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Konferencje / Warsztaty
Historia życia codziennego XX wieku

R

ozmaite aspekty sytuacji dotyczących życia
codziennego w XX wieku naświetlały prezentacje
historyków i socjologów z ośmiu krajów europejskich, przedstawione i przedyskutowane podczas
dwuipółdniowej konferencji 20–22 lutego 2019 roku,
w filii warszawskiego NIH w Wilnie. Były to głównie
projekty prac doktorskich, dotyczące drugiej wojny
światowej, we wczesnym okresie powojennym bądź
w dobie realnego socjalizmu.
Zarówno dyskusja panelowa, jak i wygłoszone
referaty wykazały, że koncepcje historii życia codziennego są często pojmowane jako apolityczna tematyczna alternatywa wobec klasycznej historii politycznej i społecznej, z którą nie są powiązane żadne
szczególne konsekwencje w sferze metodycznej
i teoretycznej.
W tym kontekście dało się stwierdzić pewien
dychotomiczny podział referatów wygłoszonych
w trakcie konferencji. Jedne miały charakter bardziej

Wykład Eweliny Szpak
(Warszawa)

«Codzienność jest
nacechowana powszednią
rutyną. [...] Czas okupacji
to natomiast okres,
w którym wyjątek staje się
powoli codziennością»
– Ann-Kristin Glöckner
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teoretyczny, inne zaś raczej deskryptywny. W tę
ostatnią kategorię wpisywały się na przykład wystąpienia poświęcone sposobom mieszkania w Litewskiej Republice Radzieckiej (Viltė Janušauskaitė),
osiedlom działkowym (Matas Šiupšinskas) czy sytuacji
sanitarnej w powojennej Polsce (dr Ewelina Szpak).
Pozwalały one wejrzeć „z ukrycia” w miniony okres
socjalizmu, ale pozostawiały bez odpowiedzi pytania
o możliwe obszary swobody, wymiary polityczne
i ewentualne kontekstualizacje. Inne podejście
wybrało kilkoro doktorantów, stosujących stworzoną
przez Alfa Lüdtke koncepcję „Eigen-Sinn”. W projektach poświęconych sportowi i życiu codziennemu
w okupowanej Alzacji (dr Jan Hassink), sportowi,
przemocy i życiu codziennemu na okupowanym
Górnym Śląsku (dr Martin Borkowski-Saruhan) czy
niemiecko-francuskim spotkaniom w powojennej
Tybindze (Ann-Kristin Glöckner) udało im się w ten
sposób ukazać sprzeczności i wieloznaczności. Konkluzją konferencji może więc być stwierdzenie, że
dalszy intensywny transgraniczny dyskurs o metodach
i zagadnieniach historii życia codziennego jest pożądany, pomocny i konieczny. 

Newsletter 2019 / 2

3

Sabine Stach

Interdyscyplinarna konferencja na temat „zacienionych miejsc“

P

ojęcie „shadow place” (niem. Schattenort, pl. zacienione miejsce) dotyczy miejsc, które w toku historii
doświadczyły przemocy, wojny czy katastrof, a dziś
stanowią złożone przestrzenie pamięci i atrakcje
turystyczne. Badania nad miejskimi „shadow places”
dotyczą stosunku różnych aktorów społecznych do
tak pojętej, negatywnej pamięci miasta. Jakie procesy
upamiętnienia, turystyfikacji i ekonomizacji charakteryzują miejsca „po przejściach”?
Konferencję „Shadow Places. Urban Strategies of
Dealing with Painful Pasts“, która odbywała się od
7 do 9 marca 2019 roku w NIH w Warszawie, organizował zespół badawczy V „Funkcjonalność historii
w późnej nowoczesności” we współpracy z Centrum
Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie oraz
Grupą Badawczą Stowarzyszenia Leibniza, zajmującą
się autentycznością historyczną. W interdyscyplinarnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przed-

«Kto orzeka, które
rozdziały historii są jasne,
a które mroczne?»
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Podczas gdy niektóre sekcje poświęcone były konkretnym miejscom (na przykład byłym więzieniom),
inne podejmowały bardziej ogólne tematy, jak na
przykład stosunek do dziedzictwa postkolonialnego
czy niektóre praktyki turystyczne (zwiedzanie z przewodnikiem, adaptowanie przestrzeni do zabawy itp.).
Empirycznie i konceptualnie zróżnicowane podejścia
zebrane zostały w panelu „post-war spaces”. Dr Peter
Pirker i Philipp Rode (Wiedeń) przestawili analizę
ilościową przemian wiedeńskich pomników po 1945
roku, podczas gdy prof. Roma Sendyka (Kraków)
wyjaśniła pojęcie „nie-miejsc pamięci” na przykładzie byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie.
Dr Scott Ladermann (Duluth, Minnesota) skoncentrował się natomiast na wietnamskich muzeach
wojny oraz ich konfliktogennej recepcji wśród
amerykańskich turystów.
Wszystkie referaty dowodziły, że miejsca obciążone przeszłością, cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zaś zaangażowani w nie aktorzy społeczni
muszą radzić sobie z powstającymi napięciami.
Szczególnie intensywne dyskusje dotyczyły różnic
między „shadow places” a „dark places” oraz potencjału metafor światła i cienia do pracy analitycznej.
Mimo że konferencja nie dostarczyła ostatecznych
odpowiedzi na te pytania, udało się skonfrontować dwa zwykle odrębne dyskursy: dominujące
zwłaszcza w Niemczech badania pamięci kulturowej
oraz zaczerpnięte z kręgów anglosaskich pojęcie
dziedzictwa (heritage). 

Magdalena Saryusz-Wolska

stawicielki historii, literaturoznawstwa, ekonomii,
antropologii, architektury, jak również osoby pracujące w muzeach. Miejsca omawiane w referatach
obejmowały regiony od Berlina przez Kraków aż do
Australii czy Chin.
Podczas sekcji tematycznych, jednej dyskusji panelowej, jednego publicznego wykładu, jak również
krótkich wycieczek w teren, uczestnicy i uczestniczki
konferencji dyskutowali o ambiwalencjach trudnego
dziedzictwa historycznego. Pierwszego dnia w debacie zatytułowanej „Dark Public History: How we Deal
with Painful Pasts“ prof. dr hab. Philip Stone, dr Jörg
Skriebeleit, dr Jessica Moody oraz prof. dr hab. Dorota
Sajewska rozmawiali o potrzebie akademickiej subdyscypliny zajmującej się „dark public history”. Żywa dyskusja dotyczyła także idei „dark tourism”, marketingu
„shadow places” oraz motywacji, oczekiwań i emocji
towarzyszących odwiedzaniu miejsc z trudnym bądź
„ciemnym” dziedzictwem.
Drugiego dnia prof. dr hab. Astrid Erll wygłosiła
wykład „Shadow Places of Migration“. Skoncentrowała się na dwóch projektach, które określiła
mianem „memory interventions“. Zarówno Marc Isaac
w filmie dokumentalnym Calais: „The Last Border”
(2003), jak i twórcy „Refugee Tales Outreach Project” (od 2005 roku) wspierają budowanie pamięci
kulturowej migrantów oraz oznaczanie miejsc
pamięci związanych z ich doświadczeniami. Czynią
to, odwołując się do kulturowo zakorzenionych
sposobów opowiadania.
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Recepcja filmów historycznych

F

ilmo- i medioznawcy interesują się przeważnie
treścią i kontekstami powstania filmów i audycji
telewizyjnych. Opowiadają historie scenarzystów,
reżyserów i producentów, kończąc je w momencie
premiery lub wyświetlenia omawianego dzieła.
Publikacje poświęcone historii filmu i mediów rzadko
informują o tym, jak długo poszczególne obrazy
gościły na ekranach kin czy ile razy można je było
oglądać w telewizji.
Dla badaczy widowni najciekawsza historia
zaczyna się natomiast dopiero w momencie, gdy

publiczność gromadzi się przed ekranami lub
monitorami. W dniach 25 i 26 kwietnia 2019 roku
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie
uczeni z Polski, Niemiec, Czech, Holandii i Wielkiej
Brytanii dyskutowali o metodach historycznych
badań widowni. W jaki sposób oszacować popularność filmów pokazywanych w pierwszej połowie XX
wieku, czyli w czasach, gdy dane ze sprzedaży biletów
ani badania oglądalności nie były jeszcze dostępne?
Jaką wartość dla takich badań mają raporty władz
okupacyjnych czy służb bezpieczeństwa? Jak łączyć

«Dla badaczy widowni
najciekawsza historia zaczyna
się dopiero w momencie, gdy
publiczność gromadzi się przed
ekranami lub monitorami»
– Magdalena Saryusz-Wolska
Magdalena Saryusz-Wolska

Kino Rialto
© Narodowe
Archiwum Cyfrowe

metody ilościowe z jakościowymi? Czy możliwe jest
określenie wpływu filmów na świadomość historyczną ich widzów?
Warsztaty „Methods of Historical Film Audience
Research“ odbywały się w ramach projektu badawczego „Recepcja filmów historycznych w Polsce
i w Niemczech“ dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej.
Współorganizowali je dr Christoph Classen z Centrum
Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie oraz
Prof. Joseph Garncarz z Instytutu Kultury Mediów
i Teatru Uniwersytetu w Kolonii. 

