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Słowo wstępne
Spojrzenie wstecz pozwala pośród codziennej rutyny lepiej dostrzec to, co mimo upływu czasu pozostaje istotne
i trwałe. Podsumowując rok 2015 w Niemieckim Instytucie
Historycznym w Warszawie, bez wahania można powtórzyć ocenę z lat poprzednich, a mianowicie że był to kolejny rok obﬁtujący w wiele ważnych wydarzeń.
Niemniej jednak i tym razem bogactwo zdarzeń ma swoje
własne specyﬁczne oblicze. W NIH w Warszawie ukonstytuowały się z końcem 2014 roku dwa nowe obszary badawcze, które stopniowo podejmując pracę, w międzyczasie
w pełni już rozwinęły swoją działalność, wyraźnie określając
proﬁl tematyczny badań. W 2015 roku kontynuowane były
również powiązane z tym, a zainicjowane w roku poprzednim, zmiany personalne, które zostały obecnie w dużej mierze już zakończone. Istotną rolę w tych zmianach odegrały
również sukcesy dotychczasowych współpracowników
Instytutu przy ubieganiu się o nowe stanowiska zarówno
w Niemczech, jak i w innych krajach. Ale zmiany personalne dotyczyły nie tylko obszaru badawczego, lecz także
administracji i public relations. I tak od połowy 2015 roku
Instytut ma nowego kierownika administracji. Jako następcę Stefana Böhma, który przeniósł się do naszego
siostrzanego Instytutu w Waszyngtonie, udało się nam
pozyskać Helge von Boettichera, pracującego wcześniej
w Instytucie Goethego w Warszawie.
Zmiany dotyczą też sfery wizerunkowej Instytutu. Widocznym tego wyrazem jest nie tylko nowy format newslettera,
począwszy od jego wydania z lata 2015 roku, i przygotowywane nowe oblicze strony internetowej Instytutu, lecz
także w symboliczny sposób świadczy o nim całkowicie
odrestaurowana fasada zabytkowego Pałacu Karnickich.
Obecny wygląd fasady jest wynikiem zastosowania najnowszych technologii przy równoczesnym zachowaniu
najwyższych standardów ochrony zabytków.
Przeważająca część działalności Instytutu dotyczyła jednak siłą rzeczy obszaru badań naukowych, publikacji i organizowanych wydarzeń. Fakt, że w Instytucie współistnieją projekty mocno już zaawansowane w realizacji lub
dopiero co zakończonych oraz te zupełnie nowe, tworzył
pozytywny, urozmaicony klimat do pracy i sprzyjał produktywnej wymianie myśli i doświadczeń.

Efekty tych prac udokumentowane są na dalszych stronach. Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że cały długi szereg udanych i treściowo bogatych publikacji i wydarzeń
nie mógłby powstać bez intensywnych przygotowań z lat
poprzednich, podobnie jak dynamiczne badania podjęte
w 2015 roku przynosić będą owoce w przyszłości. Choć
z pewnością to właśnie publikacje, wykłady oraz inne
wydarzenia naukowe w decydujący sposób składają się
na wyniki pracy instytucji naukowo-badawczej, to cieszą
również wyróżnienia i nagrody, które przyznano współpracownikom Instytutu za ich działalność naukową i społeczno-obywatelską. W zeszłym roku w ten sposób uhonorowani zostali Ruth Leiserowitz, Stephan Lehnstaedt
i Aleksandra Kmak-Pamirska.
Ostatni rok, a przede wszystkim jego pierwsze miesiące
stały pod znakiem szczegółowej ewaluacji naukowej NIH
w Warszawie, w ramach której sprawdzano rozwój Instytutu w latach 2007-2013 oraz jego aktualne działania.
Opublikowane jesienią nader pozytywne wyniki ewaluacji dały nie tylko powód do satysfakcji, ale też stały się
źródłem licznych inspiracji na przyszłość. Również wizytacja Instytutu w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2015 roku
w sposób przekonywujący pokazała, jak w odprężonej
i dla wszystkich zainteresowanych miłej atmosferze
przebiegać może tego rodzaju procedura. W kontekście
debat toczonych na temat sensu ewaluacji i innych procedur weryﬁkujących w naukach humanistycznych stanowiło to niewątpliwie bardzo pozytywny i nastrajający do
optymizmu sygnał. Serdeczne podziękowania jeszcze raz
należy za to złożyć członkom komisji, jak również wszystkim tym, bez których nie byłyby możliwe ani pozytywne
wyniki ewaluacji, ani też wszelka działalność i osiągnięcia 2015 roku: wszystkim obecnym i byłym współpracownikom Instytutu, Fundacji im. Maxa Webera wraz
z kancelarią oraz radą fundacji, Radzie Naukowej NIH
w Warszawie, jak również wszystkim naszym partnerom
i przyjaciołom. Niech dalsze strony odczytane będą jako
świadectwo Waszego owocnego wsparcia!
Miloš Řezník
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2016 roku

A. Prace badawcze
Innowacyjne badania podstawowe są głównym punktem działalności Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Warszawie. W 2015 roku pracownicy Instytutu starali
się skupiać na historii Polski w jej europejskim kontekście, uwzględniając jej całościową chronologiczną głębię
i szerokie spektrum tematyczne. W obliczu ograniczonych kadrowych możliwości usiłowania te sprowadzały
się w konkretnej praktyce badawczej do prowadzenia
wybranych badań naukowych w ramach poszczególnych
projektów. Prace skupiały się na konkretnych problemach, w odniesieniu do których można było wykorzystać
w szczególny sposób specyﬁczne atuty i zasoby wynikające z lokalizacji NIH w Warszawie. Następujące obszary
tematyczne znajdowały się w centrum zainteresowania:

•
•
•
•
•
•

Regionalność i powstawanie regionów
Religia i polityka w Polsce epoki wczesnonowożytnej
Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania
Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności“
Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności
Władza Piastów w kontekście europejskim

Działalność tych zespołów badawczych obejmuje zarówno pojedyncze projekty pracowników i pracownic naukowych Instytutu, jak również, w miarę możliwości, projekty
stypendystów, praktykantów i naukowców wizytujących.
Dzięki temu tworzą wspólny horyzont tematyczny, umożliwiający efektywną dyskusję i pracę nad zagadnieniami,
które można i należy rozpatrywać w kontekście międzynarodowym.
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1. Regionalność i powstawanie regionów
Regionalność stanowi przedmiot badań nowego zespołu
badawczego, który od listopada 2014 roku zaczął się konstytuować pod względem personalnym, a w ciągu 2015
roku istotnie rozwinął działalność. Powstanie tego zespołu
badawczego jest odpowiedzią na rosnące w ostatnich latach znaczenie regionalnych perspektyw badawczych. Są
one po pierwsze wykorzystywane w sposób heurystyczny
do analizowania historycznych procesów. Na pierwszym
planie znajduje się przy tym zasada unikania skupiania się
na kategoriach narodowych i państwowych. Po drugie,
do historyzującej analizy regionalnych kategorii i regionalności stosowana jest, w kontekście strukturalnym jak
i dyskursywnym, regionalna perspektywa.

„Relief Karyntii“ w Villach, plastyczna, trójwymiarowa prezentacja
mapy na powierzchni 182 m2 z roku 1913. Foto: Miloš Řezník

Region jest z deﬁnicji częścią całości, tzn. może on być
postrzegany wyłącznie jako jednostka, która podporządkowana jest obszarowo i funkcjonalnie innej, nadrzędnej
jednostce, co oznacza, że każde zajmowanie się kategoriami regionalnymi jest jednoczesnym zajmowaniem się
procesami asymilacji i dyferencjacji – integracja i dezintegracja są w tym wypadku, mimo ich wzajemnej sprzeczności, przedmiotem dyskusji jako „dialektyczna jedność”.
Temat ten, w dyskursach kulturowych i politycznych, jest
wysoce kontrowersyjny, przez co staje się społecznie niesłychanie istotny.
Regionalności tworzą funkcjonalnie zmienne konﬁguracje, których historyczne przemiany należy zbadać. Ponieważ zajmując się regionalnością nieustannie natykamy
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się na kwestie różnorodności i jedności, na pierwszym
planie znajdują się pytania dotyczące strukturalnej regionalizacji z jednej strony oraz różnych dyskursów regionalistycznych z drugiej. Jakie regionalności formują się
w jakim kontekście, z jakim odniesieniem do jakich „nadrzędnych” bytów? Jakie regionalne struktury powstają
i jakie regiony są – w sensie dyskursywnym – „myślane”?
Jakim historycznym i funkcjonalnym przemianom podlegają te ﬁguracje? Jaką siłą legitymizacyjną dysponowały
one w przeszłości i dysponują teraz?
Wobec dużej roli, jaką odgrywał regionalizm i powstawanie regionów w historii ziem polskich niemal wszystkich
epok, począwszy od średniowiecza, a na teraźniejszości
skończywszy, ziemie polskie stanowią idealny punkt wyjścia dla (wschodnio)środkowoeuropejskich, a częściowo
i ponadregionalnych porównań. Potencjał ten powinien
zostać wykorzystany w poszczególnych przedsięwzięciach naukowych. Jak wynika z zarysowanego powyżej
ogólnego katalogu pytań badawczych, tematyka wymaga wręcz podejścia inter- i transdyscyplinarnego. Ponadto
wiele działań tego zespołu pokrywa się z innymi przedsięwzięciami naukowymi NIH w Warszawie.
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Projekt cząstkowy 1:
Reprezentacje tożsamości szlacheckiej
w Prusach Królewskich w XVI - XVIII w.
Opracowanie: dr Sabine Jagodzinski

