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Szanowni Państwo, Drodzy 
Przyjaciele Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie! 

NIH w Warszawie wykazał tu szczególną aktywność 
wspólnie z ważnymi partnerami z Ukrainy, Białorusi, 
Polski, Niemiec, Litwy i Czech. Świadczą o tym nie 
tylko liczne artykuły i imprezy, lecz przede wszystkim 
działalność naszej nowo ukonstytuowanej „Per-
spektywy badawczej Ukraina”. Zebrana w niej grupa 
badaczek z Ukrainy pod każdym względem wzboga-
ciła nasz Instytut i może oznaczać początek działania 
infrastrukturalnego u naszych ukraińskich sąsiadów – 
po, miejmy nadzieję, rychłym zakończeniu wojny.
 O perspektywach będziemy z pewnością dysku-
towali z naszymi partnerami z okazji przypadającej 
w tym roku 30. rocznicy założenia Instytutu. Od 1993 
roku Instytut pokonał długą drogę, która siłą rzeczy 
jest i będzie związana z ciągłym poszukiwaniem 
równowagi pomiędzy kontynuacją a zmianą, szcze-
gólnie że w ciągu tej jednak krótkiej epoki dokonała 
się głęboka przemiana historyczna. Czasy są bowiem 
dziś inne niż w latach 90. czy w pierwszej dekadzie 
XXI wieku: chociaż cenimy tamte czasy i jesteśmy do 
nich przywiązani, to wiemy, że działamy, myślimy 
i pytamy częściowo inaczej niż wtedy. Z tego i tylko 
z tego wynika sens naszego istnienia na kolejne 
dziesięciolecia. 
 Z naszymi partnerami i przyjaciółmi łączy nas 
wspólne zastanawianie się nad tymi pytaniami. 
Miejmy nadzieję, że tak będzie również w przyszłości.

 

Miloš Řezník
Dyrektor

NIH w Warszawie spogląda wstecz na szczególnie 
aktywny, niekiedy bez mała gorączkowy – w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu – rok. Po likwidacji obo-
strzeń związanych z pandemią mogliśmy ożywić stare 
formaty naukowe i wprowadzić nowe. Ku ogólnemu 
zadowoleniu działalność naukowa znów ruszyła 
pełną parą, co przydało i tak żywotnemu Instytutowi 
dodatkowej witalności. Nader pozytywny przebieg 
ewaluacji potwierdził trafność obranej drogi rozwoju, 
otworzył jednak również nowe perspektywy. Mimo 
społecznie i politycznie burzliwego okresu Instytut 
nadal pełni funkcję promotora dialogu w odniesie-
niu do całego spektrum tematycznego i chronolo-
gicznego historii polsko-niemieckiej i europejskiej. 
Pozostaje zatem wierny swojej akademickiej genezie 
i funkcji. Z pewnością nie pozwoli się skłonić do 
aktywizmu w dziedzinie polityki historycznej, który 
wymagałby rezygnacji z naukowego rozumienia 
historii na rzecz ahistorycznego zawężenia i ciasnych 
horyzontów chronologicznych. W czasach takich jak 
obecne nie jest to wcale oczywiste – naturalnie war-
szawski NIH nie jest w pełni uodporniony na aktualne 
wydarzenia. Wprost przeciwnie. Wskutek wojny prze-
ciwko Ukrainie zostaliśmy skonfrontowani z wieloma 
nowymi i ważnymi tematami, zwłaszcza dla naszego 
regionu. Musieliśmy ustalać, jak instytucje historyczne 
mogą pomóc ludziom dotkniętym agresją oraz jak 
postrzegamy naszą rolę w społecznym dążeniu do 
zrozumienia nowej sytuacji i jej historyczno-kulturo-
wych uwarunkowań. Dyskutowaliśmy również o skut-
kach, jakie nowa sytuacja może mieć dla naszych 
badań, sposobów rozumienia historii, a także dla 
nauki i edukacji w szerokim kontekście społecznym. 



Organizatorzy

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej  

w Pradze

Instytut Polski w Pradze

Polska Parafia w Pradze pw. św. Jana Pawła II

Miejsce obrad 

Instytut Polski w Pradze

Malé náměstí 1

110 00 Praha 1

Na styku kultur –
Kaszubi i inne 
narody

I Międzynarodowe Sympozjum 

Praga, 3–4 października 2022

powyżej: Henryk Poddębski, Chór kaszubski, 

zbiory Mieczysława Orłowicza, ok. 1932, źródło: Polona.pl

na okładce: Kościerzyna, pomnik Remusa (wyk. Tomasz 

Radziewicz), bohatera powieści Aleksandra Majkowskiego 

Życie i przygody Remusa
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W większości rekrutowali się z ośrodków na północy 
Polski – między innymi z Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko
-Pomorskiej w Wejherowie – ale również z samej 
Pragi. Współorganizatorami instytucjonalnymi były 
oprócz Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-
szawie Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej, Insty-
tut Kaszubski w Gdańsku, Instytut Słowiański Czeskiej 
Akademii Nauk oraz Instytut Polski w Pradze, w któ-
rego sali konferencyjnej odbyła się impreza. Dyrektor 
Niemieckiego Instytutu Historycznego prof. dr hab. 
Miloš Řezník wygłosił referat o roli Słownika języka 
pomorskiego, czyli kaszubskiego krakowskiego 
filologa Stefana Ramułta (1893) dla czeskiej recepcji 
kaszubskiej problematyki językowej. W wywiadzie 
udzielonym w barokowym refektarzu praskiego 
klasztoru dominikanów opowiedział o powstawaniu 
swojego oddanego do druku przekładu powieści 
Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego 
z kaszubskiego na czeski. W większości referatów 
była mowa o zagadnieniach języka, muzyki i litera-
tury kaszubskiej w kontekście międzykulturowym. 

Na tym tle prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku 
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński przedstawił 
analizę socjologiczną i historyczną przemian kate-
gorii sąsiedztwa na Kaszubach. W konferencji wziął 
udział również Kazimierz Kleina, członek polskiego 
Senatu (okręg wyborczy Łeba). Dr Vladislav Knoll 
z Czeskiej Akademii Nauk reprezentował czeską 
kaszubistykę filologiczną i jako jedyny wygłosił swój 
referat po kaszubsku. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę niesie ze sobą 
poważne i naglące wyzwania także dla histo-

ryków. Chodzi przede wszystkim o nowy sposób 
myślenia o ukraińskiej historii. Strona rosyjska 
zademonstrowała swój stosunek do niej, sięgając po 
brutalne, imperialne metody. Wciąż jednak niepokoi 
nas sposób rozumienia ukraińskich dziejów przez 
społeczeństwa zachodnioeuropejskie. Czy Ukraina, 
która powstała po rozpadzie ZSRR, stanowi wciąż 
„niepożądane” peryferia Europy? Czy ten podział rze-
czywiście zaistniał i czy niebezpieczeństwo „ruskiego 
miru” naprawdę minęło? Czy groźba powrotu 
w ramiona „wielkiego brata” dotyczy również innych 
krajów regionu poza Ukrainą?
 O tych i innych pytaniach dyskutowali 13 i 14 
października w Lublinie naukowcy z Polski, Niemiec, 
Litwy, Białorusi i Ukrainy. Podczas międzynarodowej 
konferencji „Historians Facing New Challenges in the 
Context of the Russian War Against Ukraine” oma-
wiano nie tylko wielkie zagadnienia geopolityczne, 
lecz także te dotyczące dynamicznie zmieniającej się 
świadomości i tożsamości narodów i jednostek. Do 
tematów należał między innymi dający się zaobser-

wować rozpad niebezpiecznych stereotypów, a także 
pytanie, czy obecne przemiany wymagają nowej 
interpretacji narodowej polityki i kultury pamięci 
krajów sąsiednich.

 Konferencję zorganizowano na Wydziale Historii 
i Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. 

Konferencja „Na styku kultur: Kaszubi i inne 
narody” była jedną z pierwszych wydarzeń 

naukowych poza Polską na temat problematyki 
kaszubskiej. Jej główna organizatorka, prof. dr 
hab. Adela Kuik-Kalinowska z Akademii Pomor-
skiej w Słupsku, zakończyła tą imprezą swój wielo-
miesięczny pobyt w ramach programu rezydencji 
warszawskiego NIH w filii w Pradze, poświęcony 
badaniom nad czesko--pomorskimi interferencjami 
literackimi w kontekście środkowoeuropejskim. 
Konferencja odbyła się 3 i 4 października 2022 roku 
w Pradze, a referenci przyjechali z różnych regionów. 

Praska konferencja o regionalno-etnicznej  
kulturze Kaszubów

Nowe wyzwania naukowe w związku  
z wojną na Ukrainie

Konferencje / warsztaty



Kontynuacja tradycji konferencji o kulturze gór

Instytucje opiekuńcze w Europie Środkowo-Wschodniej

Seminar:

Welfare Institutions  
in Central and Eastern Europe,  
1890–1948
Friday, October 21, 2022

9:00 Welcome & Introduction by the Organisers 

9:30–10:45 Panel I
Beata Piecha-van Schaden (Chorzów):  
A Workers’ Heaven or Purgatory?  

 
of Welfare Capitalism at the Turn of the 20th Century

Michael Huberman (Montreal) – Mario Holzner (Vienna):  
Red Vienna: A Social Housing Experiment, 1923–1933

10:45–11:00 Co�ee Break 

11:00–12:15 Panel II
Teresa Willenborg (Wedemark): Kinderfürsorge in Polen:  

 
1890 – 1918 – 1945

Svitlana Luparenko (Kharkiv)  
of Religious Organizations in Eastern Europe  
in the First Half of the 20th Century

12:15–14:15 Lunch

14:15–15:30 Panel III
Liisa Lail (Tartu)  
in Estonia, 1918–1949

Dan-Alexandru Săvoaia (Iași): Global Depression,  
Local Challenges: Caring for the Unemployed  
in a Romanian City in the Early 1930s

15:30–15:45 Co�ee Break
15:45–16:30 Conclusions 

Organizers: 
German Historical Institute Warsaw,  

 
 and Masaryk Institute and Archive of the CAS  

Conference Venue:

Valentinská 91/1, 110 00 Prague 1, 3rd Floor. 

Góry jako przestrzeń pamięci –  
pamięć gór
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Dotychczasowa historiografia państwa opiekuń-
czego skupia się w głównej mierze na dziejach 

Europy Zachodniej. O ile na przykład Bismarckowskie 
ubezpieczenia społeczne były przedmiotem dogłęb-
nych opracowań, o tyle obraz dotyczący Europy Środ-
kowo-Wschodniej zawiera znacznie więcej luk. Żeby 
je w jakimś stopniu wypełnić, 21 października 2022 
roku w filii warszawskiego NIH w Pradze odbyły się 
warsztaty „Welfare Institutions in Central and Eastern 
Europe, 1890-1948”. Zorganizowała je praska filia NIH 
we współpracy z Instytutem Masaryka i Archiwum 
Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.
 W referacie wprowadzającym dr Zdeněk 
Nebřenský (Praga) wskazywał na dotychczasowe luki 
badawcze dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej, 
tłumacząc je między innymi dawną jednolitą interpre-
tacją marksistowską. Zwrócił uwagę, że wynikające 
z tego dezyderaty badawcze mieszczą się w spektrum 
od regionalnych analiz porównawczych dotyczących 
ciągłości rozwojowej (lub jej braku) przed I wojną 
światową i po niej po rozróżnienie między kapita-
lizmem opiekuńczym a państwem opiekuńczym. Dr 
Zdeněk Nebřenský postulował naukowe opracowy-
wanie tych zagadnień z należytą starannością.
 Staranności tej dowiodła Beata Piecha-van 
Schagen (Chorzów) w referacie o życiu codziennym 
robotników górnośląskich na przełomie XIX i XX 
wieku na przykładzie osiedla Giszowiec („Colonie 
Gieschenwald”) w Katowicach. Na podstawie analizy 
ich sytuacji mieszkaniowej i warunków życia wyja-
śniła, w jaki sposób osiedla robotnicze odgrywały 
rolę katalizatorów opieki społecznej. Pod dyskusję 
poddała pytanie, czy motywacją do tego była nie tyle 
opiekuńczość państwa, co chęć „zapewnienia jakości” 
siły roboczej w duchu „welfare capitalism”.

 Na przykładzie Czerwonego Wiednia dr Mario 
Holzner (Wiedeń) pokazał, jak w socjalnym budow-
nictwie mieszkaniowym łączą się ze sobą zagadnienia 
polityczne, kulturalne i architektoniczne. We współ-
pracy z drem Michaelem Hubermanem (Montreal) 
badał on metodami ilościowymi podstawy trwałego 
sukcesu ówczesnej polityki społecznej. Wskazał przy 
tej okazji również na znaczenie tej tematyki dla obec-
nych wyzwań polityki mieszkaniowej.
 Dr Teresa Willenborg (Wedemark) zademonstro-
wała na przykładzie opieki nad dziećmi w Polsce, że 
od 1890 roku następowała ewolucja od filantropii 
do opieki państwowej. Oprócz ówczesnych szcze-
gólnych wyzwań w tej dziedzinie poruszyła również 
temat pola manewru podmiotów państwowych 
i niepaństwowych.