Rodzina przed telewizorem
(„Ekran kontrolny”), Ferch 1961
© Manfred Beier, Niemieckie
Archiwum Federalne
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Debata Lelewelowska
18. Debata Lelewelowska

Historia życia codziennego a badania historyczne w Niemczech
i Europie Środkowo-Wschodniej
20 lutego 2019, filia warszawskiego NIH w Wilnie

R

ozwój historii życia codziennego jako dyscypliny
w różnych kontekstach narodowych był głównym
tematem 18. Debaty Lelewelowskiej, która odbyła
się 20 lutego 2019 roku w Litewskiej Bibliotece
Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie. Ta
dyskusja panelowa była częścią zorganizowanej
przez warszawski NIH i jego filię konferencji „Historia
życia codziennego i rozpatrywanie dziejów XX wieku
z jej perspektywy”, a zarazem premierą – ten format
imprezy NIH został wypróbowany po raz pierwszy
poza Polską. W prowadzonej przez prof. dr hab. Ruth
Leiserowitz (NIH w Warszawie) debacie wzięli
udział prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer (Uniwersytet
w Wuppertalu), dr hab. Błażej Brzostek (Uniwersytet
Warszawski), dr Tomas Vaiseta (Uniwersytet Wileński) i prof. dr hab. Vita Zelče (Uniwersytet Łotewski).
Naukowcy dyskutowali o postrzeganiu w poszczególnych krajach koncepcji historii życia codziennego,
konstatując ogromne niekiedy różnice.
Dr hab. Błażej Brzostek podkreślił niezwykłą
popularność tematyki dziejów życia codziennego
w Polsce, dopatrując się w tym nie tylko pozytywnej
strony. Wskazał, że na przykład obecny polski rząd
często instrumentalizuje historię życia codziennego
w celach politycznych. Związek między historią życia
codziennego a polityką wywołał ożywioną dyskusję między historykami. Dr Tomas Vaiseta, który dał

Nowe impulsy do badań nad unią polsko-saską
Uczestnicy
warsztatów NIH
w Warszawie
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P

odczas sesji roboczej 27 marca 2019 roku w sali
konferencyjnej NIH w Warszawie historycy z różnych krajów dyskutowali o stanie badań nad polsko-litewsko-saską unią personalną w latach 1697–1763,
zwłaszcza pod kątem jej transregionalnego oddziaływania i późniejszych następstw. Przedmiotem
wspólnych rozważań były przyszłe możliwości
i konkretne modele szerokiej międzynarodowej
koordynacji i kooperacji. W ten sposób uczestnicy
spotkania, przygotowanego razem z Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie, nawiązali do wcześniejszych inicjatyw Instytutu. Ze względu na wyznaczone
zadania organizacyjne w sesji wzięli udział przede
wszystkim przedstawiciele najważniejszych placówek
badawczych i usługowych, ale również inne osoby
z Polski, Niemiec i Białorusi. Reprezentowane były
m.in. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut
Saksońskiej Historii i Etnografii w Dreźnie, Saksońska Biblioteka Krajowa – Biblioteka Uniwersytecka
w Dreźnie oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Na zakończenie podjęto decyzję o utworzeniu tymczasowej grupy koordynacyjnej, która będzie
przygotowywać kolejne warsztaty.
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
opublikuje niebawem niemiecki przekład książki
Jacka Staszewskiego (1933–2013) „Polacy w osiem-
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nastowiecznym Dreźnie” – klasycznego, ale cały czas
aktualnego dzieła, do którego koncepcji nawiązują
również obecne działania. 

się poznać jako autor książki o życiu codziennym
pacjentów zakładów psychiatrycznych na Litwie
radzieckiej, uznał perspektywę historii życia codziennego za środek służący do oddzielenia historiografii
od bieżącej polityki. Powiedział, że pojmuje historię
życia codziennego jako pozapolityczne podejście
do pisania historii. Tej interpretacji sprzeciwiła się
prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer, podkreślając, że
historia życia codziennego jest zarazem zawsze
również historią polityczną. Wskazała na występujący
najczęściej polityczny kontekst narracji dotyczącej
historii życia codziennego oraz towarzyszącą mu
niemożność oddzielenia od siebie życia codziennego
i polityki. Vita Zelče opisała natomiast znaczenie
i potencjał historii życia codziennego w dekonstrukcji
dominujących narracji, co mogłoby utorować drogę
do historiograficznego kanonu tematycznego zwłaszcza kobietom i innym grupom marginalizowanym.
Dyskusja pokazała, jak silny wpływ na koncepcję
historii życia codziennego mają różne narodowe
i metodyczne konteksty i tradycje badawcze. W tej
sytuacji intensywna transgraniczna wymiana poglądów przez naukowców na temat zagadnień historii życia codziennego może być tylko pożyteczna
dla historiografii. 

od lewej: Tatjana
Tönsmeyer, Tomas
Vaiseta, Vita Zelče,
Błażej Brzoste,
Ruth Leiserowitz

Bogusław Dybaś, Anna Ziemlewska,
Michael G. Müller
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Wykłady
Wykłady wtorkowe
w NIH w Warszawie
26 lutego 2019

Prof. dr hab. Martin Sabrow
Między pewnością siebie
a upadkiem – szczęśliwy rok
Honeckera: 1987
Szczególne znaczenie roku 1987 dla
ewolucji NRD było tematem wieczornego
wykładu prof. dra hab. Martina Sabrowa,
który gościł jako referent w warszawskim
NIH. Jego wykład, wygłoszony 26 lutego
2019 roku w głównej siedzibie NIH w Warszawie, a dzień wcześniej w filii tej placówki w Wilnie, był poświęcony postrzeganiu Niemieckiej Republiki Demokratycznej
oraz jej lidera Ericha Honeckera i unaocznił
dysonans między zewnętrznym umacnianiem się a wewnętrznym rozkładem panowania SED w okresie przed rokiem 1989.

rozpadem NRD. Jego spotkanie z elitą
polityczną i gospodarczą w RFN należy
zatem uznać za wielki polityczny sukces.
Zdaniem prof. dra hab. Sabrowa uzupełnieniem pasma sukcesów Honeckera był
jubileusz 750-lecia Berlina. W ramach jego
obchodów doszło do uroczystego otwarcia
zrekonstruowanego Nikolaiviertel oraz do
barwnej parady 40 tysięcy ludzi w Berlinie
Wschodnim. Ta pięciogodzinna inscenizacja uzmysławiała, jak skonsolidowana
i pewna swojej siły była w owej chwili NRD.
Również ogromną liczbę partnerstw miast
między obu państwami niemieckimi,
obliczoną pierwotnie na skorygowanie
wizerunku NRD w oczach zachodnioniemieckich uczestników tych inicjatyw, prof.
dr hab. Sabrow ocenił jako oznakę sukcesu
polityki NRD. Honeckerowi udało się
prezentować swój kraj w roku 1987 jako
państwo stabilne wewnętrznie i skuteczne
w polityce zagranicznej.

się głównie rolą Moskwy w stosunkach
w trójkącie Bonn – Berlin Wschodni –
Moskwa i poruszali temat możliwości
przedstawienia załamania się ustroju
z autobiograficznej perspektywy jednostki,
o tyle w Warszawie na pierwszy plan
wysunęły się relacje między Honeckerem
i Oskarem Lafontaine’em oraz ewentualna
współwiedza tego ostatniego o politycznych planach pierwszego. Odpowiadając
na pytanie, czy większość obywateli NRD
popierała decyzje polityczne sekretarza
generalnego, kierując się być może dumą
ze swojego kraju, Sabrow podkreślił
zmienność perspektywy lokalnej i wskazał
na złą sytuację pod względem źródeł dotyczących nastrojów społecznych.
Martin Sabrow jest profesorem historii
najnowszej i współczesnej na Uniwersytecie
Humboldtów w Berlinie oraz Dyrektorem
Centrum Badań nad Historią Współczesną
(ZZF) w Poczdamie. Ostatnio opublikował
książkę „Erich Honecker: Das Leben davor.
1912–1945” (München 2016), za którą
został wyróżniony w 2017 roku nagrodą
historiograficzną im. Golo Manna. 