Prace nad projektem w dziedzinie historii sztuki podjęte
zostały z dniem 1 stycznia. Przedmiotem badań są wizualno-materialne wytwory kultury szlacheckiej z terenów
Prus Królewskich w okresie przynależności do Korony
Polskiej (1569-1772) oraz znaczenie tych reprezentacji
dla tożsamości tamtejszej szlachty. W kontekście regionu
o ukształtowanej samodzielności, charakteryzującym się
dużą heterogenicznością szlachty i silną konkurencją ze
strony potężnego mieszczaństwa, powstaje pytanie, czy,
a jeśli tak, to jak, pod względem artystycznym, wyrażana była owa „tożsamość regionalna”, konstatowana od
dawna przez nauki humanistyczne. Jako źródła służą tu
siedziby wybranych rodów szlacheckich wraz z ich artystycznym i materialnym wyposażeniem, fundacje kościelne, manifestacje kultury związanej z obchodzeniem świąt
i przekazywaniem darów itd.
Na początku należało skonkretyzować zarys projektu
i zlokalizować materiał źródłowy. Stan źródeł jest o tyle
problematyczny, że wchodzące w rachubę obiekty, ze
względu na zmienną historię polityczną regionu, zachowane są niemal wyłącznie w kontekstach muzealnych
lub też ślady ich dawnej egzystencji znajdują się jedynie
w materiale archiwalnym lub literaturze opisowej. Jedna
z pierwszych podróży mająca na celu kwerendy prowadziła do Gdańska (Muzeum Narodowe, Muzeum Tradycji
Szlacheckiej Waplewo, Biblioteka Gdańska PAN). Kwerenda przyniosła co prawda zadowalające rezultaty pod
względem odnośnej literatury przedmiotu, jednocześnie
jednak uwidoczniła jeden z problemów projektu, a mianowicie fakt, że pochodzenie zmuzealizowanych obiektów artystycznych najczęściej jest niejasne.
Równolegle rozpoczął się przegląd literatury związanej
z projektem. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na
poszukiwanie regionu, który byłby odpowiedni do badań
porównawczych z Prusami Królewskimi. Wybór padł na
Prusy Książęce, które nadają się do tego celu nie tylko
z uwagi na względnie dobry stan źródłowy, ale również
ze względu na ich bliskość geograﬁczną i wzajemne bliskie związki między rodzinami szlacheckimi na obu terytoriach. Porównanie pomiędzy Prusami Królewskimi
i Książęcymi nasuwa się także z uwagi na ich częściowo

przeciwstawne linie rozwoju politycznego i dlatego też
znajdą się one w centrum uwagi prowadzonych badań.
Kolejnym istotnym punktem w realizacji projektu cząstkowego w okresie sprawozdawczym było konceptualne
zestrojenie go z innymi przedsięwzięciami zespołu badawczego 1 i określenie wspólnych cech dyskursywnych i metodycznych. Wspólnie z Aleksandrą Kmak-Pamirską rozpoczęte zostały prace nad koncepcją konferencji zaplanowanej na jesień 2016 roku pod tytułem „Regionalność jako
kategoria historyczna”. Celem jej ma być ujęcie wskaźników dla kategorii takich jak „regionalność” i „powstawanie regionu” oraz użycia ich w pracy koncepcyjnej.
Pierwsza, krótka prezentacja projektu miała miejsce
31 marca w ramach ewaluacji NIH w Warszawie. Ponadto został on przedstawiony na giełdzie informacyjnej 23.
Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków, która odbyła
się w Poznaniu w dniach 7-10 października. Spotkanie
służyło również wymianie naukowej pomiędzy sprawozdawczynią i innymi historykami sztuki o podobnych zainteresowaniach badawczych.
Z uwagi na urlop macierzyński sprawozdawczyni jej aktywna praca nad projektem przerwana została na okres od 13
kwietnia do 27 grudnia.

Nagrobek biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego
(1767), Archikatedra we Fromborku
Prawa autorskie: myself (User:Piotrus) (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Frombork_July_2013_044.JPG), „Frombork July 2013
044“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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Projekt cząstkowy 2:
Podlasie i Dolne Łużyce: wizerunek
i internalizacja w dyskursie kulturowym
i społecznym w XIX i na początku XX wieku
Opracowanie: dr Aleksandra Kmak-Pamirska

Głównym celem projektu jest rekonstrukcja wizerunku
regionu peryferyjnego (Podlasia i Dolnych Łużyc) z perspektywy zewnętrznej oraz jego internalizacja przez regiony peryferyjne.
Analiza źródeł dotyczących regionu Podlasia pozwala
stwierdzić: Przy kreśleniu wizerunku Podlasia z perspektywy centralnej, z jednej strony istotne były aspekty
społeczne i kulturowe, z drugiej zaś motywy narodowe
i polityczne. Ukazując jedność centrum i peryferii powoływano się w analizowanych źródłach na następujące
problemy społeczne i wydarzenia historyczne: powstanie listopadowe; powstanie styczniowe; uwłaszczenie
chłopów; likwidacja Kościoła unickiego; modernizacja
domostw chłopskich; zapewnienie opieki: medycznej,
socjalnej, religijnej; tworzenie instytucji edukacyjnych;
rozwój świadomości narodowej i politycznej. Dowiedziono, że religia i tożsamość narodowa odgrywały bardzo
ważną rolę społeczną na Podlasiu. Unici identyﬁkowali
się podczas likwidacji Unii z katolicyzmem i Polską, a nie
z Cesarstwem Rosyjskim i kościołem prawosławnym.
Najistotniejszymi grupami, które wywierały wpływ na
społeczeństwo i wizerunek Podlasia, były: aktywiści polityczni i społeczni, etnolodzy, etnografowie, folkloryści,
pisarze/pisarki, autorzy/autorki podręczników do nauki
historii i geograﬁi, autorzy/autorki pamiętników i wspomnień. Etnolodzy przedstawiając tradycyjną kulturę polską odwoływali się do regionu Podlasia. Podlasie opisywano częściej w podręcznikach do nauki geograﬁi niż
historii. Region ten w pierwszej linii identyﬁkowany był
z powstaniem styczniowym i likwidacją Kościoła unickiego. Duża część aktorów pochodziła z regionu Podlasia
bądź była z nim emocjonalnie związana.
W omawianym czasookresie zostało również przeprowadzone wstępne rozeznanie źródeł dotyczących regionu
Dolnych Łużyc. Analiza porównawcza obydwu omawianych regionów peryferyjnych ukazuje podobieństwa na
płaszczyznach: społeczeństwo, polityka, gospodarka,
kultura (w tym religia). Celem ukazania jedności centrum
i peryferii aktorzy używali następujących instrumentów:
politycznych (proces germanizacji i polonizacji); społecz-
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nych (zmiana nazwisk, aby te brzmiały bardziej niemiecko
(Dolne Łużyce) bądź polsko (Podlasie)); kulturowych (reformy w edukacji, religia jako narzędzie uświadamiania);
gospodarczych (industrializacja, nowe gałęzie przemysłu –
Podlasie: tekstylia, przemysł maszynowy; Dolne Łużyce:
tekstylia, wydobycie węgla brunatnego). Wymienione
płaszczyzny wpływają na siebie wzajemnie, pozwalając
się ująć w skonstruowany przez autorkę projektu model
zależności wzajemnej. Koncepcja modelu zakłada dalsze
przebadanie relacji centrum – peryferie.
W czerwcu 2015 r. autorka otrzymała wyróżnienie od
Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Pamięci Narodowej
w kategorii prac doktorskich za pracę pt. „Biskup Carl
Maria Splett w pamięci historycznej” w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.

Potyczka w Siemiatyczach, 6 II 1863, Pocztówka [1913]
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=8864&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
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Projekt cząstkowy 3:
Promiskuitywne centrum – cnotliwa
prowincja? Regionalne perspektywy na
politykę seksualną i praktyki codzienne
w socjalizmie państwowym 1945-1975
Opracowanie: dr Michael Zok (styczeń - grudzień 2015 roku)

W okresie sprawozdawczym, dzięki gościnnemu pobytowi
badawczemu w NIH w Warszawie, sprawozdawca mógł zintensyﬁkować prace nad projektem, w centrum uwagi którego znajduje się polityka seksualna polskich instytucji administracji państwowej oraz dyskursy służące próbom sterowania
przez nie zachowaniami intymnymi społeczeństwa w okresie
od pierwszych lat powojennych aż po lata siedemdziesiąte
XX wieku. W 2015 r. autor projektu skoncentrował się przede
wszystkim na przykładzie Górnego Śląska.
Specyﬁką tego regionu, będącego centrum przemysłowym, były gruntowne zmiany zarówno pod względem
składu ludności jak i kanonu wartości. Projekt koncentruje się na zagadnieniach procesów modernizacyjnych i migracyjnych, na regionalnej autorecepcji oraz na sposobie
postrzegania obcych. Jedną z cech charakteryzujących
ówczesne społeczeństwo i jednocześnie jednym z ﬁlarów
jego wyobrażenia o sobie była, obok silnie wykształconego etosu pracy, wyraźnie konserwatywno-katolicka
moralność życia i seksualności. Z jednej strony masowa
migracja i zderzenie wspomnianych wyobrażeń na temat
wartości z częściowo zupełnie odmiennymi tradycjami
i normami licznych imigrantów (także w obszarze moralności seksualnej) kryły w sobie znaczący potencjał konﬂiktów społecznych. Z drugiej strony badania pokazały,
że region Górnego Śląska, pomimo rzekomo dominujących wśród szerokich kręgów ludności konserwatywnych
wyobrażeń odnośnie wartości, właśnie w obszarze seksualności, nie różnił się w zasadniczy sposób od innych
regionów przemysłowych i centrów miejskich.
Dotychczasowe badania przeprowadzone przez autora
projektu pokazują, że praktyki dnia codziennego ludności górnośląskiej w obszarze życia intymnego znacząco
różniły się od wyobrażeń na ten temat głównych podmiotów politycznych i społecznych, jak choćby Towarzystwa Planowania Rodziny, i wymykały się oczekiwanym
przez instancje państwowe rezultatom dyskursów mających te praktyki ukierunkowywać. Wskazuje to na istnienie pewnych obszarów wolności w tym obszarze życia,
które z kolei odzwierciedlają się w regionalnych różni-

cach w istotnych dla analizy wskaźnikach empirycznych
(liczba niechcianych ciąż względnie aborcji, częstość występowania chorób wenerycznych). W takich regionach
jak Górny Śląsk, wielkie miasta na Wybrzeżu, Szczecin
i Gdańsk, oraz w regionie stołecznym wskaźniki te były
wyraźnie wyższe od średnich krajowych. W tym kontekście dane te można interpretować jako wyznaczniki
różnic w stopniu przenikania do lokalnych społeczności
wyobrażeń o specyﬁcznej „socjalistycznej” moralności
w kwestiach seksualnych.