 Switłana Luparenko (Charków) mówiła o roli orga-
nizacji religijnych w opiece społecznej. Naświetliła 
z jednej strony przeszkody finansowe i ideowe, z któ-
rymi zmagały się instytucje wyznaniowe, z drugiej zaś 
pokazała ich ogromny wpływ na opiekę społeczną.
 Liisa Lail (Tartu) poddała pod dyskusję kwestię, do 
jakiego stopnia wizję „welfare capitalism” jako etapu 
pośredniego na drodze do państwa opiekuńczego 
da się zastosować do Estonii. Nawiązując do licznych 
przełomów instytucjonalnych w okresie międzywojen-
nym, objaśniała zarówno cechy odrębne, jak i paralele 
w porównaniu z innymi analizami regionalnymi.
 Ostatni referat wygłosił Dan-Alexandru Săvoaia 
(Jassy), a był on poświęcony zaopatrzeniu dla 
bezrobotnych w rumuńskich Jassach ok. 1930 roku. 
Referent zwrócił uwagę na lukę badawczą w dotych-
czasowej rumuńskiej historiografii, polegającą na 
niewystarczającym uwzględnieniu faktu, że na formy 
tego wsparcia miały wpływ nie tylko związki zawo-
dowe, lecz w znacznym stopniu również komisje 
pomocy społecznej.
 W sumie warsztaty otworzyły różnorodne 
możliwości badania tematu i były dobrą okazją do 
wymiany informacji i nawiązywania kontaktów. 
Obrady prowadził dr Jakub Štofaník (Praga). 

łączono jak zawsze z wieloma studiami przypadków 
oraz głębokimi analizami literackimi. Dyrektor NIH 
prof. dr hab. Miloš Řezník wygłosił referat o transgra-
nicznej muzealizacji historii kultury jednego z obsza-
rów górskich na przykładzie saksońsko-czeskich 
Rudaw od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Drugim 
miejscem obrad oprócz Willi Zameczek w Polanicy-
-Zdroju był teren Jaskini Radochowskiej na wschodzie 
Ziemi Kłodzkiej. Publikację wystąpień wygłoszonych 
na konferencji przewidziano na rok 2023. Ukażą się 
one w noszącym ten sam tytuł roczniku Uniwersytetu 
Wrocławskiego „Góry – Literarura – Kultura” pod 
redakcją prof. Ewy Grzędy. 

Już po raz dziewiąty Niemiecki Instytut Histo-
ryczny w Warszawie oraz Pracownia Badań 

Humanistycznych nad Problematyką Górską przy 
Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego zorganizowały – tym razem we współpracy 
z Uniwersytetem Wiedeńskim – trzydniową konfe-
rencję międzynarodową z cyklu „Góry – Literatura – 
Kultura” w Polanicy-Zdroju. Tematem przewodnim 
były „Góry jako przestrzeń pamięci – pamięć gór”. 

Specjaliści z dziedziny literaturoznawstwa, kulturo-
znawstwa i nauk historycznych oraz germanistyki 
dyskutowali w dniach 19–21 października 2022 roku 
o specyficznych cechach pejzażu, przestrzeni i sym-
boliki gór oraz ich wpływie na ponadjednostkowe 
tworzenie się tożsamości i grup. Przybyli z Polski, 
Niemiec, Czech i Austrii badacze zadawali sobie 
pytanie, do jakiego stopnia i w jakiej formie w górach 
powstają specyficzne kultury pamięci. Uwaga kiero-
wała się zarówno na materialne i funkcjonalne, jak 
i semantyczne aspekty pamięci. Analizy porównawcze 



«Porządek konstytucyjny 
w powersalskiej Europie: Niemcy, 

Polska, Europa Środkowa 
i Wschodnia 1918–1939»

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wielokulturowość w przestrzeni imperialnej 
i post-imperialnej – Europa Środkowowschodnia / 
Środkowo-Wschodnia / Środkowa od przed - do ponowoczesności

Multikulturalität im imperialen und post-imperialen Raum - 

von Vor - bis Postmoderne

23-25.11.2022
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Joliot-Curie 15, sala Kameralna Zachodnia I piętro 
(środa, 23.11.2022)

Hotel Mercure 
Plac Dominikański 1 
(czwartek i piątek, 24-25.11.2022)
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nowych państw narodowych a sposobem rozumie-
nia konstytucji (jako elementu tworzenia nowej 
państwowości), różnych funkcjach konstytucji 
i konstytucjonalizmu między demokracją, dyktaturą 
i autorytaryzmem oraz znaczeniu środków konsty-

tucyjnych w regulowaniu stosunków narodowościo-
wych i praw mniejszości. W dyskusjach uczestniczyli 
obaj członkowie zarządu – dyrektorzy Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej Cornelius Ochmann 
i Krzysztof Rak. NIH w Warszawie reprezentował 
prof. dr hab. Miloš Řezník. W przygotowaniu jest 
publikacja pokonferencyjna. 

W zabytkowych wnętrzach Vila Lanna, centrum 
konferencyjnego Czeskiej Akademii Nauk 

w Pradze, spotkali się 14 i 15 listopada 2022 roku 
uczestnicy konferencji „Constitutional Order in 
Post-Versailles Europe: Germany, Poland, Central and 
Eastern Europe, 1918–1939”. Imprezę zorganizowały 
wspólnie Niemiecki Instytut Historyczny w Warsza-
wie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w War-
szawie i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 Referenci z Albanii, Bułgarii, Niemiec, Włoch, 
Łotwy, Litwy, Austrii, Polski, Rumunii, Słowacji 
i Czech dyskutowali z komparatystycznej perspek-
tywy europejskiej rozmaite, niekiedy specyficzne 
zagadnienia problematyki konstytucjonalizmu 
w okresie międzywojennym. Uwaga badaczy 
skupiała się na związku między powstawaniem 

Porządki konstytucyjne w okresie międzywojennym

stwa, literaturoznawstwa i nauk prawnych. Spotka-
nie w dniach 23–25 listopada 2022 roku odbyło się 
jako polsko-niemiecka konferencja Societas Jablono-
viana w Lipsku, współorganizowana przez Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie. Zainaugurowała 
ją dyskusja panelowa o analitycznych i interpreta-
cyjnych potencjałach stosowania koncepcji wielo-
kulturowości. Wzięli w niej udział dziekan Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, językoznawczyni 
prof. dr hab. Renata Makarska z Uniwersytetu Jana 
Gutenberga w Moguncji, dyrektor NIH w Warszawie 
Miloš Řezník oraz znany polski historyk literatury 
prof. dr hab. Marek Zybura. Dyskusję poprowadziła 
główna organizatorka, prof. dr hab. Izabela Surynt 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Tematowi wielokulturowości była poświęcona 
konferencja, która odbyła się pod koniec listo-

pada w siedzibie Instytutu Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego i w sali 
konferencyjnej wrocławskiego hotelu Mercure. Pod 
hasłem „Wielokulturowość w przestrzeni imperial-
nej i post-imperialnej – Europa Środkowo-Wschod-
nia / Środkowa od przed- do ponowoczeności” 

dyskutowano o koncepcjach analitycznych wielo- 
i plurikulturowości, a także analizowano i porów-
nywano formy historyczne i konkretne sytuacje 
wielokulturowych interferencji w regionie. Z zało-
żenia multidyscyplinarna konferencja przybliżała 
tę problematykę z perspektywy medioznawstwa, 
kulturoznawstwa, nauk historycznych, językoznaw-

Trzydniowe debaty polsko-niemieckie o koncepcjach 
wielokulturowości
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ność chrześcijańską jako swój własny system norm. 
Na konferencję zaproszono ekspertów specjalizują-
cych się w różnych epokach i dyscyplinach – oprócz 
historyków także teologów, socjologów i etnologów 
z Polski, Niemiec, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Węgier 
i USA. W sumie wygłoszono 18 referatów. 
 Konferencja rozpoczęła się 22 listopada wykła-
dem prof. dra hab. Klausa van Eickelsa, który omówił 
ewolucję nauczania seksualnego Kościoła katolic-
kiego od średniowiecza po wiek XX. Właściwe obrady 
rozpoczęły się 23 listopada. Głównym tematem tego 
dnia była rozbieżność między codzienną praktyką 
w dziedzinie seksualności a zasadami propago-
wanymi przez księży. Każdy panel był poświęcony 
innej grupie społecznej – od kleru przez elity po lud. 
Pierwszy z nich wykazał, że już sam kler miał problem 
z przestrzeganiem głoszonych przez siebie nauk. 
Zjawisko to nie zmieniało się na przestrzeni dziejów, 
czego dowodziły referaty na temat konkubinatu 
w średniowieczu i stosunków homoseksualnych 
wśród duchowieństwa w okresie współczesnym. 
Podczas następnej sesji udowodniono, że to samo 
zjawisko występowało również w elitach świeckich – 
czy to u średniowiecznych monarchów, czy w śro-
dowiskach wyższych urzędników z belle époque, 
niedozwolone stosunki hetero- i homoseksualne były 
swego rodzaju normą. Kolejny panel zawierał cztery 
wystąpienia na temat ludności wiejskiej, a każde 
z nich dotyczyło innego okresu. Wypływał z nich 

Od powstania chrześcijaństwa w jego naukach 
istniało wyraźne rozróżnienie między pożąda-

nymi a „niemoralnymi” zachowaniami seksualnymi, 
co miało służyć formowaniu życia erotycznego wier-
nych. Kościoły różnych wyznań stosowały w tym celu 
szeroki wachlarz środków, m.in. kazania, spowiedź, 

klątwy, ekskomunikację oraz inne kary. Organiza-
torzy konferencji – dr Jaśmina Korczak-Siedlecka 
i dr Michael Zok z NIH w Warszawie – chcieli przyjrzeć 
się tym działaniom z perspektywy oddolnej. W cen-
trum uwagi znajdowały się dwa pytania: w jakim 
stopniu wierni w różnych epokach stosowali się do 
tych nauk i w jakim stopniu uwewnętrznili moral-

dyskusji poświęcono szczególną uwagę stosunkom 
międzyreligijnym. Była mowa o zagadnieniach różnic 
w nauczaniu, prawnego regulowania relacji między 
partnerami różnych wyznań, a także postaw spo-
łecznych wobec związków mieszanych wyznaniowo. 
Wyjątkową cechą tego panelu było również to, że 
jego tematyka wykraczała poza chrześcijaństwo 
i obejmowała także ludność żydowską. Tematem 
ostatniej części konferencji był natomiast wpływ 
doktryny kościelnej na sytuację kobiet. O ile przewijał 
się on przez wszystkie panele w odniesieniu do róż-
nych epok i sytuacji, o tyle tym razem skupiono się na 
historii współczesnej z charakterystycznymi dla niej 
problemami, ma przykład aborcją.
 Konferencja „Zakazany owoc” wykazała, że we 
wszystkich epokach istnienia chrześcijańskiej Europy 
życie codzienne szerokich warstw ludności silnie 
odbiegało od norm propagowanych przez kler. Mimo 
stosowanych przez całe stulecia sankcji kościelnych, 
społecznych i państwowych nigdy nie udało się 
wykorzenić z życia społecznego praktyk potępianych 
przez Kościoły. Jednocześnie trzeba sobie uświado-
mić przemożny wpływ chrześcijańskiej etyki seksu-
alnej na wiele dziedzin ludzkiej egzystencji, łącznie 
z prawem, edukacją i medycyną. W obliczu obecnej 
sytuacji politycznej i prawnej w Polsce ten temat jest 
nadal niezwykle aktualny, co jest potwierdzeniem 
przekonania, że warto prowadzić szeroko zakrojone 
badania na ten temat, aby lepiej rozumieć zarówno 
przeszłość, jak i teraźniejszość. 

jasny wniosek, że mimo wielowiekowego forsowania 
moralności chrześcijańskiej stosunki przedmałżeńskie 
były w dużej mierze akceptowane, a kult maryjny nie 
doprowadził w praktyce do przypisywania szczegól-
nej wartości dziewictwu. 

 Następny dzień konferencji był poświęcony 
wybranym zagadnieniom życia seksualnego pod 
kątem nauk różnych Kościołów chrześcijańskich. 
Najpierw omówiono temat prawa, czyli relacji między 
prawodawstwem kościelnym a świeckim, skupiając 
się zwłaszcza na problemie impotencji jako powodu 
oficjalnego rozwiązania małżeństwa. Chociaż 
podczas całej konferencji odnoszono się do szeregu 
obrzędów chrześcijańskich, to w następnej części 

Zakazany owoc. Życie seksualne a Kościoły w Europie 
Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków

Na zdjęciu na dole: 
Jaśmina Korczak-

-Siedlecka
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Konferencja w Pradze reakcją na najnowsze impulsy 
europejskiej polityki pamięci

Międzynarodowa konferencja „Memory of the 
Past and Politics of the Present”, która odbyła 

się 28 i 29 listopada 2022 roku w siedzibie Instytutu 
Goethego w Pradze, była elementem programu 
rozwoju strategii Czeskiej Akademii Nauk. Oprócz 
akademickiego Instytutu Historii Współczesnej i Insty-
tutu Goethego znaczący udział w organizacji imprezy 
miały Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność z siedzibą 

w Warszawie, Francuskie Centrum Badań Społecz-
nych (CEFRES) w Pradze oraz Fundacja na rzecz 
Saksońskich Miejsc Pamięci z siedzibą w Dreźnie. 
Oprócz ogólnych przemian w funkcjonalności historii 
bezpośredni impuls dały konferencji przede wszyst-
kim implikacje rosyjskiej agresji przeciwko Ukra-
inie dla polityki historycznej. Referentki i referenci 
z Niemiec, Polski, Czech, Francji, Węgier, Słowacji, 

Ukrainy, diaspory rosyjskiej w Europie, Estonii, Fin-
landii i Austrii dyskutowali o aktualnych zjawiskach 
i problemach w komparatywnej perspektywie nauk 
historycznych, socjologii, kulturoznawstwa, literaturo-
znawstwa i politologii. Dyrektor warszawskiego NIH 
prof. dr hab. Miloš Řezník zaproponował w swoim 
referacie wprowadzającym koncepcję retrotopii 
(Zygmunt Bauman) jako możliwą ramę interpreta-
cyjną obecnych tendencji w kulturze historycznej. 

Niemiecko-polskie sąsiedztwa w późnym średniowieczu 
i okresie wczesnonowożytnym (XV–XVIII w.)