Zdaniem referenta dyskursy publiczne
grzęzną dziś często w dychotomii ocen
wartościujących; własne stanowisko jest
uznawane za „dobre”, natomiast od strony
„przeciwnej” oczekuje się gotowości do
uczenia się, czyli do zbliżenia się do tych
oczekiwań. W obecnych konfliktowych
relacjach między środkowo-wschodnioa zachodnioeuropejskimi krajami EU obie
strony odwołują się do pewników, które
opierają się wprawdzie na faktach, ale
ostatecznie okazują się uprzedzeniami.
W ten sposób wskazuje się na materialne
dysproporcje między Wschodem a Zachodem, nie doceniając udanej integracji
gospodarczej krajów wschodnich z jednolitym rynkiem UE. Z perspektywy historyka postrzeganie społeczeństw Europy
Środkowo-Wschodniej jako szczególnie
krytycznych wobec UE może wprawdzie
być słuszne w odniesieniu do niektórych spośród ich obecnych rządów, ale
w mniejszym stopniu do samych nastrojów
społecznych. Tu w opinii referenta nadal
dominuje stanowisko jednoznacznie proeuropejskie.

M

ik
ul
ėn

as

19 marca 2019

u
nda
© Mi

Na początku prof. dr hab. Sabrow
nakreślił triumfalny w ocenie samego
Honeckera polityczny bilans roku 1987,
podkreślając w tym kontekście wagę
jego wizyty w Bonn, którą uznał za punkt
kulminacyjny owego roku. Jego zdaniem
pewny siebie sekretarz generalny SED
nigdy nie był tak mocno przekonany o stabilności swojej władzy jak dwa lata przed
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Zdaniem prof. Martina Sabrowa ten
otwarty kurs był wówczas uważany przez
wschodnioberlińską elitę władzy za
bezpieczny. W rzeczywistości jednak ów
wzrost uznania trzeba uznać za złudny.
W kolejnych latach reżim SED stanął
mianowicie w obliczu dialektyki zewnętrznego umacniania się i wewnętrznej erozji,
która doprowadziła bezpośrednio do
upadku NRD w 1989 roku.
Historyczne i polityczne przemiany
w NRD znalazły się również w centrum
uwagi inspirujących dyskusji z publicznością. O ile goście litewscy interesowali
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Prof. dr hab. Étienne François
Różnice strukturalne między
Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią i ich wpływ
na dyskursy o europejskiej
historii i współczesności
Prof. dr hab. Étienne François jest znany
szerszej publiczności w Niemczech między innymi jako współredaktor książki
„Deutsche Erinnerungsorte” („Niemieckie
miejsca pamięci”). W wykładzie wtorkowym w warszawskim NIH 19 marca 2019
roku ten renomowany francusko-niemiecki historyk poruszył zagadnienie, na
ile różnice strukturalne między Europą
Zachodnią a Środkowo-Wschodnią wpływają na dyskursy o europejskiej historii
i współczesności.

W tym kontekście prof. François
widzi w pracy historyków możliwy wkład
w lepsze wzajemne zrozumienie w Europie. Za owocne sposoby podejścia uznał
transnarodowe spojrzenie na narodowe
miejsca pamięci, uwypuklanie przemian
ogólnoeuropejskich, transgranicznych nurtów umysłowych i ruchów migracyjnych.
Chodzi tu przede wszystkim o pojmowanie
Europejczyków jako dziedziców wspól-

nej przeszłości. Sposób jej przyswajania
i pamiętania jest jednak różny w poszczególnych krajach. To przecież państwa
narodowe stanowiły ramy odniesienia dla
procesów społecznych i politycznych, bez
których niewyobrażalne byłyby doniosłe
transformacje, takie jak choćby demokratyzacja po 1989 roku.

Świadomość różnorodności i konfliktowości historycznych, nieustannie zmieniających się powiązań między państwami
i społeczeństwami – wskazał François,
orędując za dialogiem historyków – przybliży Europę Środkowo-Wschodnią do
zachodniej części kontynentu. Z dodatkowym uwzględnieniem perspektyw
historiografii drugiej strony zrelatywizuje
to również klasyczne narracje, według
których transfer kulturowy odbywał się
jednokierunkowo z Zachodu na Wschód.
Pytanie o wyimaginowane bądź realne
różnice strukturalne między wielkimi
regionami Europy wydaje się natomiast
w opinii prof. Étienne’a François jedynie
drugorzędne. 

23 kwietnia 2019

Prof. dr hab. Martina Winkler
Między eskapizmem
a dyscypliną – media dla
dzieci w socjalistycznej
Czechosłowacji

W wygłoszonym 23 kwietnia wykładzie
„Pionierska chusta i Krecik: oblicza dzieciństwa w socjalistycznej Czechosłowacji”
prof. dr hab. Martina Winkler z Kilonii
omówiła znaczenie dzieci jako podmiotów politycznych w socjalistycznej Czechosłowacji, odwołując się do wybranych
mediów dla dzieci z tego okresu. Pokazała
w ten sposób, jak łączy swoje badania
w dziedzinach historii dzieciństwa i dziejów Europy Wschodniej.

Na wstępie prof. Winkler zadała pytanie, w jakim stopniu dzieci mogą pełnić
rolę polityczną jako podmioty jakiegoś
(np. socjalistycznego) społeczeństwa,
wskazując tym samym na zasadniczy
dyskurs w badaniach historii dzieciństwa.
Następnie rozpatrzyła ewolucję wizerunku
dziecka komunikowanego w czechosłowackich serialach, filmach i książkach dla
dzieci, eksponując przy tej okazji zwłaszcza zmieniające się znaczenie dzieci jako
odbiorców i nośników przesłań politycznych dla socjalistycznego społeczeństwa.
Potwierdziło to omówiony uprzednio
dyskurs i pozwoliło lepiej zrozumieć
problematykę tej szczególnej dziedziny
badań naukowych.
Na poparcie swoich tez prof. Martina
Winkler przytoczyła kilka przykładów
z dziedziny filmu, telewizji i literatury, na
podstawie których przedstawiła refleksje
nad relacjami w trójkącie dzieci – rodzice –
państwo / partia.
Uczestnicy późniejszej dyskusji uzupełniali opisaną problematykę o kolejne
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Referent podkreślił ponadto, że niemałe znaczenie w kształtowaniu granic po
pierwszej wojnie światowej miały również
czynniki pozaetniczne. W tym kontekście
wskazał, że podział na państwa następował niekiedy także na podstawie analizy
flory. Jego zdaniem w ten sposób w okresie międzywojennym powstała idea granic
biologicznych. Wyjaśnił, że polski geograf
i kartograf Eugeniusz Romer już w roku
1919 mówił o botanicznych podstawach
wytyczania granic. To właśnie on interpretował buk jako zachodnioeuropejski gatunek drzewa, symbolizujący przynależność
do tej właśnie części kontynentu.
Na zakończenie Maciej Górny argumentował, że w międzywojennych debatach kartograficznych, zwłaszcza około
1919 roku, dominowała perspektywa idealistyczna, oparta na idei prawa narodów
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Kartografii i geografom w międzywojennej Europie był poświęcony pierwszy
w 2019 roku wykład w filii warszawskiego
NIH w Wilnie, zaplanowany we współpracy
z Litewskim Instytutem Historycznym.
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Prof. dr hab. Maciej Górny
Kartografia i wytyczanie
granic w międzywojennej
Europie

as

Prof. dr hab. Tanja Penter
Mordy na osobach niepełnosprawnych i chorych
pod okupacją niemiecką
(1941–1943) na Ukrainie
i ich prawne rozliczenie

28 stycznia 2019
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przedstawiła jej kontekst na podstawie
dostępnych akt radzieckich i opowiedziała
o radzieckiej praktyce prawnego rozrachunku z tymi zbrodniami. Swoją argumentację osadziła w ogólnym kontekście
traktowania nazistowskich zbrodni i kolaborantów w Związku Radzieckim.