Pochód organizacji górniczych w Katowicach z okazji imienin Marszałka
Józefa Piłsudskiego, 19 marca 1932 r.
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Badania obejmowały w okresie sprawozdawczym, po
pierwsze, intensywną ocenę dotąd przejrzanych dokumentów z zasobów odpowiednich ministerstw (Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych)
oraz z obszernego zbioru akt różnych wydziałów KC
PZPR, znajdujących się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Po drugie przebadano spory zasób ówczesnej literatury specjalistycznej, publikowanej w celu normowania
zachowań seksualnych, skierowanej do kobiet, młodzieży
i młodych małżeństw (w szczególności były to poradniki
i broszury wydawane przez w/w organy), a także studia
socjologiczne na temat migracji, demograﬁi, urbanizacji
i zmian sfery wartości wśród ludności Górnego Śląska.
Autor projektu zorganizował wspólnie z Milošem Řezníkiem
i Anną Novikovą warsztaty „Przynależność, lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku w okresie nowoczesności: Kompleks
badawczy w obliczu zmian?” (NIH w Warszawie, czerwiec
2015), podczas których ewaluacji poddane zostały badania
historyczne ostatniej dekady poświęcone Górnemu Śląskowi. Autor projektu poprowadził podczas tych warsztatów
kilka paneli i po raz pierwszy przedstawił wyniki swoich badań publiczności naukowej.
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Projekt cząstkowy 4:
Zróżnicowanie regionalne, etniczność
i kultura historyczna. Kaszuby w XX wieku
Opracowanie: prof. dr Miloš Řezník

Począwszy od zimy 2014/15 roku, działania koncentrowały się m.in. na konstytuowaniu obu nowych obszarów badawczych (1 i 5) wraz z ich poszczególnymi tematami, do
których własny temat w taki sposób został dopasowany,
że pomimo jego zakotwiczenia w obszarze badawczym 1
istnieją liczne przecięcia z obszarem badawczym 5.
W okresie sprawozdawczym kontynuowana była wcześniejsza kwerenda literatury i źródeł. W centrum zainteresowania znajdowały się szczególnie koncepcje regionalizmu rozwinięte w ramach ruchu kaszubskiego w okresie międzywojennym i powojennym. Kwerenda (m.in.
w Gdańsku) koncentrowała się na latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX wieku. Prawdopodobnie to właśnie
wyraźnie otwarty na nowoczesność koncept „nowoczesnego regionalizmu” był źródłem szczególnej witalności
ruchu kaszubskiego w porównaniu z innymi ruchami
regionalnymi w Polsce Ludowej, skoncentrowanymi na
pielęgnowaniu swych tradycyjnych kultur ludowych. Zapewne jest to też przyczyną względnie silnego społecznoobywatelskiego charakteru tego ruchu, w szczególności
pod względem jego samoorganizacji i znaczenia zasady
partycypacji. Dzięki przejściu od formuły etniczno-kulturowej do regionalistycznej regionalizm kaszubski mógł
otworzyć się programowo na szersze grupy ludności.
Autor projektu został w kwietniu 2015 roku powołany na
członka Komisji Kaszubskiej w na nowo ukonstytuowanym Oddziale Gdańskim Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie (PAU). Ponadto brał udział w przygotowaniu
obszernego projektu wydawniczego Instytutu Kaszubskiego (Encyklopedia mitów i symboli kaszubsko-pomorskich). Opublikowane i przedstawione zostały liczne
teksty i referaty poświęcone tej tematyce oraz szerszym
aspektom obszarów badawczych 1 i 5. Sprawozdawca
przygotował, wspólnie z innymi pracownikami naukowymi z obszarów badawczych 1 i 5, warsztaty poświęcone
aktualnym niemieckojęzycznym badaniom nad przynależnością i lojalnością na Górnym Śląsku oraz sympozjum na temat funkcjonalności historii w okresie późnej
nowoczesności (obydwa w NIH w Warszawie), a także
dwie dalsze konferencje. Konferencja międzynarodowa
w Zakopanem poświęcona była literackim wyobraże-
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niom pejzażu na przykładzie gór i zainicjowała planowaną długoterminową kooperację z Instytutem Polonistyki
Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach warsztatów badawczych (exploratory workshop) przeprowadzonych
we współpracy z Instytutem Historii PAN i Uniwersytetem w Gießen dyskutowane były możliwości nowej polsko-niemieckiej inicjatywy systematycznych badań nad
unią polsko-saską.
Na marginesie lub poza obszarem badawczym kontynuowane były prace nad własnymi tekstami. Do druku przygotowana została obszerna monograﬁa na temat przemian elit, polityki szlachty i porządku stanowego w Galicji w latach 1772-1795. Równolegle podjęte zostały prace
nad manuskryptem książki, w której na konkretnym przykładzie wziętym z XIX wieku analizowane będą interakcje
tożsamości narodowej z innymi intersubiektywnymi i indywidualnymi formami tożsamości przy uwzględnieniu
indywidualnych procesów socjalizacyjnych.
Inne działania pozostawały w luźnym powiązaniu z projektem: sprawowanie opieki naukowej nad pięcioma
pracami doktorskimi i udział w dwóch przewodach habilitacyjnych (Uniwersytet Techniczny w Chemnitz), recenzowanie habilitacji/doktoratów i projektów (m.in. jako
peer reviewer Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
przy Komisji Europejskiej), działalność jako recenzent zewnętrzny przy ewaluacjach instytutów Czeskiej Akademii
Nauk i in.

Tablica z tekstem „Ojcze nasz” w języku kaszubskim. Foto: Miloš Řezník
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Projekt cząstkowy 5:
Region gospodarczy Wielkie Księstwo
Litewskie jako miejsce działania
żydowskich przedsiębiorców –
studium przypadku braci Szmojły
i Gdala Ickowiczów
Opracowanie: dr Maria Cieśla (luty - grudzień 2015 roku)

W projekcie badawczym Wielkie Księstwo Litewskie opisywane jest jako region gospodarczy, widziany z perspektywy żydowskich przedsiębiorców. Region rozumiany jest
w kategoriach pola działania jednostek ludzkich. Podstawowe pytania badawcze projektu są następujące: Jak
określano granicę regionu gospodarczego stworzonego
przez przedstawicieli żydowskich elit ekonomicznych
(stosunek do granic politycznych)? Jakie funkcje miał
region ten w systemie gospodarczym dawnej Rzeczypospolitej? Jakie strategie wykorzystywano do tworzenia
sieci kontaktów gospodarczych? Jaki skład etniczny oraz
społeczny miały te sieci? Jakimi szczególnymi cechami regionalnymi charakteryzowały się sieci kontaktów przedsiębiorców żydowskich?
Centralnymi postaciami projektu są bracia Gdal i Szmojło Ickowicze – faktorzy radziwiłłowscy, arendarze wielu
kompleksów dóbr, kupcy aktywni w Wielkim Księstwie Litewskim od lat 30. do 50. XVIII w. Bracia Ickowicze cieszyli się zainteresowaniem wcześniejszych badaczy, jednak
dotychczas nie spoglądano na nich z perspektywy ludzi,
z którymi współpracowali. Podstawą źródłową projektu
jest korespondencja oraz akta gospodarcze pochodzące
z archiwum Szmojły i Gdala Ickowiczów przechowywane
w tej chwili w warszawskim oraz mińskim archiwum radziwiłłowskim.
Dotychczas udało się opracować około 200 listów przede
wszystkim Anny z Sanguszków Radziwiłłowej i Hieronima
Floriana Radziwiłła, a także Alfreda i Friedricha Saturgusów. Kwerenda archiwalna przeprowadzona została również w zachowanych fragmentach archiwum prywatnego
Szmojły i Gdala Ickowiczów. Opracowane źródła pokazały,
że nie możliwe jest zastosowanie metod liczbowych typowych dla klasycznych analiz sieci kontaktów. Dlatego też
postanowiono przedstawić działalność żydowskich przedsiębiorców w ramach systemu klientalnego Anny z Sanguszków Radziwiłłowej oraz Hieronima Floriana Radziwiłła.
Taka perspektywa badawcza pozwala na ukazanie nie

tylko ekonomicznej działalności braci Ickowiczów, ale jednocześnie podkreśla ich zakorzenienie w społeczeństwie
chrześcijańskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zwraca
również uwagę na niepolityczny wymiar funkcjonowania
magnackiego systemu klientalnego.
Wstępnie udało się ustalić, że podstawą budowy własnych sieci kontaktów/klienteli braci Ickowiczów była sieć
klientów i współpracowników radziwiłłowskich. Protekcja
Anny z Sanguszków Radziwiłłowej oraz później Hieronima Floriana Radziwiłła umożliwiała braciom nawiązanie
kontaktów z innymi rodzinami magnackimi w Wielkim
Księstwie Litewskim oraz w Koronie (m.in. Sapiehowie,
Sanguszkowie), a także z zagranicznymi kupcami. W tym
kontekście najważniejsze były kontakty z Królewcem.
Natomiast dla Radziwiłłów znacząca była współpraca
Ickowiczów z przedstawicielami żydowskich zachodnioeuropejskich elit ekonomicznych. Geograﬁczna analiza
działalności ekonomicznej braci Ickowiczów pokazała, że
obracali się oni przede wszystkim w ramach dóbr radziwiłłowskich.
Wstępne wyniki projektu były prezentowane na dwóch
konferencjach naukowych (konferencja „Społeczeństwo
staropolskie a elity” Instytutu Historii Polskiej Akademii
Nauk (IH PAN); Association for Jewish Studies 47th Annual Conference, Boston), a także na zebraniu pracowni
historii nowożytnej IH PAN.