Niemiecko-polskie sąsiedztwa należą do najinten-
sywniejszych i najbardziej owocnych, ale też naj-

trudniejszych i najbardziej obfitujących w konflikty 
przykładów wzajemnych powiązań, opisywanych 
przez europejską historiografię. Relacje polsko-nie-
miecko badano dotychczas głównie w politycznym 
i kulturowym kontekście historii współczesnej. 
Podczas warsztatów „Niemiecko-polskie sąsiedztwa 
w późnym średniowieczu i okresie wczesnonowo-
żytnym” (29–30.11.2022) ich inicjator prof. dr hab. 
Eduard Mühle zaproponował inną perspektywę 
badawczą: po pierwsze, w swoich dociekaniach za 
główną kategorię uznał nie relacje, lecz sąsiedztwa, 
na podstawie których można następnie analizować 
interakcje polsko-niemieckie. Sąsiedztwo to – jak 
podkreślił prof. dr hab. Mühle – to szczególna więź, 
która wytwarza „jednocześnie zaufanie i przynależ-
ność, ale również dystans, obcość i izolację”. Formuje 
się ona według niego we wspólnym oddziaływaniu 
co najmniej trzech wymiarów: geograficzno-prze-
strzennego (gdzie własne terytorium jest oddzielone 
oznaczeniami fizycznymi lub symbolicznymi), spo-
łeczno-kulturowego (również na płaszczyźnie bar-
dziej abstrakcyjnej, np. za sprawą różnic klasowych, 
językowych i wyznaniowych), a także czasowego 
(grupy tworzące sąsiedztwo żyją od dziesiątków lub 
nawet setek lat obok siebie i gromadzą w tym czasie 
odmienne wspólne doświadczenia).
 Po drugie, tym razem położono nacisk na analizę 
sąsiedztw niemiecko-polskich w epokach mniej 
zbadanych – późnym średniowieczu i okresie wcze-
snonowożytnym, co wymaga szczególnego podej-

ścia metodycznego. Początkowo sąsiadów dzieliły 
od siebie wzajemnie różnice językowo-kulturowe. 
Z biegiem czasu doświadczenie sąsiedztwa wzbo-
gacały i zmieniały różne czynniki. Z tego powodu 
nakreślenie ogólnego obrazu tych interakcji stanowi 
wyzwanie. W tym celu zaproszono ekspertów do 
dyskusji naukowej.

 Warsztaty były podzielone na trzy części: 
1. Niemiecko-polskie sąsiedztwa na wsi (Państwo 
Zakonu Krzyżackiego, Śląsk), 2. W mieście (Toruń- 
Gdańsk-Elbląg i Kraków), 3. Niemiecko-polskie 
sąsiedztwa terytorialne (Prusy, Saksonia). Dzięki 
uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn interakcji: 
mikro, mezo i makro, udało się omówić temat warsz-
tatów w szczególnie szeroki i innowacyjny sposób. 
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realizowanych w ramach międzynarodowego 
projektu „(De)constructing Europe – EU-Scepticism 
in European Integration History”, finansowa-
nego przez Federalne Ministerstwo Edukacji 
i Badań Naukowych.  

temu Jarosław Kaczyński zapowiadał „Budapeszt” 
w Warszawie, a jego eurosceptyczni koledzy z Pragi 
i Bratysławy pragnęliby przenieść węgierskie wzorce 
na własne podwórko. Niemniej rosyjska napaść 

na Ukrainę i prorosyjska postawa Viktora Orbána 
zmieniły podejście polityków eurosceptycznych 
(przynajmniej na płaszczyźnie retorycznej) w innych 
państwach Grupy Wyszehradzkiej. 

 Podczas dyskusji prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 
przedstawił uczestnikom dążenia węgierskiego 
premiera do utworzenia „sojuszu karmelickiego”. Szef 
węgierskiego rządu przeniósł swoją siedzibę z gma-
chu parlamentu na Wzgórze Zamkowe w Budzie, do 
dawnego klasztoru karmelitów, który został pieczo-
łowicie odnowiony (wbrew oporowi naczelnego 
architekta miasta). W nowym biurze wyeksponował 

mapę Wielkich Węgier z okresu Korony św. Stefana 
(1867–1920) i przyjmuje tam swoich „nieliberalnych 
gości” takich jak Marine Le Pen, Éric Zemmour, Mat-
teo Salvini i Mateusz Morawiecki. Polityków tych łączy 
ich krytyka Unii Europejskiej, kwestionowanie ładu 
liberalno-demokratycznego w państwach członkow-
skich oraz odrzucanie unijnej polityki migracyjnej. 
Ekspert z Centrum Europejskiego podkreślił, że zbu-
dowany przez Viktora Orbána system oligarchiczny 
uniemożliwia opozycji wygrywanie wyborów. 
 Listopadowa dyskusja zainaugurowała cykl debat 
pod tytułem „Bo eurosceptycyzm ma wiele twarzy”, 

Polacy są największymi euroentuzjastami w pań-
stwach Grupy Wyszehradzkiej – to najważniej-

szy rezultat dyskusji, która odbyła się 17 listopada 
w warszawskim NIH. Pod względem poparcia dla Unii 
Europejskiej na drugim miejscu plasują się Węgry, 
ostatnie miejsca zajmują natomiast Czechy i Słowacja. 
W debacie wzięli udział dr Agnieszka Chmielewska 
i prof. dr hab. Bogdan Góralczyk z Centrum Europej-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Krzysztof 
Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich.
 Dyskusję merytoryczną rozpoczęła dr Agnieszka 
Chmielewska, która mówiła o aspektach historycznych 
eurosceptycyzmu w Polsce. Następnie dr Krzysztof 
Dębiec przedstawił sytuację polityczną w Czechach 
i na Słowacji, opisał ugrupowania pro- i antyeuropej-
skie oraz zaprezentował ich przywódców i główne 
postulaty. Podkreślił, że w obu przypadkach mamy do 
czynienia z łagodnym eurosceptycyzmem. Wskazał 
również, że obywatele tych krajów mają najniższe 
zaufanie do instytucji unijnych, co się przekłada na 
frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Zaznaczył, że ponieważ Viktor Orbán stanowi punkt 
odniesienia dla środkowoeuropejskich euroscepty-
ków, uwaga skupia się na Węgrzech. Ponad dekadę 

Dyskusje panelowe
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Wydaną w tym roku książkę Fluchtpunkte der 
Erinnerung: Über die Gegenwart von Holocaust 

und Kolonialismus prof. dra hab. Natana Sznaidera 
(Tel-Awiw-Jaffa) rozpatruje się jako przyczynek do 
tak zwanego „sporu historyków 2.0”. Dlatego 24 
listopada 2022 roku Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie zaprosił z inicjatywy dr Zofii Wóycickiej 
na wykład i dyskusję pod tytułem „Historikerstreit 2.0: 
Current German Debates on the Interconnections 
between History and Heritage of Colonialism and the 
Holocaust”. Wieczorne spotkanie zorganizowano we 

współpracy z Center for Research on Social Memory 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem było przed-
stawienie tej debaty i ukazanie jej w perspektywie 
polskiej i globalnej. Razem z prof. Natanem Sznaide-
rem i dr Zofią Wóycicką dyskutowali dr Karolina Szy-
maniak (Wrocław) i prof. dr hab. Jie-Hyun Lim (Seul).

 Na początku prof. dr hab. Natan Sznaider doko-
nał ogólnego wprowadzenia do dyskusji toczonych 
od kilku lat w niemieckim obszarze językowym. 
Podkreślił, że podstawowe historiograficzne pytanie 
o stosunek między kolonializmem a Holokaustem 
jest nader aktualne. Wiążą się z tym zawsze również 

pytania o wielokulturową pamięć w Niemczech 
oraz o uznanie w polityce pamięci różnych form 
stosowanej przez państwo przemocy o podłożu 
kolonialnym i rasowym. Te pierwsze wynikają jego 
zdaniem w znacznej mierze z przemian demogra-
ficznych, które zaszły w minionych dekadach i które 
wysuwają na czoło inne zagadnienia. W sumie 
prof. dr hab. Sznaider postulował globalizację 
prowadzonych negocjacji.

 W swoim wywodzie referent podkreślał, że stara 
się raczej uporządkować debatę, niż udzielić jedno-
znacznych odpowiedzi. Na podstawie kontrowersji 
wokół Achillego Mbembe i wystawy documenta 15 
ukazał wielowarstwowość dotychczasowych punk-
tów spornych i zaznaczył, że odmienne perspektywy 
są jednocześnie słuszne i błędne. Jego zdaniem 
powstaje pole nierozwiązywalnego ostatecznie 
konfliktu między krytyką postkolonialną, zarzutami 
antysemityzmu, badaniami nad Holocaustem i zagad-
nieniami praw człowieka. Dystansując się od innych 
sposobów podejścia, na przykład „multidirectional 
memory” Michaela Rothberga, prof. Sznaider argu-
mentował, że traumy wywołane doświadczeniami 
nie są porównywalne i dlatego nie mogą posłużyć 
jako punkt wyjścia do zbliżenia. Doświadczenie 
przemocy jest jego zdaniem raczej destrukcyjne; 
tytułowe „punkty zbiegu pamięci” zawsze są ze sobą 
wzajemnie sprzeczne.
 Po wygłoszonym przez prof. Sznaidera wprowa-
dzeniu nastąpiły uzupełniające wystąpienia innych 
uczestników imprezy, którzy odnosili „spór history-
ków 2.0” do kontekstu polskiego i globalnego. Przed-
stawianemu często w przypadku Polski obrazowi 
postkolonialności jako „importu idei” dr Karolina 
Szymaniak przeciwstawiła szereg prac z minionego 
stulecia. Ich tematami były między innymi negocjowa-
nie polskiej subalterności oraz orientalizacja Europy 
Wschodniej. Prof. Jie-Hyun Lim uzupełnił te punkty, 
wskazując na wczesny europejsko-północnoamery-
kański transfer wiedzy między grupami żydowskimi 
a murzyńskimi na początku XX wieku. Ponadto na 

podstawie poziomu immanentnej samokrytyki doko-
nał wyraźniejszego rozróżnienia między antykolonia-
lizmem a postkolonialnością.
 Dyskutanci przeszli następnie do dalszej fazy 
wymiany poglądów, łączącej różne wątki. Przy tej 
okazji nawiązywali do krytyki, którą prof. Sznaider 
wyraził już na początku: powiedział wtedy, że 
określenie „spór historyków 2.0” mu nie odpowiada, 

ponieważ w tej debacie nie uczestniczą bynajmniej 
tylko historycy. Na tej podstawie w późniejszej dys-
kusji pojawiła się propozycja, by rozumieć ten spór 
nie jako temat historyczny, lecz etyczny. To z kolei 
niesie ze sobą pytania o motywację i etyczne pobudki 
uczestników. Prof. Sznaider powiedział, że jego 
zdaniem często kryje się za tym agenda polityczna 
i postulował w związku z tym więcej uczciwości.  

Natan Sznaider
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Od grudnia 2017 roku warszawski NIH ma filię 
w stolicy Litwy. Jako pierwsza kierowniczka wileń-
skiej filii miałaś duży udział w jej tworzeniu i roz-
woju. Co doprowadziło do decyzji o założeniu filii 
na Litwie?

Historia Polski jest bardzo ściśle związana z ewolu-
cją historyczną Litwy. Dlatego niezwykle ważne jest 
badanie tych więzi historycznych. Badanie historii 
regionalnej krajów środkowo- i wschodnioeuropej-
skich jako dziejów wzajemnych powiązań ma dziś 
kluczowe znaczenie. Ponadto ważne było dla nas, 
by w postaci filii stworzyć miejsce merytorycznych 
kontaktów między naukowcami z obu krajów. To 
były najważniejsze powody decyzji o otwarciu filii 
w Wilnie. 

Polska i Litwa mają wspólną przeszłość. Co ludzie na 
Litwie myślą o Polsce i stosunkach polsko-litewskich? 

Nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na 
wzajemne postrzeganie Polaków i Litwinów bardzo 
silny wpływ ma historia. Należy tu poczynić ważną 
uwagę, że litewska tożsamość narodowa wytworzyła 
się w XIX i XX wieku przede wszystkim w opozycji 
do Polski. Wiele osób na Litwie bardzo mało inte-
resuje się życiem kulturalnym i politycznym tego 
sąsiedniego kraju. Stosunki polsko-litewskie stano-
wią – używając terminologii naukowej – dezyderat 
dotyczący kontaktów międzyludzkich. Moim zdaniem 
trzeba tu jeszcze przezwyciężyć wiele historycznych 
obaw i traumatycznych doświadczeń.

konferencjami i warsztatami, dotyczącymi różnych 
tematów historii Europy Środkowo-Wschodniej 
w XIX i XX wieku.

Do kogo skierowane są imprezy w Wilnie?

Nasze wykłady i konferencje obmyślamy zasadniczo 
dla szerokiej publiczności zainteresowanej tematami 
historycznymi, oczywiście zwłaszcza dla specjalistycz-
nej publiczności. Najczęściej przychodzą studenci, 
młoda kadra naukowa i badacze z różnych dyscyplin – 
ale nie tylko przedstawiciele nauk historycznych.

Jak dzięki pracy w filii zmienił się Twój własny obraz 
Polski i Twoje spojrzenie na stosunki polsko-litewskie? 