25 marca 2019

Wykłady
poniedziałkowe
w Wilnie

u
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do samostanowienia. Na tym istotnym
aspekcie oraz na zagadnieniu możliwej
instrumentalizacji kartografii skupiła się
dyskusja z publicznością po wykładzie.
Maciej Górny jest od 2006 roku pracownikiem naukowym Instytutu Historii
Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2014
jest ponadto zatrudniony jako pracownik
naukowy w NIH w Warszawie. W 2015 roku
został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Ostatnio opublikował: „Kreślarze
ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy”, Warszawa 2017. 
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Prof. dr hab. Tanja Penter z Uniwersytetu
Ruprechta i Karola w Heidelbergu referowała 25 marca w filii warszawskiego NIH
w Wilnie o systematycznym mordowaniu
osób niepełnosprawnych i chorych w kolonii dla niepełnosprawnych w Presławiu
pod okupacją niemiecką. Wskazała na
różne logiki działania i motywacje lokalnych i niemieckich protagonistów podczas
owej eksterminacyjnej akcji na Ukrainie,
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Wykład skupił się na mordach w presławskiej kolonii dla niepełnosprawnych
dzieci. W procesie sądowym oskarżono,
a później skazano siedmioro radzieckich pracowników kolonii, w tym cztery
kobiety. Niemiecka historyczka wyjaśniła,
że w kolonii doszło do dwóch masowych
rozstrzeliwań. Najpierw, jesienią 1941
roku, na dziedzińcu kolonii niemieccy
żołnierze rozstrzelali dzieci żydowskie,
których nikt z personelu kolonii nie
próbował uratować. Drugie masowe
rozstrzelanie nastąpiło w marcu 1943
roku, kiedy Niemcy zamordowali również
pozostałych mieszkańców kolonii. Jedynie
14 niepełnosprawnych osób zdołało dzięki
ostrzeżeniom pracowników kolonii uciec
i uratować się.
Referentka wskazała jednak również
na szerokie spektrum opcji działania, które
według niej wtedy istniały, i tłumaczyła,
dlaczego personel nie ratował mieszkańców kolonii niepełnosprawnych. W jej
opinii wynikało to zwłaszcza z silnych
powiązań niemieckich sprawców z lokalnymi kolaborantami. Jako motywację
personelu wymieniła oprócz nadziei na
osobiste wzbogacenie się także lęk przed
staniem się samemu ofiarą okupantów.

Kolejna ważna część wykładu była
poświęcona prawnemu rozrachunkowi
ze zbrodnią. Trybunał wojskowy NKWD,
który obradował w tym regionie od 13
do 19 stycznia 1944 roku, skazał oskarżonych. Proces został zrewidowany w 1956
i ponownie w 1991 roku, jednak skazanych nie zrehabilitowano. Profesor Penter
zademonstrowała, jak silnie te wojenne
wydarzenia są wciąż osadzone w ukraińskiej kulturze pamięci. Dopiero w 2008
roku w Presławiu wzniesiono pomnik
pomordowanych. Mimo tych pozytywnych przemian w kulturze pamięci uczona
skrytykowała fakt, że uwikłanie personelu
w mord na niepełnosprawnych było zbyt
długo otoczone milczeniem.
Na zakończenie historyczka zwróciła
uwagę, że także brak głosu ofiar i członków ich rodzin przyczynił się do tego, że
nawet ponad 60 lat po mordzie wciąż
milczy się o zbrodni w kolonii dla niepełnosprawnych.
Przedmiotem ożywionej dyskusji
z publicznością była problematyka wiarygodności analizowanych radzieckich akt
procesów, które posłużyły za źródła do
badań. Poza tym dyskutowano o polityce
wobec niepełnosprawnych i ich postrzeganiu w ówczesnym społeczeństwie.
Tanja Penter jest od października
2013 roku profesorem historii Europy
Wschodniej na Uniwersytecie Ruprechta
i Karola w Heidelbergu. Specjalizuje się
m.in. w dziejach Rosji, Ukrainy i Związku
Radzieckiego w XIX i XX wieku. Ostatnio opublikowała: „Kohle für Stalin und
Hitler. Leben und Arbeiten im Donbass
1929–1953” (Essen 2010). 

29 kwietnia 2019

Prof. dr hab. Yfaat Weiss
Sublokatorka – metafory
i światy społeczne w powieści
Powieść „Sublokatorka” Hanny Krall, która
ukazała się w emigracyjnym wydawnictwie Libella w Paryżu w 1985 roku, była

tematem wykładu, wygłoszonego 29
kwietnia w Wilnie w cyklu „Wykładów
poniedziałkowych”. Są one organizowane
przez filię warszawskiego NIH w Wilnie we
współpracy z Uniwersytetem Wileńskim
i Litewskim Instytutem Historycznym.
Wykładem zatytułowanym „Być
sublokatorem. O metaforach i światach
społecznych”, wpisującym się w kontekst
bieżących debat wokół tak zwanej polskiej
ustawy o Holokauście, prof. dr hab. Yfaat
Weiss, dyrektor Instytutu im. Szymona
Dubnowa w Lipsku, chciała zachęcić do
ponownej lektury tej słynnej powieści.

lis

Prof. dr hab. Maciej Górny, pracownik
naukowy NIH w Warszawie oraz Instytutu
Historii Polskiej Akademii Nauk, wygłosił
28 stycznia wykład na ten temat. Jego
intencją była zachęta do refleksji nad
metodami przedstawień kartograficznych
w międzywojennej Europie. W swoim
bogatym w fakty wystąpieniu prof. Górny
zademonstrował, że przekład statystyki
na język kartografii nie jest bynajmniej
sprawą wyłącznie techniczną. Podkreślił,
że na przykład mapy, odzwierciedlające większości etniczne, są podatne na
instrumentalizację przez użycie rozmaitych
kartograficznych narzędzi, symboli i barw.

ng
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aspekty, takie jak role poszczególnych płci,
narodowość i ironia w różnych czechosłowackich mediach dla dzieci i żywo o nich
dyskutowali. Wykładowczyni poinformowała, że planuje rozszerzenie badań
o dane porównawcze, na przykład z NRD.
Prof. dr Martina Winkler jest profesorem historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Kilonii. Wcześniej pracowała jako
profesor historii kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Bremie,
specjalizując się w dziejach ČSSR, a doktorat uzyskała w Lipsku. 
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Pokazała, że „Sublokatorka” ma
charakter na poły autobiograficzny, może
być więc opisywana jako połączenie
elementów autobiograficznych i autofikcjonalnych. Zdaniem izraelskiej historyczki książka była inspirowana historią
życia samej autorki, która przeżyła drugą
wojnę światową, ukrywając się u różnych
polskich rodzin.
Powieść opowiada o dwóch głównych
postaciach: sublokatorce Marcie, ukrywanej jako dziecko w mieszkaniach polskich
rodzin, i Marii, córce jednej z tych polskich
rodzin. Wykładowczyni pokazała ponadto,
że Marta i Maria nie są postaciami całkowicie odrębnymi, lecz odzwierciedlają
rozdwojenie osobowości i podwójną
tożsamość bohaterki.
Prof. Weiss argumentowała, że publikacja Hanny Krall jest bardzo silnie osadzona
w polskim kontekście historycznym, co
stanowi barierę w lekturze dla czytelni-
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ków spoza Polski. Powstanie Warszawskie
z 1944 roku, kampania antysemicka z 1968
roku oraz późniejsze wydarzenia w komunistycznej Polsce to wszystko części świata
tej powieści.
Dyskusja z publicznością skupiła się na
zagadnieniu odmiennej recepcji „Sublokatorki” w Polsce, Niemczech i Izraelu.
Słuchacze interesowali się również odrębnością tej powieści w kontekście innych
utworów literackich autorki.
Yfaat Weiss jest historyczką wykładającą na Uniwersytecie Hebrajskim
w Jerozolimie i Uniwersytecie Lipskim oraz
dyrektorem Instytutu Leibniza Żydowskiej
Historii i Kultury im. Szymona Dubnowa
w Lipsku. Do jej licznych publikacji należą:
„Lea Goldberg. Lehrjahre in Deutschland
1930–1933” (Göttingen 2012) oraz „Verdrängte Nachbarn. Wadi Salib und Haifas
enteignete Erinnerung” (Hamburg 2012). 

Za największą przeszkodę we wznowieniu międzynarodowego życia naukowego po pierwszej wojnie światowej
wykładowca uznał napięcia polityczne.
Wskazał, że pod naciskiem francuskich
i belgijskich instytucji naukowych niemieccy geografowie byli przez długi czas
bojkotowani na międzynarodowych
konferencjach, kongresach i w projektach
naukowych. Ów bojkot, który później
rozszerzył się także na ich austriackich
i bułgarskich kolegów, sprawił, że wpływ
uczonych o sympatiach proniemieckich był
przez długi czas wyraźnie ograniczony.