List Szmojły Ickowicza do Anny z Sanguszków Radziwiłłowej
AGAD AR V 15782, s. 13
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Projekt cząstkowy 6:
Przestrzeń, naród, państwo. Geograﬁczne
koncepcje przekształcenia Europy
Środkowo- i Południowo-Wschodniej
1914-1939
Opracowanie: prof. dr Maciej Górny

Projekt cząstkowy zajmuje się niemieckimi oraz środkowo-wschodnioeuropejskimi i południowo-wschodnioeuropejskimi polityczno-naukowymi deﬁnicjami przestrzeni geograﬁcznej. Sprawozdawca przeprowadzi analizę
naukowych i politycznych pism takich autorów jak Polak Eugeniusz Romer, Serb Jovan Cvijić, Ukrainiec Stepan
Rudnyćkyj, Niemcy Albrecht Penck, Karl Haushoffer, Max
Friederichsen i Joseph Partsch, Węgier Pál Teleki, Rumun
Grigore Antipa czy też Słoweniec Anton Melik.

Geograﬁa w służbie walki o granice. Niemiecka ulotka z lat dwudziestych XX w.
Archiwum Geograﬁczne Instytutu Geograﬁi Regionalnej im. Leibniza

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały
przede wszystkim pierwsze kwerendy źródłowe w Archiwum Geograﬁcznym Instytutu Geograﬁi Regionalnej
im. Leibniza w Lipsku (czerwiec 2015 roku). Dodatkowo
sprawozdawca otrzymał liczne dokumenty z Archiwum
Serbskiej Akademii Nauk.
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Ponadto autor projektu współuczestniczył w tworzenie
internetowej encyklopedii 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, będącej projektem cyfrowym, w który w istotny sposób zaangażowany
jest NIH w Warszawie. W międzyczasie ukazały się tam
dwa hasła jego autorstwa. Dwa dalsze znajdują się jeszcze w fazie recenzowania.
Sprawozdawca był współorganizatorem konferencji pod
tytułem „Entangled Sciences? Relocating German-Polish
Scientiﬁc Relations” (Marburg, 28-30 października 2015 r.)
oraz Debaty Lelewelowskiej NIH w Warszawie pod tytułem
„Zwycięski pochód neoliberalizmu? Nowe spojrzenia na
transformację 1989 roku” z udziałem Philippa Thera, Michala Pullmanna, Rafała Wosia i Włodzimierza Borodzieja
(6 października 2015 r.).
Ponadto sprawozdawca reprezentował Instytut podczas
konferencji z okazji jubileuszu Instytutu Slawistyki UW
(27-28 listopada 2015 r.) i na spotkaniu rady naukowej
GWZO w Lipsku (30 listopada 2015 r.).
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Projekt cząstkowy 7:
Jedna żydowskość czy wiele? Obraz różnic
regionalnych w zwierciadle jidyszowej
prasy warszawskiej (1918-1922)
Opracowanie: dr Joanna Nalewajko-Kulikov (luty - grudzień 2015 roku)

Projekt skupia się na wewnętrznym żydowskim dyskursie
społecznym w zwierciadle prasy warszawskiej wydawanej w języku jidysz we wczesnym okresie II Rzeczpospolitej. W prasie żydowskiej prowadzono wtedy ożywione
dyskusje na temat miejsca Żydów w nowej rzeczywistości
państwowej i nowych inicjatyw politycznych, jak na przykład Tymczasowa Żydowska Rada Narodowa. Podstawę
badań stanowią dwa największe pod względem nakładu
dzienniki warszawskie Hajnt (1908-1939) i Der Moment
(1910-1939). Oba tytuły należały do bardzo nielicznej
grupy gazet żydowskich, które przetrwały pierwszą wojnę światową i dzięki swej długiej tradycji posiadały rozpoznawalny proﬁl publicystyczny i wierną grupą stałych
czytelników.
Sprawozdawczyni poświęciła szczególną uwagę próbie
odpowiedzi na pytanie, czy polscy Żydzi rzeczywiście tworzyli tak monolityczną grupę, jak to przedstawiały ówczesne polskie władze państwowe, i w jakim stopniu prasa
żydowska postrzegała i odzwierciedlała różnice między
Żydami z poszczególnych terenów porozbiorowych.
Na tym etapie badań można stwierdzić, że takie różnice
regionalne odgrywały mniejszą rolę niż się spodziewano.
Najsilniej były one podkreślane w obrębie dyskursu wewnątrzsyjonistycznego, to znaczy w wewnętrznych konﬂiktach pomiędzy rosyjskimi i galicyjskimi syjonistami, którzy po 1918 roku mieli stworzyć wspólną Organizację Syjonistyczną w Polsce. Istniejące różnice regionalne opierały
się przede wszystkim na odmiennych doświadczeniach
politycznych. Pozycja syjonistów w kulturze politycznej
obu cesarstw była zupełnie różna. W konsekwencji polski
syjonizm okresu międzywojennego wykazywał wewnętrzne podziały, przez co położenie syjonistów wobec polskiej
władzy państwowej było dość skomplikowane. Jeszcze
w latach trzydziestych XX wieku syjoniści galicyjscy skarżyli się na to, że współpraca z syjonistami rosyjskimi, właśnie z uwagi na wspomniane różnice regionalne, układa
się bardzo ciężko. Dyskurs prowadzony w tamtych latach
w prasie w języku jidysz można z tego względu postrzegać
jako część historii ruchu syjonistycznego.

Sprawozdawczyni zakończyła w okresie sprawozdawczym wydanie wspomnień Cwiego Pryłuckiego, jednego
z czołowych redaktorów żydowskich w Warszawie okresu międzywojennego. Zapiski Pryłuckiego przechowywane są w Archiwum Ringelbluma, a wydanie książkowe
ukazało się w ramach serii „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy“ Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wspomnienia te, które do tej pory
tylko częściowo ukazały się w języku jidysz, stanowią
niedoceniane dotąd źródło dla historii dziennikarstwa żydowskiego i ruchu syjonistycznego.
Projekt cząstkowy powiązany jest z pracą habilitacyjną
przygotowywaną przez sprawozdawczynię w Instytucie
Historii PAN.

Pierwsza strona wydania warszawskiego dziennika Hajnt, który w latach
1908-1939 wywarł ogromny wpływ na społeczność polskich Żydów
https://polona.pl/item/927375/0/
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2. Religia i polityka w Polsce epoki
wczesnonowożytnej
W szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od XVI do XVIII wieku dokonały się zasadnicze procesy
przemian i modernizacji, które z punktu widzenia „polskich“ elit miały doprowadzić do zreformowania i zachowania Rzeczypospolitej. Podczas gdy przodująca rola
szlachty w tych procesach od dawna jest przedmiotem
szczegółowych badań, relatywnie mało uwagi poświęcono dotychczas innemu ważnemu czynnikowi przemian
i potencjalnej modernizacji - Kościołowi i religii. Wciąż
niewielka pozostaje nasza wiedza o modernizacyjnych
impulsach i przekształceniach, których źródłem były polityka Kościoła i polityka konfesyjna, struktury kościelne
i wyznaniowe, ponadnarodowe kontakty oraz intelektualne związki kościelnych elit. Badania skupiające się m.in.
na problemie koncentracji władzy i administracji we
wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej szlacheckiej mogą
posłużyć nowemu zrozumieniu tych zagadnień. Na szczególne zainteresowanie zasługują przy tym wzajemne oddziaływania religii i przemian społecznych, politycznych
i duchowych, również w kontekście właściwej republice
szlacheckiej wielokulturowości oraz napięć między różnymi wyznaniami i strukturami różnych Kościołów, a także
polityki poszczególnych zakonów i pozycji mniejszości
żydowskiej.
W roku sprawozdawczym działania zespołu koncentrowały się na międzynarodowym projekcie badawczym
„Marrying Cultures. Queens Consort and European Identities 1500-1800“, z którego programem i działaniami
można się zapoznać na stronie internetowej http://www.
marryingcultures.eu oraz na proﬁlu Facebook. Projekt
trwa od 30 września 2013 r. do 30 września 2016 r.
i został wsparty kwotą miliona euro przez Hera Joint
Research Programme, a ponadto jest współﬁnansowany przez liczne inne organizacje i 7. Program Ramowy
Wspólnoty Europejskiej.
Przewodnią myślą projektu jest następująca konstatacja:
za każdym razem, gdy król lub książę bierze za żonę kobietę z innego kraju, zderzają się ze sobą przynajmniej
dwie obce kultury. Małżonka nierzadko mówi innym
językiem niż ten, którym posługuje się dwór jej męża,
często jest innego wyznania i wyrosła w innej kulturze
dworskiej. Niezależnie od tego, czy integruje się z nowym otoczeniem, czy też je odrzuca, małżonka zmienia
swe otoczenie na dworze. Zazwyczaj otacza ją jej własna

Portret Katarzyny Jagiellonki według Lucasa Cranacha Młodszego,
Zamek w Turku. Foto: Almut Bues