Praca w NIH w Warszawie uświadomiła mi jeszcze 
wyraźniej, jak ważne jest badanie stosunków polsko-
-litewskich w kontekście historycznym. Jak już wspo-
mniałam, te dwustronne stosunki są często nacecho-
wane historycznymi konfliktami i nieporozumieniami. 
Jako kierowniczka filii w Wilnie miałam możliwość 
uświadamiania innym tych współzależności i przy-
czyniania się do dobrej współpracy międzynarodo-
wej. Poza tym często odwiedzałam Polskę. Pobyty 
w Warszawie były nie tylko ważnymi spotkaniami 

Istniejąca od grudnia 2017 roku filia NIH w Wilnie 
wspiera badania poświęcone dziejom Litwy w kon-
tekście środkowo- i wschodnioeuropejskim oraz 
jej powiązaniom historycznym z Niemcami, Polską 
i innymi krajami regionu. Przeprowadziliśmy roz-
mowę z pierwszą kierowniczką filii, dr Gintarė 
Malinauskaitė, o znaczeniu tej placówki jako miej-
sca badań i koordynacji, a także z jej następczynią, 
dr Dovilė Bataitytė, o planach na przyszłość.

Jaką wartość mają zatem badania dotyczące dziejów 
polsko-litewskich z perspektywy litewskiej?

W mojej opinii w badaniach nad polsko-litewską 
historią istotną rolę odgrywają wieloperspektywicz-
ność oraz aspekty historii wzajemnych powiązań. 
Z jednej strony kwestionuje to narodowe narracje 
historyczne Polski i Litwy, z drugiej zaś dochodzi 
w ten sposób również do zmiany spojrzenia na 
własną historię. To może zaś z kolei prowadzić do 
zmiany spojrzenia na przeszłość.

Co udało się w tej mierze osiągnąć w ostatnich 
latach?

Przede wszystkim zbudowaliśmy dobre kontakty 
naukowe z litewskimi instytucjami akademickimi, 
zwłaszcza Uniwersytetem Wileńskim i Litewskim 
Instytutem Historycznym oraz różnymi instytucjami 
muzealnymi i Litewską Biblioteką Narodową. Razem 
z naszymi organizacjami partnerskimi powołaliśmy 
do życia cykl „Wykładów poniedziałkowych”, a w ich 
uzupełnieniu organizujemy coroczne wykłady 
letnie podczas Festiwalu Tomasza Manna na Mie-
rzei Kurońskiej. Oczywiście cieszyło nas również 
duże zainteresowanie naszymi międzynarodowymi 

Filia w Wilnie
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związanymi z pracą, lecz również kolejną możliwością 
doskonalenia zawodowego oraz poznawania życia 
politycznego i kulturalnego dzisiejszej Polski. W ten 
sposób udało mi się wyzbyć wielu początkowych 
stereotypów i mitów o Polsce.

Oprócz zadań organizacyjnych, takich jak organizacja 
imprez, zrealizowałaś też własny projekt badawczy.

Zgadza się, to był projekt dotyczący powojennych 
procesów na Litwie radzieckiej w latach sześćdzie-
siątych, ściśle związanych z historią Holokaustu. 
Skupiłam się na procesie zbrodniarzy wojennych, 
który odbył się w 1964 roku w Kłajpedzie i w któ-
rym oskarżono siedmiu miejscowych kolaborantów 
o mordowanie Żydów na północnym zachodzie Litwy. 
W tym projekcie zajmowałam się nie tylko Holokau-
stem i jego następstwami na litewskiej prowincji, 
lecz również zbierałam materiały dotyczące tego, jak 
radzieckie organy ścigania prawnymi i pozaprawnymi 
środkami dążyły do ukarania sprawców masowego 
mordu na Żydach.

Dovilė, jesienią 2022 roku objęłaś kierownictwo filii. 
Co zainspirowało Cię do tej pracy?

Praca w charakterze pracowniczki naukowej w filii 
warszawskiego NIH jest znakomitą okazją do pro-
wadzenia badań i doskonalenia umiejętności w tej 
dziedzinie. Jednocześnie mogę tu wykorzystywać 
swoje doświadczenia i wiedzę, które nabyłam już przy 
organizacji imprez kulturalnych i projektów koope-
racyjnych oraz w działalności PR-owskiej. Myślę, że 
kontakty, które nawiążę na tym stanowisku, mogą 
zaowocować kolejnymi ciekawymi konferencjami, 
projektami i oczywiście akademickimi przyjaźniami.

Dlaczego taka instytucja jak filia NIH w Wilnie jest 
w Twoich oczach tak ważna?

Ponieważ moją pracą są badania historyczne, wiem, 
jak ważna jest znajomość historii krajów sąsiednich. 
Dzięki filii możemy prezentować nowe projekty 
badawcze i koncepcje metodyczne niemieckojęzycz-
nych badaczy. Poza tym wzmacnia ona relacje akade-
mickie oraz współpracę między Litwą a niemieckimi, 
polskimi i innymi regionalnymi historykami.

Jakie plany i wizje masz dla filii? 

Tu w Wilnie udało się już zorganizować wiele cieka-
wych i ważnych konferencji, warsztatów i wykładów 
poniedziałkowych, co wniosło wielki wkład w prezen-
tację litewskich, niemieckich i polskich badań histo-
rycznych. Pragnę kontynuować te różnorodne i cenne 
działania naukowe. Pragnę utrzymać wykłady ponie-
działkowe i na ile to możliwe rozszerzyć tę koncepcję, 
aby stały się jeszcze bardziej zauważalne i atrakcyjne. 

Kooperacje, które realizowano przed objęciem przeze 
mnie stanowiska, opierają się na bliskich więziach. 
Dlatego chcę podtrzymywać i wzmacniać dotychcza-
sowe kontakty, ale też znajdować nowych partne-
rów. Mam nadzieję, że nasze konferencje, warsztaty 
i wykłady będą się do tego przyczyniać.

Jaki temat stanowi Twój własny przyczynek do tych 
spotkań i naukowych? 

Moimi priorytetami badawczymi są reprezentacje 
wizualne litewskich i dawnych wschodniopruskich 
krajobrazów miejskich, przemiany społeczne w XX 
wieku, dzieje turystyki, historia wizualna i Memory 
Studies. W moim obecnym projekcie badawczym 
„Between Leisure and Politics / Shaping and Use of 
Tourism Practices” zajmuję się przykładem miast 
byłych Prus Wschodnich w dwudziestym wieku. 
Ówczesne praktyki, typy i formy turystyki oraz ich 
upolitycznienie w tym regionie badano dotychczas 
tylko wyrywkowo. Zajmuję się tym tematem nie tylko 
z perspektywy nauk historycznych, lecz również 
uwzględniam koncepcje z zakresu historii sztuki, 
politologii i socjologii. W tym celu badam oprócz 
teoretycznego rozumienia turystyki również jej 
reprezentacje wizualne oraz turystykę jako kulturową 
i polityczną praktykę nadawania sensu danej miej-

scowości. Region byłych Prus Wschodnich obejmuje 
obszary dzisiejszej Europy Środkowej i Wschodniej. 
Dlatego mój temat dobrze pasuje do programu 
badawczego NIH w Warszawie. Już teraz możemy 
z radością oczekiwać międzynarodowych warsztatów 
na temat dziejów turystyki i historii regionalnej, które 
chcę niebawem zorganizować w Wilnie.  

Rozmawiała: Josephine Schwark
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Wykłady

Wykłady wtorkowe 
w Warszawie
22 listopada 2022

Prof. dr hab. Klaus van Eickels 
Od remedium na grzech do 
miłości dla wszystkich: zmiany 
rozumienia małżeństwa 
w społeczeństwie i Kościele 
od średniowiecza do 
XX wieku

Pierwszy wykład wtorkowy zimą 2022–2023 
roku prof. dr hab. Klaus van Eickels (Uni-
wersytet w Bambergu) poświęcił zmianom 
rozumienia miłości i małżeństwa w spo-
łeczeństwie i Kościele od średniowiecza. 
Wskazał, że małżeństwo uważano m.in. 
za „remedium na nierząd”, ale miało ono 
służyć również innym „celom”. Odwołu-
jąc się na początku do średniowiecznych 
uczonych i (wczesnych ) scholastyków jak 
Hugon ze św. Wiktora, referent pokazał 
złożoność wizji „małżeństwa”, które nie 
wykluczały całkowicie między innymi 
również relacji jednopłciowych (z pominię-
ciem sfery seksualnej) jako właśnie takiego 
związku na całe życie. Generalnie odrzu-
cono je jednak, uzasadniając to konieczno-
ścią odmienności małżonków. Zasadniczym 
tematem ówczesnych dyskusji było na 
przykład to, w jakim stopniu kluczowym 
elementem małżeństwa jest płodzenie 
potomstwa. Dotyczyło to między innymi 
zagadnienia dysfunkcjonalności reproduk-
cyjnej, przy czym odmiennie traktowano 
bezpłodność męską i kobiecą. Ogólnie 
rzecz biorąc, jak skonstatował referent, 
w dawniejszych doktrynach kościelnych 
interpretowano pożądanie seksualne 
jako karę bożą za grzech pierworodny; 
dopiero u schyłku XIX wieku nastąpiło 
dowartościowanie ludzkiej seksualności na 
płaszczyźnie teoretycznej.
 Zwłaszcza w dyskusjach średnio-
wiecznych ważną rolę odgrywały kult 

Galicji Wschodniej, która przebiegała 
szczególnie brutalnie. Była to pożywka 
dla Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), 
która przez pewien czas kolaborowała 
z Niemcami i stosowała coraz brutalniejsze 
metody przeciwko domniemanym wro-
gom zewnętrznym i wewnętrznym, przede 
wszystkim Żydom i Polakom.

 Prof. Himka wskazał, że po śmierci 
Stalina wielu byłych członków UPA wróciło 
z Gułagu do swojej zachodnioukraińskiej 
ojczyzny. Nawiązywali oni później kontakt 
z miejscowymi dysydentami, ale również 
z działaczami ukraińskiej diaspory. Two-
rzyło to podglebie do gloryfikowania tej 
formacji, natomiast narracje polskie czy 
żydowskie były wciąż nieobecne. Prezy-
denci Juszczenko i Poroszenko, przyznając 
radykalnej prawicy ważne miejsce w ofi-
cjalnej kulturze historycznej, ułatwili rów-
nież obecnym radykalnym ugrupowaniom 
i organizacjom prawicowym powoływanie 
się także na te odłamy i tych przedsta-
wicieli UPA, na których ciążyła odpowie-
dzialność za zbrodnie na Polakach, Żydach 
i innych cywilach.
 Podczas dyskusji po wykładzie referent 
mówił o tym, jak jego korzenie rodzinne 
w diasporze ukraińskiej oraz przyjazne 
kontakty z Polską przywiodły go do 
bardziej intensywnego zajęcia się tym 
tematem. Jego zdaniem ważne jest, by 
w obliczu reprezentowanego od lat przez 
rosyjską propagandę poglądu, że społe-
czeństwo ukraińskie jest zwodzone przez 
faszystowską klikę, mówić otwarcie o tej 
tematyce i traktować ją jako widoczną, 

Marii i wynikające z niego konsekwen-
cje dla macierzyństwa i „cnotliwości” 
oraz wzorcowa funkcja Świętej Rodziny. 
Następstwem była na przykład dyskusja 
wokół tego, czy małżeństwo Marii i Józefa 
można uznać za legalne mimo braku 
aktu płciowego. Prof. van Eickels pokazał, 
że w perspektywie longue durée ujaw-
niają się istotne zmiany w myśli (laickich) 
teologów katolickich. Obejmują one m.in. 
zagadnienie głównego celu i charakteru 
małżeństwa, czyli nadawanie priorytetowej 
wagi wzajemnej pomocy partnerów i/lub 
reprodukcji, które negocjowano wciąż na 
nowo – przynajmniej do Soboru Watykań-
skiego II, który wyjaśnił tę kwestię. Do tego 
kontekstu należała również obserwacja, 
że wzrastająca emocjonalizacja przyczyn 
zawierania małżeństwa doprowadziła do 
jego destabilizacji, co krytykował Kościół 
katolicki. Zwłaszcza praktyka społeczna, ale 
również potrzeba niezbędnych wyjaśnień 
teoretycznych oddziałuje(-ywała) na 
negocjowanie kwestii prawnych (prawo 
małżeńskie, ale również spadkowe). 
Referent argumentował, że rozwój sytu-
acji w XX wieku można pojmować jako 
reakcję na przemiany społeczne i inno-
wacje techniczne, które miały wpływ na 
zachowania reprodukcyjne ludzi, w tym 
również wierzących.

 Po inspirującym wykładzie doszło do 
ożywionej dyskusji, w której poruszano 
między innymi następujące aspekty: 
oddziaływanie kobiet oraz dyskursów 
prawnych i teologicznych na potępienie 
przemocy domowej, zagadnienie „dyspo-

ale nie dominującą część ukraińskiego 
dyskursu politycznego. Ukraina okazuje się 
również przeciętnym krajem europejskim, 
w którym tak jak w większości państw kon-
tynentu istnieje utrwalony radykalny obóz 
nacjonalistyczny. Obecna sytuacja wojenna 
uniemożliwia jednak dokładne prognozy 
co do tego, jaki wpływ będą mieli w przy-
szłości jego przedstawiciele na ukraińską 
politykę i ukraińskie społeczeństwo.  

13 grudnia 2022

Prof. dr hab. Walter Pohl 
Wędrówki ludów w Europie 
Środkowo-Wschodniej – stare 
problemy i nowe badania

Badania naukowe nad wędrówką ludów 
są od dawna związane z narodowymi 
uzurpacjami i ocenami politycznymi. 
Sprawą sporną jest w znacznym stop-
niu rola poszczególnych ludów i skala 
wędrówek. Współczesne badania przy-
niosły w tej mierze pewne postępy. 
W wykładzie wygłoszonym 13 grudnia 
prof. dr hab. Walter Pohl, emerytowany 
profesor historii średniowiecza, skupił się 

przede wszystkim na zróżnicowanej ocenie 
procesów etnicznych oraz motywów 
i skutków migracji. Przy tej okazji szczegó-
łowo omówił również możliwości i pro-
blemy interpretacji danych genetycznych. 
Wskazał, że dogodną perspektywę daje 
trwający interdyscyplinarny projekt Euro-

zycyjności kobiety” w małżeństwie oraz 
związana z tym kwestia „obowiązków mał-
żeńskich”, a także wpływ wiedzy naukowej 
na rozumienie partnerstwa i reprodukcji. 