Wykłady
poniedziałkowe
w Pradze
28 lutego 2019

Prof. dr hab. Maciej Górny
Kreślarze ojczyzn w Europie
Środkowo-Wschodniej –
historia geografii

Prof. Maciej Górny wyjaśnił, że mapy
geograficzne nie reprezentowały obiektywnej rzeczywistości, lecz jako akty retoryczne raczej kreowały własną. Podkreślił,
że mapy uwypuklają pewne aspekty, inne

W referacie wygłoszonym 28 lutego
w Pradze prof. dr hab. Maciej Górny mówił
o temacie swojej wielokrotnie nagradzanej
monografii „Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy”.
Podczas wykładu, zorganizowanego
wspólnie przez NIH w Warszawie, Collegium Carolinum w Monachium i Wydział
Filozofii Uniwersytetu Karola, historyk
obszernie przedstawił wizje terytorialne
w Europie Środkowo-Wschodniej po
roku 1918.
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zaś ukrywają. Wynikają z tego różne możliwości interpretacji, które nasuwają się
nam podczas ich oglądania. Mapy często
posługują się rozmaitymi narzędziami
i symbolami, konstruującymi uproszczony
obraz rzeczywistości. Wskutek pierwszej
wojny światowej stosunki etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej awansowały
z niszowego tematu dla naukowców do
kategorii spraw ważnych i zasługujących
na uwagę. Przykładem może być czeski
geograf Vladimír Sís, który sporządził
kiedyś mapę prowincji Macedonii jako
obszaru o wyraźnej przewadze ludności
słowiańskiej – bułgarskiej. Przedstawiając
Macedonię bez Serbów, zdecydowanie przeciwstawił się etnograficznym
szowinistom.
Prof. Maciej Górny dodał, że
w podobny sposób przedstawiano także
geologię, klimat i wegetację. Na przykład
czeski botanik dr Karel Domin połączył
graficznie strefę o wysokim udziale lasów
bukowych z czeskim terytorium narodowym. Oparł na tym ogólniejszą tezę
o związku między specyfiką czeskiej flory
a geografią człowieka. Z geograficznego
wywodu Domina miało wynikać, że czeska
i morawska wegetacja niewątpliwie
wymaga niepodległego państwa.
Na zakończenie wykładowca zademonstrował, że idea geografii jako służby
ojczyźnie nabrała konkretnej treści podczas pierwszej wojny światowej, a przede

«Mapy geograficzne nie
reprezentowały obiektywnej
rzeczywistości po 1918 roku»
– Maciej Górny

wszystkim podczas paryskiej konferencji
pokojowej. Geografowie stali się rzeczywistymi kreślarzami ojczyzn, włączając się
do procesu stanowienia nowych granic
Europy. Prof. Maciej Górny dodał, że nader
trudno pominąć konflikt między nauką
a patriotyzmem. Byli to niewątpliwie pełni
zaangażowania geografowie, dążący do
celów, które niekiedy stały w sprzeczności z nauką. Na mapach geograficznych
znajdował zaś często odzwierciedlenie
nacjonalizm o różnych odcieniach
ideologicznych.
Prof. Maciej Górny studiował historię,
polonistykę, filozofię, slawistykę i hungarystykę w Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Po kilku
pobytach naukowych w Berlinie, Pradze,
Wiedniu i Jenie jest od 2014 roku pracownikiem naukowym NIH w Warszawie.
Ostatnio opublikował: „Der vergessene
Weltkrieg: Europas Osten, 1912–1923”
(wspólnie z Włodzimierzem Borodziejem
i Bernhardem Hartmannem). 

nych przemianach ziem czeskich albo
na wzajemnych stosunkach i konfliktach
w Europie Środkowej. W związku z tym
uwaga skupia się głównie na relacjach
niemiecko-czeskich, konfliktach w łonie
monarchii habsburskiej lub analizach
ruchu panslawistycznego w XIX wieku.
Nowsze koncepcje globalnej historii
konstatują natomiast w większości fazę
„pierwszej globalizacji” pod koniec XIX
wieku. Jako że zajmują się one głównie
stosunkami między metropoliami a ich
koloniami bądź między różnymi potęgami
gospodarczymi, obszar Europy Środkowo-Wschodniej jest w nich zdaniem referentki
uwzględniany w niewielkim stopniu.

28 marca 2019

Dr Sarah Lemmen
Czesi w podróżach
Tematowi „Czesi w podróżach: reprezentacje świata pozaeuropejskiego a tożsamość
narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej 1890–1938” był poświęcony wykład
dr Sarah Lemmen z Uniwersytetu Kilońskiego, wygłoszony w miniony czwartek
w Pradze. Imprezę zorganizowały wspólnie Filia warszawskiego NIH, monachijskie Collegium Carolinum oraz Instytut
Historyczny Czeskiej Akademii Nauk,
a referentka zaprezentowała temat swojej
najnowszej publikacji.
Na początku wykładu dr Sarah
Lemmen zauważyła, że badania naukowe
na temat czeskiej bądź czechosłowackiej
historii – zwłaszcza te poświęcone dziejom
powstawania narodu w XIX i XX wieku –
są mocno skoncentrowane na wewnętrz-

Dr Lemmen podkreśliła, że rozeznawanie przez Czechów procesów globalnych
ustawicznie zyskuje na znaczeniu najpóźniej od końca XIX wieku, a także w okresie
międzywojennym (czyli od szczytowej fazy
procesów unarodowienia i konfliktów
narodowych). Miejsce czeskiego społeczeństwa w świecie historyczka przedstawiła na podstawie czeskojęzycznych
debat i publikacji o Azji, Afryce i Ameryce
Łacińskiej. Wynika z nich, że nowe możliwości podróżowania były podstawowym
warunkiem przyswajania sobie przez
Czechów świata pozaeuropejskiego.
Dyplomaci, kupcy, ekonomiści, dziennikarze, naukowcy i turyści zastanawiali się
nad eksportem gospodarczym, emigracją
czy miejscem Czechosłowacji w świecie.
W relacjach z podróży, które należały do
głównych źródeł jej analizy, znajdowało

odzwierciedlenie dystansowanie się
Czechów z jednej strony od autochtonów,
z drugiej zaś od przedstawicieli państw
kolonialnych. Czescy podróżni postrzegali
siebie samych jako „podróżnych drugiej
kategorii”. Demonstracyjnie odrzucali
pojmowany imperialnie luksus i opisywali
własny pogląd na świat.
Ówczesne relacje z podróży zawierają
skondensowany opis czeskiej obecności.
Prezentowały one rodzimej publiczności świat, w którym Czechosłowacja
była państwem znanym i obecnym
w skali globalnej. Tu zaś krąg się zamyka,
bowiem w celu podniesienia globalnej
znajomości Czechosłowacji po 1918 roku
promowano między innymi zakładanie
kolonii, a zwłaszcza eksport produktów
„Made in Czechoslovakia”. Obie te rzeczy
razem stały się symbolem odnoszącego
sukcesy państwa, które trzeba traktować
poważnie. Przemiany te oddziaływały
ponadto na narodową autopercepcję: sami
podróżni uważali się za przedstawicieli
centralnie położonego, środkowoeuropejskiego państwa, jednak rzeczywista
pozycja Czechosłowacji w nowym globalnym ładzie powojennym była ambiwalentna. Zaprezentowane relacje z podróży
służą jako dowód sprzeczności między
zawyżoną autopercepcją podróżnych
a znacznie niższym w rzeczywistości
stopniem globalnej znajomości Czechosłowacji u schyłku XIX wieku.
Dr Sarah Lemmen jest historyczką
i kulturoznawczynią specjalizującą się
w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej.
Od czerwca 2018 roku pracuje naukowo
w Katedrze Historii Europy Wschodniej na
Uniwersytecie Kilońskim. Ostatnio opublikowała: „Tschechen auf Reisen. Repräsentationen der außereuropäischen Welt und
nationale Identität in Ostmitteleuropa
1890-1938”, (Köln–Wien: Böhlau, 2018). 
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Promocje książek

Dyskusje

w badaniach naukowych literatury środkowoeuropejskiej doniosłe znaczenie ma uwzględnienie kontekstu
historycznego. To, co z dzisiejszej perspektywy uchodzi za literackie arcydzieło i jako takie zapełnia stronice podręczników, mogło podówczas znajdować się
na marginesie publicznej uwagi. I odwrotnie – wielu
wychwalanych wtedy pisarzy popadło na przestrzeni
jednego stulecia w zapomnienie.
Promocja książki odbyła się 3 grudnia 2018 roku,
w Pradze, we współpracy z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz monachijskim Collegium Carolinum. 