świta. Ze swojej ojczyzny przywozi książki, dzieła sztuki,
ubiory i meble. Małżonka monarchy traﬁa na nowy dwór
nie tylko z bagażem materialnym, ale także z „bagażem
intelektualnym” religijnych, politycznych, ﬁlozoﬁcznych
i naukowych wyobrażeń i przekonań. Jeśli interesuje się
jakąś konkretną dziedziną sztuki, będzie starała się rozwijać ją również w swojej nowej ojczyźnie.
W celu zbadania roli zagranicznych małżonek jako podmiotów, narzędzi i katalizatorów transferu kulturowego,
zespół badawczy złożony z naukowców z Polski, Niemiec,
Szwecji i Wielkiej Brytanii prowadzi badania ponadnarodowe, których zakres chronologiczny obejmuje lata
1500-1800. W skład zespołu pracującego pod kierownictwem Helen Watanabe-O’Kelly (Uniwersytet Oksfordzki)
wchodzą również dwie badaczki z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie: Almut Bues i Urszula
Zachara-Związek.
Do badań wybrano przykłady, które unaoczniają efekt synergii w kontaktach między Europą Północną, Wschodnią
i Południową, oferując dzięki temu możliwość zakwestionowania współczesnych wyobrażeń o centrum i peryferiach. Zespół analizuje teksty, kulturę materialną, muzykę
i architekturę jako wyrazy styku kulturowego powstałego
w wyniku zawartych małżeństw. Perspektywa projektu
ogniskuje się na dawnej Europie z jej o wiele bardziej niż
dziś zróżnicowanymi granicami językowymi, kulturowymi
i politycznymi, odchodząc od postrzegania kontynentu
jako miejsca podzielonego wyraźnie zarysowanymi granicami państw narodowych.
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Projekt cząstkowy 1:
Marrying Cultures: Queens Consort
and European Identities 1500-1800
Opracowanie: dr hab. Almut Bues

„Marrying Cultures“ jest europejskim projektem interdyscyplinarnym ﬁnansowanym przez okres trzech lat
w ramach HERA Joint Research Programme 2012 „Cultural Encounters“. Międzynarodowa grupa naukowców
pod kierownictwem Helen Watanabe-O’Kelly bada na
pojedynczych przykładach transfer kulturowy w obszarze europejskim spowodowany przez małżeństwa dynastyczne, przy czym badania koncentrują się głównie na
Europie Północno-Wschodniej. Ponieważ projekt odnosi
się w dużym stopniu do wszelkich artefaktów i ich zbiorów, realizowany jest w ścisłej współpracy ze specjalistami w dziedzinie muzealnictwa i bibliotekarstwa. Obok
badaczy z Anglii, Szwecji i Niemiec w projekcie biorą
też udział Almut Bues i Urszula Zachara-Związek z NIH
w Warszawie.
W dniach 15-18 kwietnia 2015 roku zespół projektu
„Marrying Cultures“ spotkał się w Oksfordzie na swoim
drugim warsztacie pt. „Queens Consort and their Cultural Opportunities and Achievements“. W centrum uwagi
badaczy znalazły się małżonki europejskich królów i książąt i ich możliwości wywierania wpływu oraz sukcesy
w zakresie transferu kulturowego. Najistotniejsze pytania
badawcze dotyczyły tego, w jakim zakresie i w jaki sposób małżonki władców aktywnie współuczestniczyły lub
mogły współuczestniczyć w transferze kulturowym i czy
były one instrumentalizowane, lub też czy odgrywały
w pewnym sensie rolę katalizatora. Jednym z głównych
celów warsztatu było zdobycie na podstawie pojedynczych przykładów ogólnego rozeznania w sferze kultury politycznej i stosunków dworskich pomiędzy płciami.
Centralnym tematem był przy tym dwór polski i jego rola
w ramach europejskiej kultury dworskiej. Spotkanie z badaczami biorącymi udział w realizowanym w Oksfordzie
projekcie „The Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity
in Central Europe“ pod kierownictwem Natalii Nowakowskiej dało okazję do owocnej wymiany naukowej.
Trzeci „research lab” zespołu projektu „Marrying Cultures“ odbył się w dniach 11-14 sierpnia w Turku w Finlandii. Spotkanie obejmowało m.in. wspólne seminarium
z członkami ﬁńskiego projektu badawczego „Małżonki
królewskie jako uczestniczki wymiany kulturowej w epo-

ce Renesansu” kierowanego przez Anu Lahtinen. Seria
wykładów otwartych na Zamku w Turku poświęconych
księżniczkom i królowym, które przejściowo tam mieszkały (wśród nich wiele z rodu Wazów, a także Katarzyna
Jagiellonka, żona księcia ﬁńskiego i późniejszego króla
Szwecji Jana III Wazy), zgromadziła liczną i bardzo zainteresowaną publiczność.
Podczas różnych kwerend wyjazdowych w archiwach
i bibliotekach zebrane zostały materiały zarówno do
własnych badań prowadzonych w związku z tym projektem, jak również do wystawy plakatu poświęconej
małżeństwom dynastycznym w Polsce i na Litwie w latach 1500-1800, która została zaprezentowana wiosną
2016 roku na Wielkim Dziedzińcu Zamku Królewskiego
w Warszawie. Wystawa koncentrowała się na ceremoniach ślubnych i spotkaniach kulturowych związanych
z tymi małżeństwami. Przygotowywane były też trzecie
warsztaty zespołu badawczego „Frictions and Failures –
Cultural Encounters in Crisis”, które odbyły się w dniach
21-24 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

„Äkta kärlek“ [Prawdziwa miłość] w ramach wystawy „Uppgång &
Fall. Sjöröveri, äkta kärlek, kungar, krig och myter. Påklädda, tonsatta,
draperade och dramatiserade. 900 års historia“ na Zamku Borgholm,
lato 2015 roku. Foto: Almut Bues
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Projekt cząstkowy 2:
The Habsburg Wives of Sigismund Augustus.
Marrying Cultures – Clashing Cultures
Opracowanie: mgr Urszula Zachara-Związek

W ramach szerszego projektu „Marrying Cultures. Queens
Consort and European Identities 1500-1800“, ﬁnansowanego przez HERA (Humanities in the European Research
Area), autorka prowadzi badania nad projektem cząstkowym i jednocześnie przygotowuje pracę doktorską.
W centrum zainteresowań znajdują się habsburskie żony
króla Zygmunta Augusta i dwór królewski w latach od
1543 (zawarcie małżeństwa przez Zygmunta Augusta
i Elżbietę Habsburżankę) do 1572 (śmierć Katarzyny
Habsburżanki i Zygmunta Augusta). Szczególnie istotne
jest zbadanie związanej z tymi małżeństwami wielowymiarowej i wielokierunkowej wymiany kulturowej między Polską, krajami habsburskimi i Włochami. Ważna jest
analiza tej wymiany w aspekcie religijności, literatury,
muzyki, kultury związanej z jedzeniem i in.

Zaślubiny per procura Katarzyny Habsburżanki z Mikołajem Radziwiłłem
Czarnym
www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/mikolaj-radziwill-zwany-czarnym-h-traby

W 2015 r. prowadzone były liczne kwerendy archiwalne.
W lutym przeprowadzone zostały poszukiwania w archiwach krakowskich (w Bibliotece Książąt Czartoryskich
oraz w Archiwum Państwowym). Szczególne znaczenie
dla projektu mają znalezione tam druki ulotne zawierające utwory literackie, powstałe z okazji ślubów Zyg-
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munta Augusta z Habsburżankami. W marcu, wrześniu
i listopadzie prowadzona była kwerenda w archiwach
wiedeńskich (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Allgemeines
Verwaltungsarchiv). Odnaleziono tam liczne istotne dla
projektu dokumenty, m.in. raporty posłów habsburskich
i korespondencję, znajdujące się głównie w zbiorze Polonica. Archiwalia te zostały już częściowo opracowane. Na
ich podstawie powstaje artykuł dotyczący korespondencji królowych Elżbiety i Katarzyny z małżonkiem, królem
Zygmuntem Augustem, a rezultaty tych badań zostały
zaprezentowane na Uniwersytecie Warszawskim podczas
czerwcowej konferencji Loca scribendi.
Ponadto badaczka była zaangażowana w organizację
konferencji Hołd pruski. Geneza i znaczenie, która odbyła się w grudniu w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w Warszawie.
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3. Tożsamość narodowa
i ponadnarodowe powiązania
Przez długi czas faworyzowanym przedmiotem badań historycznych było państwo narodowe. Od pewnego czasu
w badaniach historycznych coraz bardziej zyskują na znaczeniu powiązania ponadnarodowe, wzajemne postrzeganie się narodów i dwustronna wymiana kulturowa.
Okazuje się przy tym, że zintensyﬁkowanie ponadnarodowych kontaktów i współzależności nie jest zjawiskiem
ery globalizacji, lecz sięga swymi korzeniami XVIII w. Powstanie nowoczesnych środków komunikacji i transportu, ale także pojawienie się systemów wiedzy czy ideologii
politycznych, roszczących sobie prawo do uniwersalności,
spowodowały nieznany dotąd wzrost mobilności, zagęszczenie sieci kontaktów ponadgranicznych oraz intensyﬁkację doświadczeń międzykulturowych i dwustronnej
wymiany, które stały się charakterystyczne dla XIX i XX w.
W związku z tymi zjawiskami, a także dzięki coraz intensywniejszemu ruchowi transgranicznemu i migracjom
doszło w różnych krajach do upodobnienia zarówno
form życia politycznego i społecznego, jak i stylu życia
jednostki. Jednocześnie idee i instytucje nowoczesności,