25 listopada 2022

Prof. dr hab. John-Paul Himka 
Ukrainian Radical Nationalism: 
Past and Present

Prof. dr hab. John-Paul Himka, emeryto-
wany profesor University of Alberta, był 
już w tym roku uczestnikiem współorgani-
zowanej przez warszawski NIH konferencji 
w Lublinie z okazji 80. rocznicy „Aktion 
Reinhardt”. 25 listopada 2022 roku ten 
ekspert w dziedzinie historii Ukrainy 
ponownie przybył do NIH na zaproszenie 
naszego Instytutu oraz Wydziału Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego.
 Jego wieczorny wykład, po którym 
nastąpiła dyskusja, nosił tytuł „Radical 
Ukrainian Nationalism: Past and Present”. 
Wprowadzeniem i moderacją zajął się 
nasz były roczny stypendysta, dr Łukasz 
Krzyżanowski. Prof. Himka poddał pod dys-
kusję swoje tezy, które opublikuje w pracy 
zbiorowej pod redakcją Franziski Davies. 
Przypomniał odmienną historię polityczną 
i administracyjną poszczególnych regio-
nów Ukrainy, wskazując na istotne różnice 
w rozwoju ukraińskiej świadomości naro-
dowej i historycznej. Za sprawą przynależ-
ności do imperium habsburskiego, a póź-
niej do polskiego państwa narodowego, 
na terenach obecnej zachodniej Ukrainy 
powstało szczególnie radykalne skrzydło 
ukraińskiej sceny politycznej. Inspirując się 
krążącymi po całej Europie ideami nacjo-
nalistycznymi, rasowymi i antysemickimi, 
jego zwolennicy dążyli przede wszystkim 
do stworzenia jednorodnego etnicznie 
ukraińskiego państwa narodowego. Pod-
czas II wojny światowej za głównego prze-
ciwnika uważali zaś imperium sowieckie, 
a dopiero w drugiej kolejności niemieckich 
okupantów. Potwierdzeniem tego stano-
wiska wydawała się sowiecka okupacja 

pejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
HistoGenes, który przedstawił słuchaczom. 
To kierowane przez niego przedsięwzięcie 
jest poświęcone analizie dziejów ludności 
Kotliny Panońskiej i regionów sąsiednich 
od V do IX wieku. Obejmuje badanie 
najnowocześniejszymi metodami nauko-
wymi ok. 6000 próbek z grobów. Dane te 
są kontekstualizowane w ich otoczeniu 
archeologicznym i historycznym. Wal-
ter Pohl przedstawił pierwsze rezultaty, 
oparte na badaniu jednego z dawnych 
cmentarzysk. Udało mu się zademon-
strować, że błyskawiczne postępy analizy 
aDNA i bioinformatyki umożliwiają dziś 
tego rodzaju projekt badawczy i pozwalają 
na wyciągnięcie wielu nieoczekiwanych do 
tej pory wniosków. Można więc z cieka-
wością czekać na dalsze rezultaty projektu 
HistoGenes, realizowanego wspólnie przez 
historyków, archeologów, genetyków, 
antropologów oraz specjalistów w zakre-
sie bioinformatyki, analizy izotopowej 
i innych metod naukowych. 
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radzieccy reformatorzy dyskutowali o NEP 
czy o eksperymentach polskich, węgier-
skich i jugosłowiańskich, to nigdy nie poja-
wiły się one w wewnętrznych propozycjach 
reform rządu Hansa Modrowa. Nieko-
niecznie jest to dowodem, że wschodnio-
niemieccy reformatorzy socjalizmu nigdy 
nie patrzyli na wschód. Wielokrotnie 
spotykali się z przedstawicielami Węgier, 
by negocjować o sprawach współpracy 
gospodarczej. Obie strony były zaintereso-
wane kontynuacją wymiany gospodarczej. 
Wschodnioniemiecka rada ministrów trak-
towała kierownictwo węgierskie poważ-
niej od rządu swojego polskiego sąsiada, 
który zmagał się jednocześnie z bolesnymi 
przemianami społeczno-gospodarczymi.
 Najlepszą możliwością dla NRD było 
uchwalenie stopniowego programu 
reform prowadzących do gospodarki ryn-
kowej. Tą tezą dr Max Trecker zakończył 
swój wykład. W jego opinii NRD dyspo-
nowała silnym dziedzictwem legalnej 
przedsiębiorczości prywatnej, która była 
akceptowana politycznie i społecznie oraz 
funkcjonowała stosunkowo sprawnie 
przy niewielkiej korupcji. Historyk zazna-
czył, że także w NRD istniała gospodarka 
czarnorynkowa, jednak nie na aż tak 
dużą skalę jak w innych krajach realnego 
socjalizmu. Działalności czarnorynkowej 
generalnie nie kojarzono według niego 
z przedsiębiorczością ani drobną przedsię-
biorczością. Gospodarcza terapia szokowa, 
wprowadzona po zjednoczeniu Niemiec, 
skazała wreszcie istniejące jeszcze wschod-
nioniemieckie przedsiębiorstwa prywatne 
na klęskę. 
 Ostatni wykład w roku kalendarzo-
wym 2022 zorganizowała 14 grudnia filia 
warszawskiego NIH w Pradze razem z Col-
legium Carolinum, GWZO w Pradze oraz 
Instytutem Historii Współczesnej Czeskiej 
Akademii Nauk. 

darki – w przeciwieństwie do Polski i Cze-
chosłowacji, gdzie w latach 50. upaństwo-
wiano nawet małe zakłady rzemieślnicze. 
 Dr Max Trecker przedstawił następnie 
swoje analizy, ilustrując je przykładami 
liczbowymi. Powiedział, że w NRD powstał 
niewielki, ale sprawny sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw, który znalazł 
rację bytu jako dostawca dla wielkich 
kombinatów państwowych. Dodał, że tak 
było w gruncie rzeczy także w Niemczech 
Zachodnich, chociaż tam większość dużych 
przedsiębiorstw stanowiła własność pry-
watną. Jak wyjaśnił historyk, w 1980 roku 
jeszcze 5,2 procent wschodnioniemieckich 
osób pracujących zarobkowo było zatrud-
nionych w sektorze prywatnym. W Polsce 
i na Węgrzech było to w owym roku 4,9 
oraz 3 procent. Do połowy lat 80. istniało 
w NRD wciąż ponad sto tysięcy aktyw-
nych firm prywatnych. Chociaż ich udział 
w wynikach gospodarczych wynosił tylko 
4 procent – czyli mniej niż w Polsce – to 
wiele tych przedsiębiorstw wypełniało luki 
dotkliwie odczuwane przez konsumentów, 
zwłaszcza w sektorze usług.

 Według referenta poszukiwanie 
„dobrego” socjalizmu nie ograniczało się 
jednak do zorientowanego reformatorsko 
skrzydła SED. W podobny sposób radziec-
kiego szefa partii Michaiła Gorbaczowa 
leninowska kultura i polityka z lat dwu-
dziestych XX wieku zainspirowała do pro-
gramu pierestrojki. Tu jednak, jak podkre-
ślił historyk, występuje zasadnicza różnica 
między Związkiem Radzieckim a NRD: o ile 

14 grudnia 2022

Dr Max Trecker  
Rola przedsiębiorczości 
prywatnej w realnym 
socjalizmie: NRD 
w porównaniu z Polską 
i Węgrami

W ostatnim wykładzie zorganizowa-
nym przez naszą filię w Pradze w roku 
2022 dr Max Trecker (Lipsk) przedstawił 
część swojego projektu badawczego, 
poświęconego złożonym relacjom między 
przedsiębiorczością gospodarczą a dyk-
taturą komunistyczną. Historyk pytał 
o cele reform gospodarczych w krajach 
realnego socjalizmu w latach 80. pod 
kątem przyszłej roli przedsiębiorstw 
prywatnych. Powiedział, że próby reform 
gospodarczych były przejawem pra-
gnienia powrotu do wyimaginowanej 
harmonijnej przeszłości i dlatego należy 
je uznać za szczególnie „konserwatywne”. 
W Niemczech Wschodnich reformy były 
wzorowane na latach 60., kiedy małe 
firmy prywatne i duże publiczne kom-
binaty wprowadziły jakoby efektywny 
podział pracy. Odzyskujący wigor sektor 
prywatny miał wreszcie ustabilizować 
gospodarkę państwową.
 Na wstępie Max Trecker zaznaczył, że 
polityka gospodarcza SED bywa czę-
sto określana mianem „ortodoksyjnej”. 
Uważa się, że członkowie wschodnio-
niemieckiego kierownictwa partyjnego 
byli wrogo nastawieni – poza nielicznymi 
wyjątkami w połowie lat 60. – do wszel-
kich reform gospodarczych wprowa-
dzonych przez ich węgierskich i polskich 
kolegów. O ile na Węgrzech i w Polsce 
powstawały od lat 60. przedsiębiorstwa 
prywatne, o tyle wschodnioniemiecka 
elita partyjna trzymała się jakoby central-
nego planowania na starą modłę. Refe-
rent skrytykował jednak tę interpretację. 
Określił ją mianem bardzo uproszczonej 
i wskazał, że do 1972 roku SED nigdy nie 
próbowała upaństwowić całej gospo-

kwencje polityczne. W latach czterdzie-
stych XIV wieku dotychczasowa polityka 
doszła do swoich granic, a możliwości 
finansowe gminy żydowskiej znacznie 
się zmniejszyły. Przyczyną były związane 
z wojnami żądania coraz wyższych danin 
finansowych, stawiane przez arcybiskupa. 
 W sierpniu 1349 roku także w Trewirze 
doszło do tragicznego pogromu Żydów. 
W lutym 1351 roku Baldwin poskarżył się 
w trewirskiej gminie miejskiej, że „jego” 
Żydów grabiono i zabijano, a ich skrypty 
dłużne niszczono. Za to pogwałcenie arcy-
biskupiej ochrony Żydów domagał się kar 
pieniężnych. Podobną politykę prowadził 
według prof. dr hab. Schlotheuber także 
jego bratanek Karol IV. Stymulowało to 
pogromy i prześladowanie Żydów. We 
Frankfurcie Karol IV przyrzekł nawet z góry 
swoim kontrahentom bezkarność w razie 
eksterminacji Żydów. Według badaczki 
czescy Żydzi byli jednak w sumie znacz-
nie mniej narażeni na przemoc niż Żydzi 
w Rzeszy.

 Na zakończenie swojej prezentacji 
prof. dr hab. Schlotheuber podkreśliła duże 
znaczenie płatnej ochrony Żydów (Juden-
regal) dla roszczeń średniowiecznych 
królów do panowania i ich polityki utrzy-
mywania się przy władzy. Końcowa kon-
kluzja kolejny raz dobitnie potwierdziła, 
że nader trudno jest oddzielić europejską 
historię od ścisłych, napiętych i smutnych 
relacji między społecznościami żydowskimi 
a chrześcijańskimi. 

Filia w Pradze
13 października 2022

Prof. dr hab. Eva Schlotheuber 
Władza, ochrona i zdrada. 
Gminy żydowskie pod 
panowaniem arcybiskupa 
Baldwina z Trewiru i cesarza 
Karola IV w Czechach 
i w Rzeszy

Władza nad gminami żydowskimi w XIV 
wieku i ich ochrona były tematem paź-
dziernikowego wykładu prof. dr hab. Evy 
Schlotheuber (Düsseldorf). Zadawała 
w nim pytania o swobodę przemieszczania 
się średniowiecznych Żydów, którzy nie 
mogli bez pozwolenia opuszczać tery-
torium swojego protektora. Jej zdaniem 
trudno jednak powiedzieć, czy władzę 
królewską nad Żydami interpretowano 
jako poddaństwo. Historyczka wyjaśniła, 
że w wielu krajach lokalnym władcom 
wolno było przyjmować Żydów podległych 
innemu władcy. Żydzi znajdowali się więc 
w sytuacji porównywalnej, ale nie iden-
tycznej z sytuacją poddanych chłopów. 
Podkreśliła, że wielu z nich posiadało 
status podobny do statusu mieszczan. 
Podlegali książętom i nie wolno im było 
przenosić się do innych miast. Miało to jej 
zdaniem zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne konsekwencje, z których w coraz 
większym stopniu przeważały negatywne. 
 Pod panowaniem Baldwina Luksem-
burskiego gminie żydowskiej w Trewirze 
udało się osiągnąć stosunkowo dobrą 
pozycję aż do tragicznych pogromów pod-
czas epidemii dżumy w 1349 roku. Niektó-
rzy Żydzi odgrywali pierwszoplanowe role 
w finansowej administracji archidiecezji, 
prowadzili główną kasę arcybiskupa i robili 
zapisy księgowe w języku hebrajskim, 
które były następnie tłumaczone na łacinę 
i kontrolowane.
 Według analiz prof. dr hab. Schlothe-
uber udzielanie kredytów miało konse-