Astrid Erll

Ciemna strona historii jest źródłem bardzo szczególnej fascynacji. Dotyczy to zwłaszcza XX wieku jako
stulecia skrajności, na którym skupia się publiczny
przekaz historyczny. Podczas konferencji „Shadow
Places. Urban Strategies of Dealing with Painful Pasts”
(zob. sprawozdanie na s. 4–5) odbyła się 7 marca
publiczna dyskusja panelowa w języku angielskim.
O traktowaniu ciemnej strony historii dyskutowali
dr Philip Stone, dr Jörg Skriebeleit, dr Jessica Moody
i dr hab. Dorota Sajewska. Moderatorem był dr Hanno
Hochmuth. Uczestnicy porównywali zjawisko „Dark
Public History” w skali międzynarodowej i dociekali,
jak poszczególne narody, osoby i społeczeństwa podchodzą do bolesnej historii. 

Wędrująca pamięć – dynamika
w erze globalizacji

Literární kronika první republiky
Pierwsza republika czechosłowacka, której setną
rocznicę utworzenia obchodzono w 2018 roku, była
nie tylko państwem wieloetnicznym, lecz również
obszarem wielojęzycznym i niezwykle heterogenicznym kulturowo, o czym świadczy duża liczba powstałych tam czeskich, słowackich, niemieckich, rosyjskich,
ukraińskich, węgierskich i polskich dzieł literackich.
Podczas wieczornej imprezy w Filii warszawskiego NIH w Pradze dwaj redaktorzy – dr Petr
Šámal i dr Václav Petrbok, pracownicy naukowi
Instytutu Literatury Czeskiej – obszernie opowiadali o 21 rozdziałach swojej publikacji, poświęconej
dziejom literatury i kultury doby międzywojennej.
Wydawnictwo to wzbudziło duże zainteresowanie
w społeczeństwie czeskim.
Zdaniem autorów literatura powstawała wówczas
w Czechosłowacji w środowisku społecznym, pozostającym pod wpływem rozmaitych autorów, wydawców, tłumaczy, grafików, krytyków i czytelników. Na
ówczesnej scenie literackiej odciskały poza tym piętno
innowacje i prowokacje awangardy artystycznej oraz
wpływy międzynarodowych bestsellerów i produktów
popkultury. Referenci wskazali, że z tego powodu
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Astrid Erll

Dyskusja panelowa:
Dark Public History

Pamięć kulturowa jest dynamiczna. Zmienia się
w czasie i przestrzeni, przemieszczając się między
mediami, grupami i epokami. Podobnie dzieje się
z badaniami pamięci.
Od lat międzywojennych pojawiają się wciąż
nowe pytania badawcze, metodologie i pojęcia.
Globalizacja i ekspansja mediów przyspieszyły
zarówno dynamikę samej pamięci, jak i związanych
z nią badań. Tematy te były przedmiotem dyskusji
prof. dr hab. Astrid Erll (Frankfurt nad Menem),
dr hab. Romy Sendyki (Kraków) i dra Adama Koli
(Toruń), moderowanej przez dra hab. Marcina
Napiórkowskiego (Warszawa). Spotkanie odbyło się
z okazji publikacji książki Astrid Erll „Kultura pamięci.
Wprowadzenie” (tłum. A. Teperek), wydanej w serii
Communicare Wydawnictw UW we współpracy z NIH
w Warszawie. Polskie tłumaczenie jest czwartym – po
angielskim, hiszpańskim i chińskim – zagranicznym
wydaniem książki, która oryginalnie ukazała się
w Niemczech w 2005 roku pod tytułem „Kollektives
Gedächtnis und Erinnerungskulturen”. Przedstawia
ona rozwój i systematykę badań pamięci, najważniejsze metody i pojęcia, a także wybrane zagadnienia dotyczące dynamiki pamięci i jej związków
z literaturą i mediami.
Inspirowana książką dyskusja była organizowana
przez NIH oraz Instytut Socjologii UW. Poprzedzona
była seminarium prowadzonym przez prof. dr hab. Erll,
w którym wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy naukowi z ośmiu polskich uczelni. Oba spotkania
odbyły się 6 marca 2019 roku w Bibliotece UW. 
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Pozostałe
Rozmowa z Michaelem Wieckiem,
autorem książki „Miasto utracone.
Młodość w Königsbergu w czasach
Hitlera i Stalina”
„Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach
Hitlera i Stalina” to tytuł polskiego wydania książki
Michaela Wiecka, która ukazała się w Niemczech jako
„Zeugnis vom Untergang Königsbergs. Ein Geltungsjude berichtet”. Warszawskie wydawnictwo Karta
opublikowało ten tom w przekładzie Magdaleny
Leszczyńskiej w serii „Świadectwa XX wieku” i wraz
z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie
zaprosiło 16 kwietnia 2019 roku na prezentację książki
z udziałem autora. Aktor Maciej Motylski odczytał
jej wybrane fragmenty, zawierające wspomnienia
z okresu zarówno przed 1945 rokiem, jak i po zakończeniu wojny. W rozmowie z moderatorką i lektorką
Marią Krawczyk autor (rocznik 1928) opisywał swój
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Nowa współpraca
W semestrze zimowym 2019/20 NIH
w Warszawie będzie współpracować
z Uniwersytetem Warszawskim. Pracownica naukowa NIH w Warszawie dr Annika
Wienert planuje razem z germanistką
dr Ewą Wojno-Owczarską interdyscyplinarne seminarium dla studentów tej
uczelni. Na seminarium „Stosunki polsko-niemieckie w literaturze, kulturze
i historii” będą zapraszani jako goście różni
naukowcy prowadzący badania i pracujący
w kontekście polsko-niemieckim. Część
zajęć będzie się odbywać w sali konferencyjnej NIH w Warszawie. 

Nowy projekt badawczy
Michael Wieck
© Dominik Czapigo
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los chłopaka z Königsbergu, zmuszonego do noszenia
żydowskiej gwiazdy. Opowiadał również o trudnych
przeżyciach we wczesnym okresie powojennym.
Prof. dr hab. Ruth Leiserowitz (NIH) uzupełniła jego
relację o kilka faktów z politycznej historii Prus
Wschodnich. Na zakończenie Michael Wieck odczytał
swój tekst, napisany specjalnie na wizytę w Warszawie.
Zawarł w nim wizję tego, jak mogłoby brzmieć przesłanie pomordowanych Żydów, zwłaszcza do młodszego
żyjącego dziś pokolenia. Po spotkaniu liczni słuchacze cierpliwie stali w kolejce, by dostać autograf i po
sugestywnej publicznej rozmowie zamienić z autorem
jeszcze kilka słów osobiście. Organizację spotkania
wsparły także Deutsches Kulturforum östliches Europa
e. V., Fundacja im. Konrada Adenauera w Warszawie
oraz stowarzyszenie Juden in Ostpreußen e. V. 

Projekt „Relations in the Ideoscape: Middle
Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s
to 1991)” jest realizowany przez Orient
Institut Beirut we współpracy z NIH w Warszawie i NIH w Moskwie ze środków Max
Weber Stiftung. Celem projektu jest zbadanie procesu, oraz mechanizmów, wymiany
idei i wiedzy między krajami Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej oraz krajami
bloku wschodniego od lat pięćdziesiątych
po upadek Związku Radzieckiego w 1991
roku. Istotną rolę w tym procesie odegrali
studenci z krajów arabskich, a także Iranu
i Turcji, którzy w tym okresie otrzymali
stypendia na studia – głównie w zakresie
inżynierii, medycyny i nauk przyrodniczych,
ale także sztuki, humanistyki i nauk społecznych – na uczelniach wyższych w państwach bloku wschodniego. O ile programy
stypendialne i wymiana studencka były
uznawane za formę edukacyjnej pomocy
rozwojowej i eksportu tzw. „komunistycznej/socjalistycznej nowoczesności”, to
przepływ idei nie miał charakteru jednokierunkowego a wymiana intelektualna
wpłynęła także na rozwój wiedzy i nauki
w krajach bloku wschodniego. Celem projektu jest próba zrozumienia powstałych
relacji wiedzy z perspektywy studentów
z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki,

jako tłumacz ustny i pisemny. Ukończył studia na wydziale germanistyki UW, a temat
jego pracy dyplomowej to „Ucieczka
i wypędzenie Niemców z byłych ziem
wschodnich w latach 1945–1950”. 

odtworzenia trajektorii ich życia zawodowego, wpływów jakie zdobyta wiedza
i doświadczenie wywarły zarówno na ich
dalsze losy, jak i rozwój reprezentowanych
przez nich dyscyplin. Realizowany projekt
wpisuje się w szerszy temat relacji wiedzy
między blokiem wschodnim a państwami
tzw. Trzeciego Świata, relacji które w dużej
mierze pozostają niezbadane. Projekt ma
charakter interdyscyplinarny w swojej
metodologii bazując zarówno na badaniach archiwalnych jak i wywiadach biograficznych z bezpośrednimi uczestnikami
tej wymiany intelektualnej. 