Nagłówek Tygodnika Illustrowanego nr 121 (1862)

w swoich kontekstach lokalnych i partykularnych, wytworzyły poczucie kulturowego zróżnicowania i uświadomiły
istnienie nierówności. Projekty cząstkowe koncentrują się
na działających osobach i grupach, które poprzez swoją
aktywność i sposoby interpretacji rzeczywistości kształtowały proces rozprzestrzeniania się myśli narodowej,
bądź też były przedmiotem takowego dyskursu. Badane
są m.in. wzajemne zależności i negocjacje między władzą
państwową a poszczególnymi podmiotami działającymi,
doświadczenie emigracji i uchodźstwa politycznego oraz
jego przełożenie na praktykę życia w wymiarze lokalnym,
regionalnym i europejskim, czy też konstytuowanie się
międzynarodowych kongresów i organizacji, które stawiały sobie uniwersalne cele, lecz zarazem pozwalały doświadczyć różnic. Spektrum badanych problemów zostało
w 2015 r. ponownie rozszerzone o projekt badawczy naukowca wizytującego Pani Anny Novikov, która prowadziła badania nt. roli mody, ubioru i wyglądu w wizualizacji
tożsamości narodowej oraz poczucia narodowej przynależności w okresie 1848-1918. Dzięki swoim badaniom
pokazała, w jaki sposób wizualizowały się tożsamości i jakie widoczne formy tożsamości wytworzyły różne grupy
narodowe – Niemcy, Polacy i Żydzi w Warszawie, Lwowie
i Poznaniu – w procesie nacjonalizacji.
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Projekt cząstkowy 1:
Studia w Europie XIX wieku. Wzajemne
oddziaływanie ponadnarodowych
powiązań i tożsamości narodowej
Opracowanie: prof. dr Ruth Leiserowitz

Kontynuowany był projekt, który wychodzi od fundamentalnego założenia, że w przestrzeni europejskiej w wyniku
procesów transferu kultury i nauki rozwinęły się gęste sieci powiązań, które w drugiej połowie XIX wieku uwidoczniły się też w szczególny sposób w Warszawie. Po szczegółowe informacje sprawozdawczyni odsyła na stronę
internetową Instytutu i do wcześniejszych sprawozdań
rocznych. W roku sprawozdawczym realizatorka projektu zajmowała się przede wszystkim kwestią, jaką pozycję
w warszawskich szpitalach zajmowali lekarze różnego
pochodzenia – Polacy, Niemcy, Żydzi – po powrocie ze
studiów za granicą oraz w jakim zakresie wspólnie pracowali, operowali i prowadzili badania. Chodziło przy tym
m.in. o zarysowanie głównych linii kolektywnej biograﬁi
lekarzy żydowskich w Warszawie w XIX wieku. Choć lekarze żydowscy wybijali się w nauce, prasie naukowej,
publicystyce i jako pionierzy modernizacji szpitali, to jednak w XIX wieku stanowili jedynie niewielką część lekarzy
na kierowniczych stanowiskach w szpitalach. Niedobory
ﬁnansowe i presja polityczna, szczególnie w ostatnim
ćwierćwieczu XIX wieku, prowadziły do tego, że lekarze
żydowscy zdobywali pozycje kierownicze zazwyczaj tylko
w Szpitalu Żydowskim i w Żydowskim Szpitalu Dziecięcym. Ponadto istniało kilka „żydowskich wysp”, jak choćby kręgi uczniów skupione wokół niektórych specjalistów
i prywatnych klinik. Do kręgów tych należeli jednak też
i polscy lekarze. O ile na początku stulecia obok zwyczajowej fachowej łaciny to język niemiecki panował wśród
lekarzy na sali operacyjnej jako język codzienny, to pod
koniec wieku dominował tam już język polski, który rozwinął obszerną terminologię fachową. Pod względem
naukowym między lekarzami była dobra współpraca.
Realizatorka projektu przygotowała i zrealizowała w okresie sprawozdawczym trzeci z czterech zaplanowanych
warsztatów pt. „Zdjęcia rodzinne jako źródło historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1960”, podczas którego, w dniach 29-30 października 2015 roku,
przedstawione i przedyskutowane zostały projekty badawcze z czterech krajów europejskich. Wyniki pracy
po raz kolejny pokazały, jak znaczące i produktywne są

Leżalnia w pawilonie chorób płucnych, w: Nowy Szpital Starozakonnych w Warszawie. Księga pamiątkowa. Sprawozdanie Komitetu Budowy, Warszawa 1909

tego rodzaju zbiory prywatne dla historiograﬁi, zwłaszcza w odniesieniu do okresu, dla którego brak jest wielu
różnorodnych źródeł pisanych. Planowana jest publikacja książkowa wyboru artykułów ze wszystkich czterech
warsztatów.
Z projektem związane było również sprawowanie opieki
nad trzema doktorantami, recenzowanie prac doktorskich i przeprowadzanie dwóch egzaminów doktorskich
(Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet w Kłajpedzie), recenzowanie i opieka nad pracami licencjackimi
i magisterskimi, przeprowadzanie egzaminów, przeprowadzenie seminarium pt. „Rok 1945 – Koniec wojny w regionie bałtyckim” oraz dwóch dni wykładowych (z trzema referatami każdy) w ramach szkoły letniej „Niemcy
i Litwa w XX wieku” w dniach 31 sierpnia - 3 września
2015 roku na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.
Sprawozdawczyni odznaczona została w lutym 2015
roku Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec I Klasy
za jej długoletnie zasługi dla porozumienia polsko-litewsko-niemieckiego i za badania nad trudnymi problemami
historii XX wieku. Jesienią 2015 roku mianowana została
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.
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Projekt cząstkowy 2:
Emigracja polityczna i strefa publiczna
w XIX i XX wieku. Polski ruch narodowy
i demokratyczny z perspektywy
transnarodowej
Opracowanie: dr Robert Brier (do połowy września 2015 roku)

Niniejszy projekt cząstkowy osadzony jest na styku historii polityki, historii kultury oraz historii międzynarodowej
i transnarodowej. Dzieli się on na dwa podprojekty. Pierwszy podprojekt łączy historię sporów i opozycji w Europie
Środkowo-Wschodniej z historią praw człowieka. Bada,
w jaki sposób polscy opozycjoniści oraz emigranci do
krajów Europy Zachodniej i USA wykorzystywali w latach osiemdziesiątych XX wieku dyskurs praw człowieka
w celu umiędzynarodowienia swego konﬂiktu z rządem
Polski Ludowej. W tym kontekście rozwinęli oni transnarodową politykę symboliczną i informacyjną, która prześladowania wymierzone przeciwko Solidarności określała jako naruszenie praw człowieka i wprowadziła je do
agendy stosunków na linii Wschód – Zachód.
Drugi podprojekt zajmuje się zmianami w kulturze międzynarodowej na przełomie XIX i XX wieku,
a w szczególności problemem, w jaki sposób państwo narodowe stało się dominującym pojęciem porządkującym
politykę międzynarodową XX wieku. Dotychczasowe
badania skupiały się na tym, w jaki sposób polscy emigranci i Polacy z trzech zaborów zdołali na przełomie XIX
i XX wieku wprowadzić polski problem na forum debat
międzynarodowego ruchu socjalistycznego, a szczególnie II Międzynarodówki.
Rok 2015 pozostawał całkowicie pod znakiem prac końcowych pierwszego podprojektu. We wrześniu ukończony został manuskrypt należącej do projektu książki pod
roboczym tytułem A Contested Icon: Poland’s Solidarity
Movement and the Rise of an International Human Rights
Culture, który przedłożony został do recenzji w wydawnictwie Cambridge University Press. Ponadto przygotowane zostały artykuły dla European History Yearbook, History and Theory oraz dla polskich i niemieckich tomów
pokonferencyjnych.
W okresie sprawozdawczym realizator projektu wygłosił liczne referaty i zorganizował dwie imprezy naukowe
w ścisłym powiązaniu z tym podprojektem. Były to: panel „Tensions in Transnational Human Rights Discourse:
A Comparative Perspective” w ramach corocznej konfe-

rencji Society for Historians of American Foreign Relations
(SHAFR) w czerwcu 2015 roku oraz Debata Lelewelowska
pt. „Stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i koniec
zimnej wojny. Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie po czterdziestu latach”, która odbyła się w tym samym miesiącu w NIH w Warszawie.
Ponadto podjęte zostały prace nad nowymi projektami,
jak na przykład organizacja dwuczęściowej konferencji
we współpracy z Uniwersytetem w Essex. W ramach tej
imprezy zatytułowanej „Spaces of Globalization in Socialist Societies. From the 1970s to the Present” ma być prowadzona dyskusja o tym, jak różne podmioty z systemów
socjalizmu państwowego włączały się w nowsze procesy
globalizacyjne. Pierwsza część konferencji poświęcona
aspektowi praw człowieka odbyła się w marcu 2016 roku
w NIH w Warszawie. Druga część odbędzie się jesienią
2016 roku w Essex i zajmować się będzie kwestiami globalizacji ekonomicznej.
Przedsięwzięcia te sprawozdawca nie będzie już realizował jako pracownik NIH. W maju 2015 r. zaproponowano mu objęcie stanowiska fellow na wydziale International History w London School of Economics and Political
Science. W związku z tym umowa z NIH w Warszawie
została za obopólną zgodą rozwiązana przedterminowo
z dniem 14 września 2015 roku.