10 stycznia 2023

Dr Markus Hörsch 
Rzut światła na czesko-saską 
historię (sztuki) do 1400 roku

10 stycznia filia warszawskiego NIH 
w Pradze zorganizowała wraz z Collegium 
Carolinum, filią Leibniz GWZO w Pradze 
oraz Centrum Studiów Mediewistycz-
nych Czeskiej Akademii Nauk pierwszy 
wykład w nowym roku kalendarzowym. 
Dr Markus Hörsch (Bamberg) przedstawił 
projekt badawczy poświęcony sasko-cze-
skiej chrześcijańskiej przestrzeni sakral-
nej od powstania biskupstwa praskiego 
w 973 roku do rządów margrabiego 
miśnieńskiego Wilhelma Jednookiego 
(†1407). Celem planowanego projektu 
jest publiczna popularyzacja dawniejszej 
historii, zwłaszcza dziejów Kościoła, któ-
rych znajomość jest w szerokich kręgach 
zarówno niewierzących, jak i wierzących 
bardzo niewielka. Referent omawiał 
historię Czech i Saksonii w czasach, gdy 
polityka kościelna i świecka były ze sobą 
nierozerwalnie związane. Według niego 
fala zakładania diecezji w Miśni, Pradze, 
Ołomuńcu i Wrocławiu miała związek 
z przyporządkowaniem do poszczególnych 
władców, czego wyraźnym przejawem 
była sytuacja przestrzenna. Większość 
siedzib biskupów w Europie Środkowo
-Wschodniej znajdowała się w bezpośred-
nim sąsiedztwie siedzib władców.
 Dr Markus Hörsch w pierwszej kolej-
ności zadał pytanie o szczególny sakralny 
charakter wspomnianych miejsc. Biskup 
miał do dyspozycji mniej lub bardziej 
odpowiedni kościół, który w miarę możli-
wości nawiązywał do dawniejszych tradycji 
sakralnych. W Pradze była to wybudowana 
za panowania księcia Wacława rotunda 
św. Wita, zastąpiona później dwuchó-
rową bazyliką. Praga naśladowała w ten 
sposób katedry w Moguncji, Bambergu 
czy Eichstätt. Pierwsza zbudowana 
z kamienia katedra miśnieńska była tylko 
kościołem salowym ze wschodnią apsydą. 
Także rekonstrukcja trójnawowej i być 
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Filia w Wilnie
24 października 2022

Prof. dr hab. Bernhard Struck 
W cieniu / Z cienia zimnej 
wojny. Perspektywy, 
refleksje i studia przypadków 
dotyczące transnarodowej 
historii Europy, ok. 1750–2000

Jak możemy napisać historię Europy od 
schyłku XVIII wieku do początku XXI wieku 
z perspektywy transnarodowej i globalnej? 
Na to pytanie próbował odpowiedzieć 
w wykładzie poniedziałkowym w Wilnie 
prof. dr hab. Bernhard Struck (University of 
St Andrews). Historyk przedstawił rozdział 
„Pruski Atlantyk. Rozbiory Rzeczpospolitej, 
francuska kolonizacja Gujany i klimat na 
Karaibach, od ok. 1760 do ok. 1790 roku”, 
należący do jego projektu książkowego 
„Modern Europe. A Transnational History, 
ca.1760s–2000”, który realizuje wspólnie 
z Jamesem Koranyim i Janem Kourą.

 Dyskusja skupiła się na rozbiorze 
Rzeczpospolitej w roku 1772. Francuską 
kolonizację Gujany i klimat na Karaibach 
w latach ok. 1760–1790 analizowano jako 
istotne transnarodowe punkty odniesie-
nia do tego historycznego wydarzenia. 
Historyk argumentował, że nie był to 
przypadek, iż monarchia Hohenzoller-

nów, Cesarstwo Rosyjskie i Habsburgowie 
właśnie w tym momencie zaanektowały 
wielkie połacie Rzeczpospolitej. Według 
prof. Strucka dotkliwy kryzys po drugiej 
stronie Atlantyku sprawił, że zachodnie 
imperia walczyły o utrzymanie integralno-
ści swoich zamorskich posiadłości.
 Łączenie pierwszego rozbioru Rzecz-
pospolitej i nowego ładu terytorialnego 
w Europie Środkowo-Wschodniej z konfi-
guracjami ekologicznymi, gospodarczymi, 
terytorialnymi i politycznymi po drugiej 
stronie Atlantyku może się wydawać 
naciągane – podkreślił prof. dr hab. Struck. 
Jednak fakt dokonania rozbioru akurat 
w roku 1772 był jego zdaniem nieprzypad-
kowy. Cel analizy tak odległych wydarzeń 
polega jego zdaniem na zastanowieniu się 
nad dziejami Europy Środkowo-Wschod-
niej i odniesieniu ich do historii global-
nej. Historyk orędował tym samym za 
odejściem od ugruntowanego od dawna 
historiograficznego podziału na Europę 
Zachodnią i Wschodnią.
 Po wykładzie odbyła się dyskusja, 
w której uczestniczyć i zadawać pytania 
mogła cała publiczność. Omawiano defi-
nicje pojęć „Europa” i „historia transnaro-
dowa”. Referent stanął przed wyzwaniem 
polegającym na przyporządkowaniu swo-
ich badań do dziedziny historii transna-
rodowej lub globalnej. Poza tym zastana-
wiano się nad możliwymi merytorycznymi 
stratami i zyskami związanymi z pisaniem 
transnarodowej historii Europy.  

28 listopada 2022

Prof. dr hab. Valentin 
Groebner (Lucerna) 
Czy twarz ma historię? 
Indywidualność, tożsamość, 
reklama

Na co dzień stykamy się z tak wieloma 
obrazami, że przeważnie ich właściwie nie 
dostrzegamy. Dzieje plakatu reklamowego 
były głównym tematem wykładu ponie-
działkowego 28 listopada. Prof. dr hab. 
Valentin Groebner, profesor Uniwersy-
tetu w Lucernie, zaprosił publiczność do 
podróży do niezwykłego świata mówią-
cych obrazów. Impreza filii warszawskiego 
NIH w Wilnie odbyła się na Wydziale Histo-
rii Uniwersytetu Wileńskiego, a modera-
torką była prof. dr hab. Maria Drėmaitė. 
 Prof. dr hab. Valentin Groebner roz-
począł swój wykład tezą, że w XXI wieku 
wszystko potrzebuje twarzy: od kampanii 
zbierania funduszy przez towary konsump-
cyjne po pamięć narodową. Twarze te – jak 
wyjaśnił historyk – mają zawsze duże, 
wyraziste oczy, które kierują na obserwa-
tora. Swoje przesłania wyrażają przeważ-
nie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 
Prof. dr hab. Groebner omawiał następnie 
wzorce i poprzedników tych obrazów 
i pytał, skąd biorą się tego rodzaju obrazy. 
Zadając pytanie, jak z obrazu pojedynczej 
osoby można zrobić „my”, które ucieleśnia 
całą zbiorowość, zajął się następnie regu-
łami przedstawienia wizualnego. Trzeci 

wątek stanowiła zaś analiza historyczna 
pojęcia tożsamości w reklamie. 
 Referent przyjrzał się również dzie-
jom fotografii portretowej i ewolucji jej 
postrzegania. Według niego pierwsze 
tego rodzaju fotografie 160 lat temu nie 
wywoływały bowiem bynajmniej tylko 
entuzjazmu. Na podstawie konkretnych 
przykładów prof. dr hab Valentin Groebner 
omówił „magię” fotografii portretowej 
w epoce nowoczesnej. Kiedy na przykład 
na początku pierwszej wojny światowej 
wprowadzono obowiązek posiadania 
dokumentu tożsamości, zamiast odcisku 
palca w paszportach znalazło się zdję-
cie portretowe, mimo że od 1903 roku 
istniała niezawodna technika identyfikacji 
odcisków palców. Historyk wskazał, że 
od lat trzydziestych XX znaczenie zdjęć 
portretowych stale rosło, a obecnie są 
one wszechobecne. 
 Na zakończenie prof. dr hab. Valentin 
Groebner wyjaśnił, że zdjęcia twarzy 
funkcjonują szczególnie dobrze wtedy, 
kiedy są możliwie uniwersalne. Obserwa-
tor powinien mieć możliwość połączenia 
ich w myślach z innymi twarzami, które 
wydają mu się znajome. Według histo-
ryka można opisywać te twarze jako 
środki immunosupresyjne. Tak jak dobre 
leki z laboratoriów farmaceutycznych, 
które hamują aktywność układu odpor-
nościowego, umożliwiając w ten sposób 
transplantacje organów, wielkoforma-
towe wizerunki twarzy mogą likwido-
wać lub przynajmniej zacierać wyraźną 
granicę między postrzeganiem samego 
siebie przez patrzącego a reklamowanym 
produktem. Według badacza twarz na 
plakacie udaje żywą istotę z własną twarzą 
i przykuwa obserwatora bezpośrednim 
kontaktem wzrokowym.
 Prof. dr hab. Marija Drėmaitė uzupeł-
niła wykład krótką interpretacją i płynnie 
przeszła do dyskusji z publicznością. Jej 
głównymi wątkami były pytania, jak por-
trety i plakaty mogą reprezentować histo-
rię, jakie zmiany doprowadziły do obec-
nego sposobu przedstawiania obrazów 
oraz jakie przesądy istniały i nadal istnieją 
w związku z obrazami. 

referent uwypuklił pokrewieństwo 
z kościołem cystersów w Kamieńcu Ząbko-
wickim na Śląsku.
 Po trzecie, dr Markus Hörsch zajął 
się kontaktami między artystami poza 
granicami biskupstw i krajów. Rozpoczęły 
się one dopiero pod koniec XIII wieku, 
kiedy Pirna nad Łabą należała do Korony 
Czeskiej. Ważnym dziełem sztuki czeskiej 
na ziemiach należących dziś do Saksonii 
było antependium w Pirnie, pochodzące 
z praskiego warsztatu utrzymującego bar-
dzo bliskie relacje z dworem królewskim. 
W roku 1331 król Jan Czeski powierzył 
prawo patronatu nad kościołem miejskim 
w Pirnie czeskiemu klasztorowi cyster-
sów w Oseku. „Piękny styl” sztuki czeskiej 
wywarł wpływ na rzeźbę zdobnego 
w figury portalu południowego od strony 
pałacu biskupiego w Miśni, a w konsekwen-
cji na fundacje retabulum w całej diecezji.
 Na zakończenie dr Markus Hörsch pod-
kreślił, że właśnie porównanie sąsiednich 
regionów może ukazać paralele struk-
turalne, a także pewne, choć izolowane 
związki. Spojrzenie na historię środko-
wo(-wschodnio-)europejską pogłębia jego 
zdaniem wiedzę historyczną i przyczynia 
się do zwiększenia szacunku dla dziedzic-
twa kulturowego. 

może czterowieżowej bazyliki w Miśni 
zawiera wiele elementów hipotetycznych. 
Na obszarze obecnej późnogotyckiej 
kaplicy książęcej odnaleziono fundamenty 
rotundy, którą – podobnie jak rotundę św. 
Wita w Pradze – można interpretować jako 
wczesną budowlę sakralną.
 Po drugie, dr Markus Hörsch pytał 
o postaci identyfikacyjne. Do tej kategorii 
można wspólnie zakwalifikować świętych 
i biskupa, mimo że należą oni oczywiście 
do różnych sfer, ponieważ z wyjątkiem 
Wojciecha z Pragi i Benona z Miśni kano-
nizowano tylko nielicznych biskupów 
diecezjalnych. Pod obu względami między 
sąsiadującymi ze sobą biskupstwami 
w Miśni i Pradze przez długi czas nie 
dochodziło jednak do znaczących „interak-
cji”. Jeśli chodzi o świętych, to profilowanie 
się poszczególnych biskupstw odbywało 
się w znacznej mierze przez kult odno-
śnych świętych, który służył wzmacnianiu 
własnej tożsamości religijnej oraz odgrani-
czaniu się od innych. Czechy wyprzedzały 
swoich sąsiadów pod względem znaczenia 
narracyjnego i artystycznego patronów 
biskupstwa i swoich krajowych świętych.
 Diecezja miśnieńska czciła znacz-
nie mniej świętych. Patron katedry Jan 
Ewangelista niezbyt się do tego nadawał 
jako apostoł i autor biblijny, cieszący się 
najwyższym autorytetem w łonie całego 
Kościoła. Patron biskupstwa Donat 
z Arezzo miał znikomą siłę oddziaływa-
nia, a jego kult wydaje się stosunkowo 
niewielki. Jeśli poszczególnym kościołom 
w diecezji nadawano imię tego świętego, 
wskazywało to jedynie na przynależ-
ność do diecezji, ponieważ mogły one 
wtedy otrzymać z Miśni relikwie. Szczątki 
biskupa Benona wydobyto dopiero po 
prawie dwustu latach podczas rozbudowy 
katedry. Jego kult jako lokalnego świętego 
promowano w rozmaitych fazach. Biskup 
Bernard z Kamieńca był raczej osobo-
wością polityczną niż religijną. Piastując 
najwyższe rangą stanowisko, był współod-
powiedzialny za postępy budowy gotyckiej 
katedry w Miśni. W odniesieniu do trój-
nawowego kościoła halowego z prostymi 
ośmiokątnymi filarami w St. Mariastern 
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Oleno, pracując jako historyczka w Kijowie zebrałaś 
różne doświadczenia. Jakie dziedziny poznałaś?

Najpierw studiowałam historię ze specjalnością 
nauczycielską, uzyskując doktorat. Dlatego mogła-
bym właściwie również uczyć w szkołach. Po pół roku 
nauczania zauważyłam jednak, że to nie dla mnie. 
Potem pracowałam w jednej z twierdz w dziedzi-
nie muzealnictwa, gdzie mogłam łączyć praktyczną 
pracę z moimi zainteresowaniami naukowymi. Poza 
tym, zwłaszcza podczas urlopu wychowawczego, 
zajmowałam się wieloma innymi mniejszymi pro-
jektami i pisałam też artykuły. Za to jednak płacono 
raczej mało. Ostatnio usamodzielniłam się, oferując 
w Kijowie piesze wycieczki po mieście poświęcone 
historii. Jednocześnie mogłam nadal prowadzić 
badania naukowe.