Pracownicy

Od 1 lutego 2019 roku administrację NIH
w Warszawie wspiera Paweł Ambroż,
który zastępuje Edytę Suwińską. Wcześniej
prowadził własną działalność gospodarczą
oraz pracował w METRO AG w Warszawie

Dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska od
maja 2019 roku jest pracownicą naukową
NIH w Warszawie. Prowadzi badania
dotyczące wymiany intelektualnej między
Polską a Irakiem w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem architektury
i planowania przestrzennego. Jej badania są częścią projektu „Relations in the
Ideoscape: Middle Eastern Students in the
Eastern Bloc” realizowanego przez Orient
Institut Beirut we współpracy z NIH Warszawa i NIH Moskwa.
Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
jest antropolożką i arabistką. W 2015
roku obroniła doktorat z nauk społecznych w Szkole Nauk Społecznych PAN na
podstawie pracy doktorskiej dotyczącej
doświadczenia długotrwałego uchodźstwa
na przykładzie obozu dla uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu Jordanu,
gdzie prowadziła kilkuletnie badania
terenowe. Odbywała staże naukowe
w Centrum Studiów nad Uchodźcami Uniwersytetu Oksfordzkiego, Birzeit University
oraz Leibniz-Zentrum Moderner Orient.
Jej zainteresowania naukowe obejmują
migracje przymusowe, relacje między miejscem a tożsamością, antropologię miasta
i historię współczesną Iraku. 
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Nowości wydawnicze
Regionalność jako kategoria historyczna
Regionów nie da się ograniczyć jedynie do komponentów geograficzno-terytorialnych, mogą one być
także wyimaginowane, ukonstytuowane kulturowo,
stworzone komunikacyjnie, ukształtowane religijnie
bądź też wyprowadzone z układów etnicznych.
Przeanalizowano tu w długiej perspektywie czasowej
procesy formowania i rozpadu, którym towarzyszą
mechanizmy inkluzji i ekskluzji oraz identyfikacji. Proponowana praca zbiorowa szuka odpowiedzi między
innymi na następujące pytania: Jakie czynniki konstytuują i modyfikują regiony? W jakich konfiguracjach
tożsamościowych powstaje i zanika „regionalność”?
Poszczególne artykuły skupiają się przede wszystkim
na tworzeniu regionów i ukazaniu regionalności, ale
i analizują możliwości operacjonalizacji regionalności
jako historycznie zmiennej figuracji. 

Sabine Jagodzinski /
Aleksandra Kmak-Pamirska / Miloš Řezník
(Hg.): Regionalität als
historische Kategorie.
Ostmitteleuropäische
Perspektiven (= NIH
w Warszawie, Źródła
i Studia, t. 37),
Osnabrück: fibre 2019,
str. 367, 39,80 EUR.
ISBN 978-3-944870-62-5

Maiestas principum
Średniowieczne dokumenty sygnowane przez władców były od czasu Heinricha Fichtenaua pojmowane
w badaniach historycznych jako media książęcej
propagandy. Rozważano przy tym zwłaszcza przekazywanie przez nie wrażeń wizualnych czy też przedstawianie różnych aspektów panowania i autorytetu
w poszczególnych częściach dokumentów, przede
wszystkim w arengach.
Niniejsze studium Sébastiena Rossignola jest
poświęcone zaniedbywanej dotychczas rekonstrukcji procesów recepcji w wypadku średniowiecznych
dokumentów. Reprezentacja jest tu rozumiana jako
proces komunikacji, który może być satysfakcjonująco realizowany tylko wtedy, gdy partycypuje w nim
większa liczba komunikujących się osób. Studium
ogniskuje się na zagadnieniu, dlaczego i w jaki sposób, przez kogo i dla kogo średniowieczne doku-
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menty były używane w celu reprezentacji panowania.
Analizie poddano tytulaturę, arengi oraz – według
określenia Petera Rücka – „retorykę wizualną”
dokumentów sygnowanych przez władców ze Śląska,
Pomorza i Pomorza Gdańskiego do początku XIV
wieku. W celu uwypuklenia procesu reprezentacji
autor umieścił w kontekście społecznym i kulturowym
planowanie środków reprezentacji, ich przesłanie
oraz ich postrzeganie w owym czasie. 

Sébastien Rossignol:
Maiestas principum.
Herzogsurkunden als
Medien der Herrschaftsrepräsentation in Schlesien,
Pommern und Pommerellen (1200–1325)
(= NIH w Warszawie,
Źródła i Studia, t. 36). Wiesbaden: Harrassowitz 2019,
str. 446, 84,00 EUR.
ISBN: 978-3-447-11176-8

litację. Od 1995 roku jest profesorem historii nowożytnej na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Od 2010
roku kieruje międzynarodową szkołą doktorską Baltic
Borderlands, prowadzoną wspólnie z uniwersytetami
w Lund i Tartu. W 2010/2011 roku był profesorem
wizytującym w Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa
Barbara (USA). W 2014 roku otrzymał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu w Tartu. Jego prace na
temat historii gospodarczej, społecznej i kulturowej
przetłumaczono na 13 języków. 
Michael North, Historia
Bałtyku (= NIH w Warszawie, Klio w Niemczech
t. 24) przekład z języka niemieckiego Adam Peszke,
Wydawnictwo Neriton,
Warszawa 2018, str. 574,
ISBN 978-83-66018-16-7,
tytuł oryginalny:
Geschichte der Ostsee.
Handel und Kulturen
© C.H. Beck OhG
München 2011

Historia Bałtyku
Region Bałtyku jest przestrzenią wymiany. Od czasów
prehistorycznych spotykają się tu społeczności przynależące do różnych grup językowych: germańskiej,
słowiańskiej, bałtyjskiej i fińskiej. W średniowieczu
i w okresie nowożytnym wyodrębniły się na tych
terenach wspólnoty narodowe i państwa. Region
ten był zarazem miejscem intensywnej współpracy
na wszystkich poziomach życia społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się ponadnarodowe kultury
wikingów, Słowian, powstała także Hanza. W XVI
i XVII w. obszar ten ulegał procesom niderlandyzacji,
a w XX w. sowietyzacji. Tematem tej książki są
zatem zróżnicowane formy interakcji ekonomicznej,
kulturowej i politycznej na szeroko rozumianych
wybrzeżach Bałtyku. Przybliża ona historię tego wciąż
rozwijającego się regionu od czasów wikingów aż do
wdrażanej współcześnie strategii Unii Europejskiej
dla Morza Bałtyckiego.
Polskie tłumaczenie zostało opublikowane
w 2019 roku jako tom 24 serii „Klio w Niemczech”.
Michael North studiował historię i slawistykę na Uniwersytecie w Giessen, gdzie doktoryzował się w 1979
roku na podstawie pracy o historii gospodarczej Prus
Książęcych. W kolejnych latach pracował w muzeach
w Hamburgu i w Kilonii. W 1988 roku uzyskał habi-

Niemiecka wojna eksterminacyjna na
Wschodzie 1941–1944
Niemiecka wojna eksterminacyjna na Wschodzie –
krytyczne spojrzenia na selektywną kulturę pamięci
„Niemiecka wojna eksterminacyjna w Związku
Radzieckim (1941–1944)” odgrywa marginalną rolę
w publicznej recepcji i pamięci w Republice Federalnej Niemiec. Do zagadnień pomijanych należą
choćby polityka „spalonej ziemi”, rozmiary masowych
rozstrzeliwań ludności żydowskiej, żydowski opór
przeciwko „ostatecznemu rozwiązaniu”, zwłaszcza
w lasach Białorusi, skala mordowania radzieckich jeńców wojennych, a także konkretne miejsca zbrodni
oraz ich ówczesny i obecny stan materialny.
Te białe plamy wypełnia publikacja, powstała
w związku z warsztatami zorganizowanymi we wrześniu 2017 roku przez warszawski NIH w Warsztacie
Historycznym w Mińsku. Artykuły są poświęcone ukazywaniu bądź nieukazywaniu nazistowskich zbrodni,
związkowi między przestrzenią a pamięcią oraz
przypominaniu tej eksterminacyjnej wojny w wystawach, debatach parlamentarnych i podręcznikach
szkolnych. Finansowego wsparcia udzielił projektowi
warszawski NIH. 