Znaczki pocztowe polskiej opozycji, zwracające uwagę na sytuację
więźniów politycznych w okolicach Zamościa. Warunki życia więźniów politycznych były głównym tematem nielegalnej działalności
na rzecz praw człowieka w Polsce w latach 80-tych XX wieku.
Źródło: www.andrzejewski.siedlce.pl/ﬁles/znaczki/solidarnosc-28.jpg
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Projekt cząstkowy 3:
„Jesteś tym, w co się ubierasz”.
Niemieckie, polskie i żydowskie
unarodowienie przez modę w Polsce
pod zaborami (1848-1918)
Opracowanie: dr Anna Novikov (do sierpnia 2015 roku)

W ramach rocznego stypendium, trwającego od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, sprawozdawczyni badała rolę mody, ubioru i wyglądu zewnętrznego
dla wizualnego oblicza tożsamości narodowej względnie
poczucia narodowej przynależności. Przedmiotem analizy
są polskie i żydowskie grupy ludnościowe w Warszawie,
Lwowie i Poznaniu w latach 1848-1918.
Badania te są innowacyjne w dwojaki sposób: po pierwsze, temat mody w trzech wielkich miastach Polski pod
rozbiorami właściwie nie został do tej pory przebadany;
po drugie, jak dotąd nie analizowano wizualizacji nacjonalizmu pod kątem historii społecznej czy historii kultury
i polityki. Sprawozdawczyni odnosi się w swoich badaniach m.in. do podejść metodologicznych Rolanda Barthesa, w szczególności jego prac na temat wizualnego
postrzegania podmiotu i przedmiotu. Równie ważną rolę
odgrywa literaturoznawczo-ﬁlozoﬁczna koncepcja chronotopu Michaila Bachtina.
Projekt badawczy ma charakter interdyscyplinarny. Obok
kwestii z zakresu historii społecznej i historii kultury łączy
on aspekty historii sztuki, antropologii, historii wizualnej
i ﬁlozoﬁi. Do najważniejszych źródeł należą czasopisma
w języku polskim, niemieckim, hebrajskim i jidysz (obok
nich kilka zagranicznych francusko-, angielsko- lub rosyjskojęzycznych), które wydawano i rozprowadzano w trzech
badanych miastach. W pierwszej linii opracowane zostały
gazety i magazyny dla kobiet, dzieci i rodzin, w szczególności magazyny z modą, ale także gazety dzielnicowe itp.
Ponadto przeanalizowano obrazy malarzy żydowskich,
polskich i niemieckich wraz z odnośnymi źródłami w muzeach i galeriach w Warszawie, Poznaniu i Lwowie.
W okresie sprawozdawczym realizatorka projektu zakończyła swoją kwerendę źródeł i literatury w licznych
muzeach etnograﬁcznych i fotograﬁi (m.in. w Warszawie
i Krakowie), w Central Archives for the History of the Jewish People i w Center for Jewish Art w Jerozolimie oraz
w różnych instytucjach w USA (Nowy Jork).
W styczniu 2015 roku sprawozdawczyni zorganizowała
w NIH w Warszawie międzynarodowy warsztat „Wear

Wojciech Kossak, Portret Zoﬁi Hoesickowej (1909),
www.pinakoteka.zascianek.pl

Your Nation – Wear Your Utopia?! Clothing, Fashion and
Beauty in Historical Perspective“, który przygotowany był
wspólnie z Svenją Bethke z Instytutu Historii Żydów Niemieckich i Nathalie Keigel z Uniwersytetu w Hamburgu.
Razem z Milošem Řezníkiem i Michaelem Zokiem odpowiedzialna była za warsztat „Przynależność, lojalność
i tożsamość na Górnym Śląsku w okresie nowoczesności:
Kompleks badawczy w obliczu zmian?”, który odbył się
w czerwcu w NIH w Warszawie.
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4. Przemoc i obca władza w XX wieku –
„stuleciu skrajności“
XX wiek był „wiekiem skrajności“, a jego następstwa
szczególnie dotknęły Europę Wschodnią i ŚrodkowoWschodnią. Już podczas I wojny światowej doszedł do
głosu nowy jakościowo wymiar prowadzenia „wojny
totalnej“, możliwy dzięki postępowi technicznemu i nowym, radykalnym sposobom myślenia. Rosnące w siłę
ideologie totalitarne doprowadziły do niewyobrażalnej
wcześniej eskalacji przemocy podczas II wojny światowej. Znalazły one wyraz w bezwzględnej polityce niemieckiego i sowieckiego reżimu okupacyjnego, odznaczającego się wielką brutalnością zwłaszcza w Polsce.
Ludność zajętych terenów stała się obiektem wyzysku
ekonomicznego, przestępstw seksualnych i politycznych
czystek. Jak wielka była eskalacja tej przemocy, widać
przede wszystkim w polityce zagłady, stosowanej przez
systemy totalitarne. Bezprzykładne jest w tym kontekście masowe i systematyczne mordowanie europejskich
Żydów przez Niemców.
Zakres badań obejmuje XX wiek w jego rozmaitych aspektach, od I wojny światowej do czasu upadku władzy komunistycznej. Punkt centralny stanowi problem niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej wraz z jej

skutkami dla społeczeństw powojennych. Istotne jest
ponadto pytanie o podobieństwa polityki władz okupacyjnych z czasów II wojny z czasami okupacji podczas
I wojny światowej, a także o sposoby działania władzy
komunistycznej i ich następstwa w okresie powojennym.
Tym pytaniom poświęcone są poszczególne projekty
cząstkowe. Zagadnienia te rozpatrywane są z możliwie
szerokiej, różnorodnej perspektywy metodologicznej,
obejmującej zarówno analizę źródeł niemieckich i lokalnych, jak również wywiady z ekspertami i świadkami
tamtych wydarzeń. Uzupełniająco odwoływano się także
do perspektywy nauk ekonomicznych i społecznych, do
rozważań z zakresu historii mentalności i historii kultury
oraz do aktualnych koncepcji metodologicznych w odniesieniu np. do problemu sprawców i oﬁar oraz relacji
między płciami.
W okresie sprawozdawczym zakończony został projekt badawczy „Polityka rodzinna i polityka wobec
seksualności w »długim XX stuleciu«” i zainicjowany
nowy pt. „Codzienność w Rejencji Ciechanowskiej”, który
stawia sobie zadanie multiperspektywicznego przedstawienia historii ludności tej rejencji. Swojej narracji nie
przerywa w momencie powrotu tego obszaru do województwa warszawskiego, lecz włącza do niej wydarzenia
lokalne pierwszych lat powojennych i tym samym stawia
pod znakiem zapytania przyjętą dotąd cezurę.

Członkowie oddziału Landsturmu w Polsce, 1916. Foto: Martin Kibelka
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Projekt cząstkowy 1:
Okupacja i ekonomia. Gospodarka
okupacyjna w Polsce podczas pierwszej
i drugiej wojny światowej
Opracowanie: dr Stephan Lehnstaedt

W szóstym i ostatnim roku projektu sprawozdawca zakończył pracę nad manuskryptem swojej książki Habsburger,
Hohenzollern, Hitler. Imperialismus in Polen in zwei Weltkriegen (Habsburgowie, Hohenzollernowie, Hitler. Imperializm w Polsce w okresie obu wojen światowych), którą
przedłożył na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz
jako habilitację.
Poza tym na początku czerwca 2015 roku na Uniwersytecie w Poczdamie przy katedrze prof. Sönke Neitzela
i we współpracy z Niemieckim Komitetem Historii Drugiej Wojny Światowej zorganizowana została konferencja międzynarodowa pt. „Kultury przemocy od wojen
kolonialnych po współczesność”, która w perspektywie
diachronicznej stawiała pytanie o narodowe kultury
przemocy. Sprawozdawca zorganizował ponadto wspólnie z Katrin Stoll, Joanną Nalewajko-Kulikov i Marią Cieślą panel NIH na LXXIII Dorocznej Konferencji Polskiego
Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts
and Sciences of America) w Toronto pod tytułem „Jewish
Spaces or Spaces for Jews in Poland? Historical and Contemporary Perspectives”. W październiku zrealizowano
niewielki warsztat w NIH w Warszawie, który poświęcony był tematowi „Imperialne wyzwania Austro-Węgier:
Ekspansja”. Intensywne debaty toczone były przez dwa
dni przy udziale ośmiu uznanych ekspertów. Dyskusje
służyły jednocześnie przygotowaniu II Dorocznej Konferencji Fundacji im. Maxa Webera planowanej na listopad
2016 roku, którą sprawozdawca organizuje wspólnie
z kolegami z Instytutu im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu. Temat konferencji koncentrować się ma na Monarchii
Austro-Węgierskiej i jej mniejszościach narodowych oraz
rywalach imperialnych.
W okresie sprawozdawczym, we współpracy z Dariuszem
Adamczykiem, opublikowany został tom zbiorowy Wirtschaftskrisen als Wendepunkte (Kryzysy gospodarcze
jako przełomy strukturalne), będący owocem konferencji
w NIH w Warszawie w 2014 roku. Ponadto zakończone
zostały prace redakcyjne nad numerem tematycznym
Zeitschrift für Genozidforschung pt. „Identität und Krieg”
(Tożsamość i wojna) prowadzone we współpracy z Mar-
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tą Ansilewską-Lehnstaedt oraz numerem tematycznym
„Kontroversen um den Ersten Weltkrieg” (Kontrowersje
wokół pierwszej wojny światowej) Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (razem z Ulrichem Wyrwą).
Oprócz tego w okresie sprawozdawczym poczynione zostały pierwsze koncepcyjne prace przygotowawcze do studium o pracy żydowskiej podczas Holokaustu oraz wstępnie przeanalizowana została literatura przedmiotu i źródła
na temat pracy przymusowej w obozach zagłady.
W 2015 roku sprawozdawca został dwukrotnie wyróżniony za badania nad pracą w gettach oraz za swe zaangażowanie na rzecz odszkodowań dla robotników przymusowych w gettach: Stowarzyszenie Społeczne „Misja Pojednania” przyznało mu Krzyż Komandorski Orderu „Missio
Reconciliationis”, a Stowarzyszenie Żydów Kombatantów
i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej wręczyło mu
dnia 29 maja na uroczystości w NIH w Warszawie medal
honorowy „Powstanie w Getcie Warszawskim” (Medal im.
Mordechaja Anielewicza).
Z powodu urlopu wychowawczego od marca projekt był
realizowany w niepełnym wymiarze godzin (50%).