Dlaczego zdecydowałaś się pracować jako histo-
ryczka poza uniwersytetem? 

Zawsze byłam zainteresowana pracą badawczą, 
ale miałam po temu tylko ograniczone możliwości, 
ponieważ podczas studiów skoncentrowałam się na 
specjalności nauczycielskiej. Dzięki pracy w niepełnym 
wymiarze godzin w muzeach miałam potem wystar-
czającą ilość czasu na własne projekty i mogłam je też 
finansować. Podoba mi się ta elastyczność, zwłaszcza 
ze względu na opiekę nad dziećmi. Dochodzi do tego 
fakt, że przez półtora roku szukałam pracy, będąc na 
urlopie wychowawczym, i wielokrotnie stykałam się 
z problemem faworyzowania bezdzietnych mężczyzn 
i kobiet. Korzystne jest więc dla mnie także to, że 
mogę podejmować decyzje bardziej niezależnie.

Jakie były Twoje doświadczenia? Jak Ci się podoba 
Twój kontekst zawodowy?

Na Ukrainie naprawdę trudno jest zyskać uznanie, 
będąc historyczką; zarówno na uniwersytetach, 
jak i poza nimi. W wielu muzeach do dziś panuje 
sowiecki duch. Ze słabym finansowaniem idzie często 
w parze wielka inercja i biurokracja. To jest oczywi-
ście zawsze zależne od kierownictwa i otwartości 
pracowników. To samo dotyczy archiwów, które 
są często niedofinansowane i w złym stanie. Także 
dlatego naprawdę bardzo sobie cenię elastycz-
ność mojej pracy na własny rachunek! Tak samo 
jak łączenie życia rodzinnego z pracą naukową, 
o czym już wspomniałam. Na Ukrainie zwłaszcza 
kobiety muszą często decydować: dzieci czy nauka. 

obce. To było wcześniej mniej istotne. W sumie pobyt 
tutaj jest więc rzeczywiście inspirujący.

Jakie są Twoje perspektywy po programie stypen-
dialnym? Co będziesz robić potem?

Na płaszczyźnie naukowej chciałabym pogłębić moją 
tutejszą pracę w archiwach. Na ten temat zaplanowa-
łam też publikację. Jednocześnie chciałabym wykorzy-
stać swoje badania do realizacji planów dotyczących 
turystyki. Jeśli okoliczności na to pozwolą, chciałabym 
doprowadzić do ożywionych kontaktów między 
osobami z różnych fortyfikacji na Ukrainie i poza 
nią. Chodzi tu nie tylko o aspekty turystyczne, lecz 
w szczególnym stopniu także o transnarodowy trans-
fer wiedzy. Myślę, że potrzebujemy takich międzyna-
rodowych projektów. 

Rozmawiała: Martha Wildenauer

Od kwietnia 2022 roku dr Olena Bagro uczestniczy 
w programie stypendialnym „Perspektywa badaw-
cza Ukraina” w NIH w Warszawie. Jej priorytetem 
badawczym jest historia wojskowości na przykładzie 
fortyfikacji w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Tematem naszej rozmowy były jej doświadczenia jako 
historyczki w dziedzinie badań naukowych i poza nią.

To duży problem. Ja się zdecydowałam na obie te 
rzeczy i dlatego pracuję na własny rachunek. Poza 
tym żałuję, że muzea i archiwa przejawiają często 
tylko niewielkie zainteresowanie promocją turystyki. 
Zwłaszcza w zamkach i twierdzach, które mnie naj-
bardziej interesują. Kryje się w nich wielki potencjał 
dla historyków, który w tej chwili nie jest wykorzysty-
wany. Mam właściwie wielką ochotę pracować w tej 
dziedzinie dalej i popularyzować ukraińskie fortyfi-
kacje. Ale także tu jest wiele przeszkód biurokratycz-
nych, wszystko jest przesiąknięte sowieckim duchem 
i powolne. A wskutek wojny tak czy owak wszystko 
się jeszcze bardziej zmieniło.

W programie „Perspektywa badawcza Ukraina” 
prowadzisz prace dotyczące wojny polsko-tureckiej 
w XVII wieku. W jakim stopniu nawiązujesz w ten 
sposób do Twojej wcześniejszej pracy w Kijowie?

W Warszawie poświęcam wszystkie wysiłki zamkom. 
Interesują mnie w tym kontekście przede wszystkim 
czynniki związane z historią wojen. Poza Ukrainą 
jest już wiele prac na podobne tematy, tutaj to całe 
zagadnienie jest naświetlone w znikomym stopniu. 
Myślę, że akurat teraz podczas wojny wyraźnie widać, 
jakie znaczenie taktyczne mogą mieć takie zamki do 
dziś. Z jednej strony to architektoniczne założenia 
obronne, z drugiej zaś to często muzea, więc mają 
znaczenie niematerialne. W tych twierdzach jest jesz-
cze bardzo wiele do opracowania! Z Charkowa, Sum 
lub Czernihowa wiadomo, że rozmyślne atakowanie 
muzeów i archiwów jest częścią rosyjskiej strategii 
wojennej. Tym ważniejsze jest więc zajmowanie się 
tymi zasobami.

Jakie znaczenie dla Ciebie i Twojej pracy ma pobyt 
w międzynarodowym kontekście badawczym 
w warszawskim NIH?

Najbardziej wzbogacają mnie kontakty i wspólna 
wymiana myśli! W Kijowie wiele osób zakopuje się 
w swoich książkach, rzadziej dochodzi do kontaktu 
z innymi. Rozszerzanie moich horyzontów w dia-
logu z innymi naukowcami do dla mnie pozytywne 
wyzwanie. Wiele się uczę zwłaszcza pod względem 
metodologicznym. Poza tym mogę tu brać udział 
w wielu konferencjach, które są dla mnie tematycznie 
ważne i do których nie miałam dostępu z Kijowa. 
Także archiwa i biblioteki są tu często znacznie lepiej 
wyposażone. Praca jest lżejsza, zwłaszcza jeśli ma się 
dzieci. Zauważam też, jak ważne są w nauce języki 

Perspektywa badawcza 
Ukraina



naklejki jubileuszowe

Jacek Kolbuszewski podczas konferencji współor-
ganizowanej przez NIH w Polanicy-Zdroju, 2019

Nowe publikacje
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30 lat NIH w Warszawie

Rok 2023 ma dla naszego Instytutu bardzo 
szczególny charakter, ponieważ warszaw-
ski NIH skończy 30 lat. Z okazji tego jubile-
uszu planujemy liczne specjalne wydarze-
nia. Już teraz można z radością oczekiwać 
szczególnego rodzaju pokazów filmowych 
i wykładów. Podczas oficjalnej uroczystości 
jubileuszowej 21 czerwca organizujemy od 
popołudnia ciekawe dyskusje w formacie 
talk-show oraz wieczorny wykład prezes 
naszej Fundacji, prof. dr hab. Ute Frevert. 

Perspektywa badawcza 
Ukraina

Stypendyści programu "Perspektywa 
badawcza Ukraina" biorą udział w konfe-
rencjach, warsztatach i prezentują swoje 
projekty na kolokwiach naukowych. 
W marcu w siedzibie SGH zostanie otwarta 
wystawa fotograficzna "Raport z oblę-
żonego miasta Czernihowa", na której 
zostaną pokazane zdjęcia zniszczonych 
podczas bombardowań rosyjskich instytucji 
kultury, sportu i edukacji.

Nie żyje Jacek Kolbuszewski 
(1938–2022)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci prof. Jacka Kolbuszewskiego. 
 Renomowany historyk literatury, czo-
łowa postać polskiego literaturoznawstwa, 

Pozostałe

Nowe badania na temat 
wojen o pamięć

Najnowsze wydanie czasopisma „Memory 
Studies” nosi tytuł „Mnemonic Wars: New 
Constellations” i jest w całości poświęcone 
nowym badaniom dotyczącym wojen 
o pamięć. Obszerne wprowadzenie jest 
dostępne w trybie Open Access. Wyda-
nie zredagowały nasza pracowniczka 
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, nasza 
była pracowniczka dr Zofia Wóycicka oraz 
dr hab. Joanna Wawrzyniak.

Link: https://journals.sage-
pub.com/toc/MSS/current

„Beruf und Berufung“  
z nominacją do nagrody  
za najlepszą książkę 

W październiku 2022 roku przyznano po 
raz czwarty nagrodę Pro Historia Polo-
norum. Nagroda jest przeznaczona dla 
najlepszej zagranicznej książki historycznej 
o dziejach Polski lub regionu środkowoeu-
ropejskiego z uwzględnieniem historii Pol-
ski. Wśród nominowanych książek znalazła 
się również publikacja naszej byłej pracow-
niczki naukowej dr Iwony Dadej „Beruf 
und Berufung transnational: Deutsche 
und polnische Akademikerinnen in der 
Zwischenkriegszeit” (Osnabrück 2019). 
Nagrodę otrzymał Richard Butterwick-Paw-
likowski za dzieło „The Polish-Lithuanian 
Commonwealth, 1733–1795: Light and 
Flame” (Yale University Press, 2021). 

https://coph2022.pl/nagro-
da-pro-historia-polonorum/

zmarł 10 września we Wrocławiu w wieku 
84 lat. Stał się znany zwłaszcza dzięki swoim 
licznym pracom dotyczącym tematyki gór 
w kulturze i literaturze, mitu Kresów oraz 
literatury tanatologicznej. Jego wiedza 
o literaturach wykraczała daleko poza 
polskojęzyczny krąg kulturowy – tłumaczył 
z łotewskiego i uchodził za wybitnego 
znawcę literatury czeskiej i słowackiej. 
 Na Uniwersytecie Wrocławskim 
utworzył pracownię badań nad literaturą 
i kulturą gór, która kontynuuje teraz pracę 
w formie zinstytucjonalizowanej pod 
kierunkiem jego byłej uczennicy, prof. Ewy 
Grzędy. Między pracownią a Niemieckim 
Instytutem Historycznym w Warszawie 
istnieje od 2015 roku ścisła współpraca. 
Świadczy o tym między innymi już osiem 
edycji konferencji „Góry – Literatura – 
Kultura”. Jacek Kolbuszewski regularnie 
występował tam w roli głównego referenta 
otwierającego imprezę. Wspólne doroczne 
dwujęzyczne konferencje odbywały się 
najpierw w Zakopanem, a od 2016 roku 
miejscem obrad jest Polanica-Zdrój. Z inicja-
tywy Jacka Kolbuszewskiego Uniwersytet 
Wrocławski wydaje periodyk „Góry, Litera-
tura, Kultura“.
 Niemiecki Instytut Historyczny stracił 
w Jacku Kolbuszewskim cenionego kolegę, 
partnera i przyjaciela, który interesował się 
współpracą przedstawicieli nauki z różnych 
krajów i był jej propagatorem. Instytut 
składa wyrazy głębokiego współczucia 
rodzinie oraz wszystkim przyjaciołom 
i kolegom zmarłego. 

Gedächtnistopografien in Grenzräumen.  
Das Pommernland, Danzig und das 
Rheinland als trilaterale Kulturregionen

Cechujące się koegzystencją, ścisłymi wzajemnymi 
więziami i konfrontacją pogranicza są doskonałym 
przykładem obrazującym fakt, że współistnienie ludzi 
ma od niepamiętnych czasów charakter transnaro-
dowy i międzykulturowy. Główną treścią niniejszego 
tomu są artykuły literaturo- i kulturoznawcze o regio-
nach Pomorza, Gdańska i Nadrenii (i pochodzące 
stamtąd), traktowanych jako trilateralne regiony 
kulturowe (tri-border areas). Do wyróżników tych 
regionów należą nie tylko zapisane w zbiorowej 
pamięci sytuacje niebezpieczne i konfliktowe, 
lecz również przejawy koegzystencji i współpracy. 
Z dzisiejszego punktu widzenia nieodzowne jest 
również przyjrzenie się perspektywie sąsiedztwa, 
a także poświęcenie uwagi procesom migracji w XIX 
i XX wieku. 20 autorek i autorów zgromadzonych tu 
artykułów omawia te trójstronne regiony w ujęciu 
porównawczym i interdyscyplinarnym w podziale 
tematycznym na tekstualne konstrukcje indywidu-
alnych i zbiorowych topografii pamięci, zjawiska 
kulturowe na pograniczach oraz liminalność między 
racjonalnością a mitologią na węższym obszarze.  

