Wiosną 2020 r., kiedy pracownicy warszawskiego NIH pracowali w większości zdalnie, rozpoczęto realizację kilkuczęściowej serii filmów przedstawiających pomieszczenia
Instytutu. W łącznie sześciu sekwencjach filmowych zainteresowani mają dzięki temu możliwość udziału w wirtualnym oprowadzaniu po naszej warszawskiej siedzibie
głównej, bibliotece oraz naszych filiach w Wilnie i Pradze.
W części pierwszej dyrektor Instytutu Miloš Řezník oprowadza po pomieszczeniach NIH w Warszawie. Przy recepcji
– pierwszym miejscu kontaktu z gośćmi – ujawnia nieco
szczegółów na temat historycznego gmachu i prezentuje
bibliotekę. Drugi film otwiera drzwi do pierwszego piętra Pałacu Karnickich, pozwala zajrzeć do biura dyrektora
i pokazuje wspaniałą Salę Lustrzaną. Część trzecia zabiera
widzów do zabytkowych piwnic warszawskiego NIH, gdzie
znajduje się archiwum Instytutu. Zwiedzanie magazynów
biblioteki umożliwiono w ten sposób pierwszy raz szerokiej
publiczności – choć tylko wirtualnie. W czwartej i ostatniej
części cyfrowego oprowadzania po biurze warszawskim
uwaga skupia się na biurkach pracowników naukowych
oraz na sali konferencyjnej na trzecim piętrze. Wirtualna
prezentacja Instytutu nie kończy się jednak na warszawskiej siedzibie głównej. Kolejny filmik prowadzi widzów
do Wilna, gdzie od końca 2017 r. znajduje się jedna z naszych filii. Kierująca nią Gintarė Malinauskaitė pozwala
zajrzeć za kulisy naszej placówki w litewskiej stolicy, gdzie
na pierwszy plan wysuwają się zwłaszcza badania dziejów
Litwy w kontekście środkowo- i wschodnioeuropejskim.
Zakończeniem cyklu jest oprowadzanie po siedzibie naszej
drugiej filii. W Pradze nasz pracownik naukowy Zdeněk
Nebřenský otwiera drzwi do pomieszczeń przy ulicy Valentinskiej, gdzie od wiosny 2018 r. w centrum uwagi znajdują
się badania historii czeskiej, niemieckiej i polskiej w kontekście europejskim.

Miloš Řezník

Gintarė Malinauskaitė
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Film z okazji Światowego Dnia Książki:
prezentacja czterech publikacji

Biblioteka: bezpłatna usługa skanowania
podczas pandemii koronawirusa

Z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia
Książki nasi pracownicy naukowi przedstawili 23 kwietnia
cztery książki. Wybór padł na wydawnictwa z rozmaitych
obszarów tematycznych, które na różnych płaszczyznach
wzbogaciły naszą bieżącą pracę naukową w Instytucie.
Oprócz publikacji niemieckiej i polskiej reprezentowana
była również jedna pozycja francuska i jedna litewska.

Ze względu na niedostępność dla czytelników podczas pandemii koronawirusa Biblioteka NIH w Warszawie oferuje
od 1 czerwca 2020 r. bezpłatną usługę skanowania. Dzięki
temu można zamówić do domu teksty z zasobu biblioteki
drogą cyfrową. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naszych użytkowników w Polsce i za granicą. Usługa skanowania jest przyjmowana bardzo dobrze
zwłaszcza z powodu zamykania wielu bibliotek naukowych i archiwów w całej Europie. Do końca roku zrealizowano łącznie 200 zamówień i – z poszanowaniem prawa
autorskiego – wykonano kopie ponad 10 tysięcy stron. Aby
rozszerzyć ofertę elektroniczną, biblioteka NIH w Warszawie nabywa ponadto wraz z innymi bibliotekami Fundacji
im. Maxa Webera dużą liczbę e-booków. Pomagamy w ten
sposób zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na pracę domową i zdalną w badaniach naukowych.

Sabine Jagodzinski

Fot. Jan Binek, Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie, 1934 | źródło: Polona
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6. Biblioteka

W 2020 r. budżet biblioteki wynosił 100 tys. euro. Łącznie
zakupiono 2298 tomów, w tym 2113 publikacje książkowe
i 183 tomy czasopism. W rezultacie zasób biblioteki wzrósł
do 93 387 (65 539 jednostek bibliograficznych), przy 297
tytułach czasopism bieżących. Na zakup baz danych oraz
elektronicznych czasopism i dzienników wydano 19 033
euro. Część stanowiącą 14,89% ogólnego budżetu książkowego, a mianowicie 14 890 euro przeznaczono na zakup
e-booków.
Do księgozbioru włączono również 1227 e-booków, licenjonowanych w ramach konsorcjum Fundacji im. Maxa
Webera. Ponadto zakupiono od biblioteki Towarzystwa
Naukowego Płockiego elektroniczne wersje następujących
historycznych tytułów prasowych i udostępniono je na
serwerze Instytutu: 1. „Südostpreußische Tageszeitung”
(kontynuacja „Plocker Tageblatt”), roczniki 1941–1945;
2. „Nowy Czas”, roczniki 1943–1945; 3. „Amtliches Kreisblatt für den Kreis und die Stadt Plock (Südostpreußen)”,
rocznik 1940.
Biblioteka przekazała do oprawy 228 tomów (głównie kompletowanych na bieżąco czasopism oraz uszkodzonych monografii i prac zbiorowych). Z księgozbioru wyłączono 530
pozycji. Do chwili zamknięcia Instytutu z powodu pandemii z biblioteki skorzystało 138 czytelników zewnętrznych.
Od 13 marca 2020 r. biblioteka była nieczynna dla osób
spoza Instytutu. Personel biblioteki pracował przeważnie
w trybie home office. Znaczną część nowo nabytych publikacji stanowiły e-booki i inne zasoby cyfrowe. W okresie
zamknięcia biblioteki stale działająca usługa wypożyczania międzybibliotecznego umożliwiała zamawianie książek z polskich bibliotek. Wypożyczono w ten sposób 76
pozycji. Od 15 czerwca biblioteka oferuje bezpłatną usługę
skanowania w zakresie dopuszczanym przez polskie prawo autorskie. Do końca roku 71 użytkowników złożyło
łącznie 200 zamówień. Dostarczono 748 skanów o łącznej
objętości 10 790 stron. Dla pracowników naukowych, stypendystów i praktykantów biblioteka działała cały czas
w pełnym zakresie, dzięki czemu mogła służyć skuteczną
pomocą w bieżących pracach badawczych.

Wskutek stałego powiększania się księgozbioru w 2020 r.
stopniowo wyczerpywała się pojemność regałów przesuwnych w strefie wolnego dostępu do zbiorów biblioteki.
Aby zachować układ stosowany w bibliotece, grupa 4.12
(Historie narodowe z wyłączeniem dziejów Niemiec i Polski) została przeniesiona do nowego pomieszczenia obok
czytelni.
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