Alexandra Klei / Katrin
Stoll (red.): Leerstelle(n)?
Der deutsche Vernichtungskrieg 1941–1944
und die Vergegenwärtigungen des Geschehens
nach 1989, Neofelis Verlag, Berlin 2019, str. 266,
ISBN: 978-3-95808-227-4

Polska rewolucja 1939–1956
Esej historyczny filozofa kultury Andrzeja Ledera jest
opisem głębokich, rewolucyjnych przemian które
zaszły w Polsce w latach 1939–1956; Zagłady polskich
Żydów podczas niemieckiej okupacji i zniszczenia
hegemonii ziemiaństwa w rezultacie narzuconych
przez stalinizm przemian społecznych, które to
wydarzenia przyniosły korzyści chłopskiej większości
polskiego społeczeństwa. Jednocześnie analizowany
jest zadziwiający brak obecności tych przemian we
współczesnej świadomości społecznej. Publikacja
polskiego oryginału w 2014 roku zapoczątkowała
dyskusję dotyczącą przede wszystkim tego, czy można
„pasywnie” doświadczyć rewolucji. Analiza Andrzeja
Ledera tym właśnie „pasywnym”, narzuconym charakterem rewolucji wyjaśnia swoiste zapomnienie
o niej. Jej przypomnienie umożliwia późne przebudzenie z diagnozowanego przezeń „prześnienia“
polskiego społeczeństwa. 

Andrzej Leder, Polen
im Wachtraum. Die
Revolution 1939–1956
und ihre Folgen (= NIH
w Warszawie, Klio w Polsce t. 20, przekład z języka
polskiego Sandra Ewers,
Osnabrück: fibre 2019,
str. 256, 28 EUR.
ISBN 978-3-944870-63-2
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Terminy
Wykłady
6 maja 2019, godz. 17.00

Filia warszawskiego NIH w Pradze
Dr Jana Osterkamp (Monachium)
Handeln wie ein Staat. Handlungsmacht in einem
föderalen Empire
22 maja 2019, godz. 18.00

Filia warszawskiego NIH w Pradze
Dr Petra Tjitske Kalshoven (Manchester)
The Role of Discourse in a Mimetic Practice:
Performing History in European ‘Indianism’

Filia warszawskiego NIH w Wilnie
Prof. dr hab. Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin)
25 listopada 2019, godz. 17.00

Filia warszawskiego NIH w Wilnie
Prof. dr hab. Thomas Lindenberger (Drezno)
26 listopada 2019, godz. 15.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Thomas Lindenberger (Drezno)

19–21 września 2019
NIH w Warszawie

4–6 grudnia 2019
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

Historia sztuki w NIH w Warszawie: Projekty
badawcze i możliwości finansowania
Prezentacja podczas giełdy informacji na XXXVII konferencji „Patronat sztuki w Europie Środkowej między
prywatnymi fundacjami i sztuką narodową". Spotkanie niemieckiej i polskiej grupy roboczej historyków
sztuki i konserwatorów zabytków, organizowane
przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Miasta Warszawy

Between Social Discipline and Pleasure: The Politics
and Practices of Play and Games in State Socialism
Organizatorzy: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Uniwersytet w Augsburgu, NIH w Warszawie
oraz Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (Rocznik badań nad historią komunizmu)

10 grudnia 2019, godz. 14.00
NIH w Warszawie

25–26 września 2019

Filia warszawskiego NIH w Pradze

Prof. dr hab. Jakob Vogel (Berlin)

Dr Timo Luks
Prekäres Leben, prekärer Dienst. Die Polizei
im 19. Jahrhundert

Making Justice Visible: The Mediatization of the
World War II War Crimes Trials

Konferencje i warsztaty

23 maja 2019, godz. 17.00

27 maja 2019, godz. 17.00

13–15 maja 2019
NIH w Warszawie

Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Twórcy regionów w Europie Środkowo-Wschodniej

Prof. dr hab. Volker Zimmermann
(Monachium / Düsseldorf)
Polen und Litauer im Visier von Justiz und Kriminologie. Zur Diskussion über Kriminalität und Ethnizität in den preußischen Ostprovinzen des Deutschen
Kaiserreichs (1871–1914)
28 maja 2019, godz. 14.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Anne-Charlott Trepp (Kassel)
„Rozróżnienie konfesyjne” i powstanie nowoczesności. O nowej konceptualizacji topografii religijnej
w epoce nowożytnej

22–24 maja 2019

Filia warszawskiego NIH w Pradze
‘Let’s talk about History!’ – Public History through
Face-to-face Communication
27–28 maja 2019
NIH w Warszawie
The Politics of Difference in 1919 Europe. Minorities
and Border Populations
Organizator: NISE (National movements & Intermediary Structures in Europe)
20–21 czerwca 2019

3 czerwca 2019, godz. 17.00

Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Filia warszawskiego NIH w Pradze

Making the Empire Great Again: Challenges in
Modernising the Russian Empire

Prof. dr hab. Martin Schulze Wessel (Monachium)
Zeitordnungen im Prager Frühling
23 września 2019, godz. 17.00

Filia warszawskiego NIH w Wilnie
Prof. dr hab. Christofer Herrmann (Gdańsk / Berlin)
Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg
24 września 2019, godz. 18.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Catherine Gouseff / Prof. dr hab. Ruth
Leiserowitz
Dialogue keynote at the conference Minorities,
Migration and Memory in East European
Borderlands (1945–present)
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28 października 2019, godz. 17.00

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

12–14 września 2019
NIH w Warszawie
Postmodern Architecture and Political Change –
Poland and Beyond
24–26 września 2019
NIH w Warszawie
Minorities, Migration and Memory in East European
Borderlands (1945–present)
Organizatorzy: DFG/NCN – Project „Jews and
Germans in Polish Collective Memory” am
Nordostinstitut Lüneburg (IKGN e. V.)

Filia warszawskiego NIH w Wilnie

3–4 października 2019
Lviv Center for Urban History of East Central Europe
The Prison and the City. Practices of Exclusion and
Public Communication in and around Spaces of
Incarceration
We współpracy z Lviv Center for Urban History of
East Central Europe
18 października 2019
Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM
MENDELSOHNA, Olsztyn
Wschodniopruskie Nie-Miejsca. Narodowosocjalistyczny mord na chorych w perspektywie regionalnej. Warsztaty dla nauczycieli w ramach Festiwalu
Mendelsohna we współpracy z z Fundacją „Borussia”
23–25 października 2019
NIH w Warszawie / Pałac Staszica
Międzynarodowe warsztaty: No Neighbours' Land:
Postwar Europe in a New Comparative Perspective
We współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk oraz muzeum Polin
27–28 października 2019
Berlin
Nowe perspektywy i podejścia do kwestii
społecznych i historii codzienności podczas
II wojny światowej
We współpracy z Instytutem Herdera i Uniwersytetem Warszawskim oraz panel NIH w Warszawie we
współpracy z filią w Wilnie

Pozostałe
7 maja 2019
NIH w Warszawie
Prezentacja książki i dyskusja panelowa
Andrzej Leder: Die Polnische Revolution 1939–1956
12–17 października 2019
Kino Nowe Horyzonty, Wrocław
Przegląd filmowy „Rok przełomu. 1989 w kinie
europejskim”
23 października 2019, godz. 18.00
NIH w Warszawie
Debata Lelewelowska
Białe plamy. Perspektywa porównawcza
historii zawłaszczeń po 1945 roku
We współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk oraz muzeum Polin
14–20 listopada 2019
Kino Luna, Warszawa
Przegląd filmowy „Rok przełomu. 1989 w kinie
europejskim”
14 listopada 2019, godz. 19.00
Kino Luna, Warszawa
Otwarcie przeglądu i dyskusja panelowa
Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe (Humboldtiana)
13 czerwca 2019, Prof. Hanns-Christian Gunga
(Charité, Berlin)
17 października 2019, Prof. Sabine A. Döring
(Uniwersytet w Tybindze)
12 grudnia 2019, Prof. Katarzyna Marciniak
(Uniwersytet Warszawski)
Więcej informacji o naszych wydarzeniach:
www.dhi.waw.pl/wydarzenia/

14–17 litopada 2019
NIH w Warszawie / ECS Gdańsk
„Czas utopii 1989’. W jaki sposób pamiętamy i jak
nauczamy o upadku komunizmu?”
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