Making Justice Visible

W jakim stopniu media kształtowały postrzeganie 
procesów zbrodniarzy wojennych i narracji historycz-
nych o II wojnie światowej, które znajdowały się na 
pierwszym planie tych postępowań? Czy na relacje 
medialne miała wpływ agenda polityczna i ideolo-
gia obowiązująca w poszczególnych krajach? Jaką 
pamięć o przeszłości odzyskiwano lub wykluczano 
za sprawą relacji medialnych? Jaką historię powojen-
nego wymiaru sprawiedliwości konstruowali dzien-
nikarze, filmowcy i inni ludzie mediów? Czy do dziś 
pamiętamy te procesy zbrodniarzy wojennych tak, jak 
wyobrażały to sobie media?
 Niniejszy tom jest poświęcony wielowymiarowej 
historii procesów zbrodniarzy wojennych po II wojnie 
światowej i analizuje wzajemne relacje między 
prawem, mediami i pamięcią. Zgromadzono w nim 
artykuły uznanych naukowców i badaczy młodego 
pokolenia, reprezentujące szerokie spektrum 
międzynarodowych perspektyw. W centrum uwagi 
znalazły się wybrane procesy zbrodniarzy wojen-
nych w Związku Radzieckim, Polsce, Jugosławii 
oraz Niemczech Wschodnich i Zachodnich. Autorki 
i autorzy analizują, jak prasa, radio i telewizja 
przedstawiały w różnym świetle powojenne procesy 
zbrodniarzy wojennych. Dzięki skupieniu się na 
tych procesach jako wydarzeniach nagłaśnianych 
przez media pokazują, jak media tłumaczyły te 
postępowania na język przeznaczony dla szerszej 
publiczności i przedstawiały zasady prawne systemów 
wymiaru sprawiedliwości. 

https://journals.sagepub.com/toc/MSS/current
https://journals.sagepub.com/toc/MSS/current
https://coph2022.pl/nagroda-pro-historia-polonorum/
https://coph2022.pl/nagroda-pro-historia-polonorum/
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Rekonstrukcja historyczna:  
studia przypadków

Rekonstrukcja historyczna to zjawisko globalne. 
Obejmuje historyczną reality tv, sztukę performan-
ce’u, teatr, występy muzyczne, archeologię ekspe-
rymentalną, pielgrzymki, rekonstrukcję bitew, gry 
fabularne na żywo i wiele innych form. Ich cechą 
wspólną jest cel symulowania przeszłości dzięki 
autentyczności, ucieleśnieniu, performatywności 
i subiektywności. Niniejszy tom jest poświęcony 
wyzwaniu, jakie rekonstrukcja historyczna stanowi 
dla tradycyjnych form rozumienia przeszłości. Pyta 
również o związek między opartą na doświadczeniu 
wiedzą historyczną a tworzeniem pamięci i polityką. 
Rekonstrukcja historyczna jest globalną formą 
tworzenia popularnej wiedzy historycznej, repre-
zentacji i upamiętniania. W odniesieniu do tematów 
historycznych, stylów i subkultur ma jednak często 
narodową lub lokalną specyfikę. Dlatego w książce 
jest mowa o tym, jak narodowe praktyki rekonstrukcji 
mają się do praktyk globalnych oraz do rozpowszech-
niania się nowych populizmów oraz ruchów postko-
lonialnych i dekolonizacyjnych. 
 Reenactment Case Studies to pierwsza książka 
omawiająca te zagadnienia na podstawie studiów 
przypadków rekonstrukcji historycznej z różnych 
regionów świata. Impulsem do powstania publikacji 
była konferencja w NIH w Warszawie pod kierunkiem 
Sabine Stach. Stach była w latach 2015–2020 pracow-
niczką naukową warszawskiego NIH, a obecnie 
pracuje w Instytucie Historii i Kultury Europy Wschod-
niej im. Leibniza w Lipsku. Jej priorytety badawcze 
to historia współczesna Czech i Polski, public history 
i turystyka. 

Przestrzeń jako kategoria badania dziejów 
Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Celem niniejszej publikacji jest pokazanie, jak można 
włączyć „przestrzeń” i „rozumienie przestrzeni” 
jako kategorię analityczną do badań nad dziejami 
Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w okresie 
wczesnonowożytnym i na początku dziewiętnastego 
wieku w ogólności oraz o żydowsko-chrześcijańskiej 
koegzystencji w szczególności. Redaktorki opierają 
się przy tym na koncepcji przestrzeni, w której różni 
aktorzy społeczni pojmują „przestrzeń” jako rezul-
tat praktyki społecznej, dzięki czemu może się ona 
przyczynić do ponownego zbadania doświadcze-
nia żydowskiego w okresie wszesnonowożytnym. 
Nad większością artykułów dyskutowano podczas 
konferencji, zorganizowanej w 2017 roku przez NIH 
w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
(w ramach Global Education Outreach Program) oraz 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk. Najważniejsze pytania zadawane 
w niniejszym tomie to: jak tworzono żydowskie 
przestrzenie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej 
państwach-sukcesorach? W jaki sposób przestrzeń 
wpływała na aktorów społecznych? Jak Żydzi 
wykorzystywali różne przestrzenie i je dzielili?
 Spektrum artykułów obejmuje różnorodne 
metodologiczne koncepcje badawcze, zarówno 
z dziedziny historii, jak i socjologii oraz architektury. 
Angielskojęzyczny tom jest niezwykle ciekawą lekturą 
dla wszystkich, którzy interesują się historią Żydów 
oraz stosunkami żydowsko-chrześcijańskimi. 

Świadomość polityczna szlachty litewskiej 

W międzynarodowych badaniach naukowych 
dotychczas w niewielkim stopniu uwzględniano rolę 
szlachty litewskiej na początku XIX wieku, czyli krótko 
po rozbiorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na 
Litwie w toku burzliwego XX wieku praktycznie nie 
udawało się zająć tym tematem. Pochodząca z Litwy 
historyczka dr Halina Beresnevičiūtė-Nosálová zadaje 
pytanie, jak zmieniła się kultura polityczna na Litwie 
po inkorporacji jej ziem do imperium rosyjskiego.
 W niniejszej monografii, która ukazała się 
w oryginale w 1999 roku, pokazuje, jakie zmiany 
w świadomości politycznej górnej warstwy litewskiego 
społeczeństwa dokonały się w pierwszych trzech 
dziesięcioleciach zależności od rosyjskiego cara. W tym 
celu wybiera literacki punkt wyjścia i opisuje kontekst 
historyczny popularnej kultury politycznej, w której 
Adam Mickiewicz napisał swoje poematy „Grażyna" 
(1823) i „Konrad Wallenrod" (1828). Utwory te są 
nazywane manifestami powstania.
 Autorka przyjęła tezę, że w pierwszych trzech 
dekadach XIX wieku w politycznej świadomości 
szlachty litewskiej ukształtowała się silna zasada 
pierwszeństwa narodu w hierarchii wartości politycz-
nych, która legitymizowała odtąd zerwanie ze 
wszystkimi innymi lojalnościami. Opierając się na 
egodokumentach, pismach politycznych, poematach 
i ówczesnej prasie wileńskiej, dr Halina Beresnevičiutė-
Nosálová rekonstruuje, opisuje i objaśnia przemianę 
świadomości politycznej w łonie szlachty litewskiej, 
a także jej wizje, kładąc nacisk przede wszystkim na 
analizę ówczesnej retoryki politycznej. 

Biblioteka

Nasza biblioteka wciąż rozszerza swoje zbiory i coraz 
bardziej stawia na nowe technologie. Nie mniej niż 
¾ nowych nabytków to e-booki, które udostępniamy 
w czytelni. Niektóre z tych pozycji są zakupywane 
w ramach budżetu warszawskiego NIH, większość 
jednak w ramach współpracy między bibliotekami 
naszych partnerskich instytutów, działających pod 
egidą Fundacji im. Maxa Webera. Informacje, spisy 
treści oraz recenzje publikacji można pobierać 
z całego świata za pośrednictwem wyszukiwarki 
bibliotek VuFind.
 Ponadto wprowadzono nową wersję katalogu 
biblioteki. Ulepszono wiele funkcji, a interfejs 
użytkownika jest przejrzystszy i bardziej intuicyjny. 
Katalog jest dostępny w trzech wersjach językowych: 
po niemiecku, polsku i angielsku. 

https://vufind.dhi.waw.pl/vufind/

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek, wtorek, czwartek:  
10:00–17:00

Środa: 
10:00–8:00

Piątek: 
10:00–14:00

https://vufind.dhi.waw.pl/vufind/
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27 marca 2023 | SGH w Warszawie,  
budynek C, Al. Niepodległości 128

Wystawa fotograficzna: „Raport z oblężonego mia-
sta Czernihowa”, zorganizowana wspólnie ze Szkołą 
Główną Handlową w Warszawie 

7 marca 2023 | NIH w Warszawie

Wykład: prof. dr Joachim von Puttkamer (Jena):
Brutalność milicji a społeczeństwo w PRL

9 marca 2023 | Filia warszawskiego NIH w Pradze

Wykład: dr Alexandr Osipian (Lipsk): Ormianie 
a szlaki handlowe w okresie wczesnonowożytnym

14 marca 2023

Dyskusja: „Eurosceptycyzm a gender”: prof. Agata 
Włodkowska (Akademia Vistula), dr Iwona Dadej 
(IH PAN), dr Michael Zok (NIH w Warszawie)

27–31 marca 2023 | Hamburg

Konferencja: Beyond the Progressive Story.  
Reframing Resistance to European Integration

27 marca 2023 | Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Wykład: prof. Mathias Niendorf: Globetrotter, Gastar-
beiter und Gelehrte: Litauen im Blick des Westens

17 kwietnia 2023 | Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Wykład: prof. dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska 
(DHIW): Visual Cultures in Times of Change. How 
Did Images Shape Social Realities around 1945 
and 1989?

18 kwietnia 2023 | Filia warszawskiego NIH 
w Pradze

Wykład: dr Martin Zückert (Monachium): Eksploracja, 
ochrona, kształtowanie? Cele i konsekwencje pań-
stwowej polityki strukturalnej w (czecho)słowackich 
i austriackich regionach górskich po 1945 roku

18 kwietnia 2023 | NIH w Warszawie

Wykład: prof. dr hab. Ulrich Knufinke (Brunszwik): 
Architektura żydowska jako dziedzictwo. Aspekty 
niemieckiej historii „ponownego odkrywania”, 
„przyswajania” i „ochrony”

15 maja 2023 | Filia warszawskiego NIH w Pradze

dr John Deak (Notre Dame): A Death in Davos: 
Austro-Hungarian Military Culture and Honor on 
Trial in Switzerland, 1909 

16 maja 2023 | NIH w Warszawie

Wykład: prof. dr hab. Diana Mishkova (Sofia): Bizan-
cjum przeciwko Bizancjum: Narracje o imperium 
w historigrafiach Europy Południowo-Wschodniej

25–28 maja 2023 | NIH w Warszawie

Udział warszawskiego NIH w Targach Książki  
w Warszawie

5 czerwca 2023 | Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Wykład: prof. Werner Paravicini: Die Preußenreisen: 
Vom Erkenntniswert einer Randerscheinung

12–13 czerwca 2023 | NIH w Warszawie
Konferencja: Społeczności lokalne a nowe elity 
w Austro-Węgrzech

21 czerwca 2023 | NIH w Warszawie

Uroczystość jubileuszowa 
z okazji trzydziestolecia 
Instytutu

14:30 Debaty z gośćmi

18:00 Wykład: prof. dr hab. 
Ute Frevert (Bonn): Ekonomie 
emocji w stosunkach pol-
sko-niemieckich po II wojnie 
światowej

22–24 czerwca 2023 | Filia warszawskiego NIH 
w Pradze

Konferencja: Narodziny kliniki: szpitale a instytucjo-
nalizacja opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-
-Wschodniej, 1784–1914

7–9 września 2023 | NIH w Warszawie

Konferencja: Europa Środkowo-Wschodnia przed 
wyzwaniami w dziedzinie polityki tożsamościowej: 
wojna o Ukrainę 

12–14 września 2023 | NIH w Warszawie i Muzeum 
POLIN

Konferencja: Jewish or Common Heritage?  
(Dis-)appropriation of Synagogue Architecture in 
East-Central Europe since 1945

12 września 2023 | NIH w Warszawie

Debata Lelewelowska

28–30 września 2023 | NIH w Warszawie

Konferencja: Agency of Concepts in Interface 
Regions: Asymmetries, Asynchronities, and Discon-
tinuations

27–29 października 2023 | Filia warszawskiego NIH 
w Pradze

Konferencja: Exploration of Class, Distinction, 
and Habitus in Popular Culture of Central and 
Eastern Europe

Terminy
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Po zakończeniu w październiku rocznego 
stypendium w warszawskim NIH, dr Łukasz 
Krzyżanowski powraca do naszego Insty-
tutu jako pracownik naukowy. Obecnie 
pracuje nad projektem „Społeczności wiej-
skie w Polsce Centralnej podczas okupacji 
niemieckiej i Holokaustu”. Planuje zbadać 
rolę sołtysów w gminach wiejskich jako 
przykład zarządzania okupowaną spo-
łecznością przez lokalnych pośredników. 
Drugim przedmiotem badań mają być 
przypadki ujęcia przez chłopów i wyda-
nia granatowej policji lub niemieckiej 
żandarmerii Żydów jako proces społeczny 
oraz normy społeczne i mechanizmy 
psychologiczne decydujące o przebiegu 
tego procesu. 

Dr Romana Kálnai-Petráková studiowała 
historię sztuki na Uniwersytecie Karola 
w Pradze. W 2022 doktoryzowała się 
na Uniwersytecie Alberta i Ludwika we 
Fryburgu Bryzgowijskim na podstawie 
pracy „Kolegiata św. Krzyża we Wrocławiu. 
Architektoniczna analiza monograficzna 
dwukondygnacyjnego kościoła halowego 
Henryka Probusa (1288 – ok. 1500)”. Od 
lipca 2021 do września 2022 roku była 
pracowniczką Katedry Historii Architektury 
w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersyte-
cie Filipa w Marburgu, a od października 
2022 pracuje naukowo w NIH w War-
szawie. Prowadzi tu badania na temat 
powstawania regionów oraz strategii 
reprezentacji księstw śląskich w regionie 
Górnej Odry w XV i XVI wieku. 

Pracownicy

Dr Dovilė Bataitytė jest od 1 listopada 
2022 roku nową kierowniczką naszej filii 
w Wilnie. Oprócz prowadzenia działalności 
organizacyjnej będzie zajmować się jako 
pracowniczka naukowa swoim projektem 
badawczym „Between Leisure and Politics / 
Shaping and Use of Tourism Practices. The 
Case of the Cities of the Former Region 
of East Prussia in the Twentieth Century”. 
W pracy magisterskiej (2013) i doktorskiej 
(2020), które obroniła na Uniwersyte-
cie Kłajpedzkim, analizowała wcześniej 
zagadnienie reprezentacji publicznej mia-
sta Kłajpedy i jej wykorzystania w praktyce 
turystycznej w latach 90. XX wieku. 
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