Pocztówki z okresu pierwszej wojny światowej
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Projekt cząstkowy 2 (stara numeracja):
Polityka rodzinna i polityka wobec
seksualności w „długim XX stuleciu”
Opracowanie: dr Maren Röger (do 31 marca 2015 roku)

W dwóch projektach częściowych badane były aspekty
polityki rodzinnej i polityki wobec seksualności w „długim XX stuleciu”. Pierwszy z nich koncentrował się na
normach i (rozbieżnej od nich) codzienności kontaktów
seksualnych między niemieckimi okupantami a Polakami
podczas II wojny światowej. Przy tym uwaga skierowana była na aspekty prostytucji, związków za wzajemnym przyzwoleniem i przemocy seksualnej. W okresie
zatrudnienia sprawozdawczyni w NIH w Warszawie na
tym właśnie projekcie skupiała się jej działalność i projekt ten został z sukcesem zakończony podczas jej pracy
w Warszawie. W marcu 2015 roku ukazała się monograﬁa Kriegsbeziehungen. Intimität, Prostitution und Gewalt
im besetzten Polen, 1939–1945. Przygotowywane jest
polskie tłumaczenie książki.
Drugie, również monograﬁczne studium dotyczyło
małżeństw dwunarodowych i migracji małżeństw w Niemczech (od 1871 r. do dzisiaj) i szczególną wagę kładło na
historyczny wymiar współzależności z Europą Wschodnią.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały jeszcze obszerne kwerendy w archiwach oraz zbierane byłe
wspomnienia. Od 1 kwietnia 2015 r. sprawozdawczyni
kontynuuje pracę nad projektem na nowym stanowisku
profesora juniora na Uniwersytecie w Augsburgu.
Okres sprawozdawczy stał ponadto pod znakiem prac
kończących różne projekty wydawnicze rozpoczęte w NIH
w Warszawie, wśród nich numer specjalny European
Review of History na temat „Growing up in the Shadow
of the Second World War. European Perspectives“ (wspólnie z Machteld Venken) i kompendium Die Erinnerung
an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien
und Praktiken (wspólnie z Billem Nivenem i Stephanem
Scholzem). Obie publikacje, które ukazały się w kwietniu i lipcu 2015, były wynikiem konferencji i warsztatów,
w których uczestniczył NIH w Warszawie. Wiosną 2015
roku sprawozdawczyni przekazała kilka artykułów do recenzji w czasopismach naukowych. Artykuły te oparte są
na kontynuowanych w NIH w Warszawie badaniach nad
zagadnieniami okupacji niemieckiej, dzieci okupacyjnych
i polityki wobec prostytucji podczas pierwszej i drugiej
wojny światowej.

Poza tym realizatorka projektu uczestniczyła w okresie
sprawozdawczym w przygotowaniach i organizacji kilku
warsztatów i konferencji. Wspólnie z Oddziałem Łódzkim IPN zorganizowana została konferencja pod tytułem
„Litzmannstadt im Warthegau” (Łódź w Kraju Warty),
która odbyła się w lutym 2015 roku. Następnie miał miejsce warsztat „Prywatność w narodowym socjalizmie”
zorganizowany wraz z IfZ w Monachium. Zaplanowana
została poza tym konferencja na temat „Rundfunkgeschichten von »Flucht und Vertreibung«” (Historie radiowe o »ucieczce i wygnaniu«), która odbyła się w czerwcu
we Frankfurcie nad Menem, oraz warsztaty „Beziehungen über Grenzen: Paare und Familien in der mobilen
Moderne“ (Związki ponad granicami. Pary i rodziny
w okresie mobilnej nowoczesności), które zrealizowane
zostały w grudniu w kooperacji z NIH w Paryżu.

Berlin, Ślub na motocyklu, ok. 1931, b.a.
Bundesarchiv, Zdjęcie 102-12383 / CC-BY-SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-12383,_Berlin,_MotorradHochzeit.jpg), „Bundesarchiv Bild 102-12383, Berlin, Motorrad-Hochzeit“,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
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Projekt cząstkowy 2 (nowa numeracja):
Codzienność w Rejencji Ciechanowskiej
Opracowanie: mgr Christhardt Henschel (od 1 października 2015 roku)

Impulsem do realizacji projektu był fakt relatywnie niewielkiego uwzględnienia tak zwanej „Rejencji Ciechanowskiej” (Regierungsbezirk Zichenau) w dotychczasowych badaniach poświęconych drugiej wojnie światowej
i niemieckiej okupacji w Polsce, pomimo istnienia dość
bogatego przekazu źródłowego. Dokładniejsze studia
poświęcone temu obszarowi, obejmującemu północne
Mazowsze z miastem Ciechanów (od 1940 roku Zichenau) jako stolicą i wchodzącemu od października 1939
roku w skład prowincji Prusy Wschodnie, zdają się być
ponadto szczególnie obiecujące z uwagi na jego specyﬁkę widoczną w porównaniu z pozostałymi polskimi terytoriami okupowanymi przez Niemcy.
W pierwszych miesiącach realizacji projektu sprawozdawca opracował literaturę przedmiotu i ustalił istniejące źródła. Dzięki temu udało się stwierdzić, że choć niemiecka
okupacja w Rejencji Ciechanowskiej jest co prawda znana
w swym ogólnym zarysie, to jednak istnieje jeszcze sporo luk w wiedzy szczegółowej. Dotyczy to choćby prześladowań Żydów i przebiegu Holokaustu na poziomie
lokalnym. W 1939 roku z niemal 900 tyś. mieszkańców
Rejencji ponad 800 tyś. stanowili Polacy, 80 tyś. Żydzi
i około 15 tyś. Niemcy. Jeszcze w tym samym roku wprowadzono obowiązywanie pruskiego prawa krajowego
i ustawodawstwa Rzeszy, jednak pod względem policyjno-paszportowym obszar ten pozostawał poza granicami Rzeszy. Żyjąca tu ludność polska, a przede wszystkim
żydowska, znalazła się tym samym poza obowiązującym
prawem i podlegała niezwykle nadużywanemu policyjnemu sądownictwu specjalnemu. Erich Koch, Gauleiter
NSDAP w Prusach Wschodnich, postrzegał przyłączoną
rejencję jako idealny teren dla modelowej realizacji swych
planów kolonizacyjnych w tej części Europy. Ambicje długoterminowego planu Kocha i jego współpracowników
dla Ciechanowa i okolic ilustruje cytat z czasopisma Der
Vierjahresplan z 1941 roku: „W nowej Rejencji Ciechanowskiej wszystkie działania mają zasadniczo charakter
budowy od podstaw. Tu, zaczynając od rolnictwa, zbudować trzeba jeden zakład po drugim. Powstawać muszą
miasta już w swoim założeniu mające zdrową strukturę społeczną i gospodarczą. [...] Krajobraz musi nabrać
nowego oblicza: z polskiego stepowego krajobrazu musi
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powstać wyznaczany zielenią krajobraz niemiecki.” Widać tu wyraźnie, że gotowe wyobrażenia na temat przestrzeni i mieszkańców tworzyły bezpośrednią podstawę
dla działań okupantów w tej rejencji.
Wychodząc z tych założeń sprawozdawca starał się znaleźć własne podejście do tej tematyki. Szybko stało się
jasne, że ze względu na perspektywę projektu skupiającą
się na historii codzienności należy „uplastycznić” dotychczasową chronologię. Aby móc lepiej pokazać ciągłości
i zerwania na poziomie lokalnym względnie regionalnym,
konieczne jest poszerzenie badanego okresu o czas bezpośrednio przed i po drugiej wojnie światowej. Dopiero w ten sposób możliwa będzie odpowiedź na pytania
o wymianę lub ciągłość lokalnych elit, zmiany w strukturze ludności, stabilność i przemiany mentalności lub budowę lokalnej opinii publicznej i sieci społecznych.

Żydzi przed obwieszczeniem z 18 stycznia 1941 o wyburzeniu budynków w Ciechanowie
Bundesarchiv, Zdjęcie 101I-133-0730-12 / Foto: Ludwig Knobloch
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Projekt cząstkowy 3:
„Bracia broni“ w radzieckiej streﬁe
buforowej. Narodowa Armia Ludowa NRD
a Wojsko Polskie PRL jako ﬁlary reżimów
oraz jako sojusznicy w erze późnego
realnego socjalizmu (1968-1990)
Opracowanie: dr Jens Boysen

Przedmiotem projektu jest porównawcze ujęcie roli, jaką
odgrywały Narodowa Armia Ludowa NRD i Ludowe Wojsko Polskie w systemie państwowym swoich krajów w latach osiemdziesiątych XX wieku. Władza komunistyczna
w Polsce w tamtym okresie była z wielu stron podkopywana – także przez niektóre siły w samej partii rządzącej
(PZPR) –, a jej trwanie przedłużone mogło być jeszcze na
jakiś czas tylko na drodze bezpośredniego przejęcia władzy przez reżim cywilno-wojskowy w grudniu 1981 roku.
Uzasadnione obawy kierownictwa SED, że taki rozwój
wypadków zdestabilizuje cały „obóz państw socjalistycznych”, od istnienia którego całkowicie zależała też egzystencja NRD, doprowadziły w latach osiemdziesiątych
XX wieku do coraz bardziej konserwatywnej polityki SED
w kwestiach wewnętrznych i jednocześnie do coraz silniejszego akcjonizmu w polityce zagranicznej, przy czym
władze NRD lawirować musiały między (co najmniej)
trzema, z ich perspektywy nieobliczalnymi, partnerami:
„niepewną ideologicznie” Polską, Republiką Federalną
jako oﬁcjalnie znienawidzonym wrogiem klasowym i jednocześnie faktycznym ekonomicznym gwarantem przetrwania NRD oraz Związkiem Sowieckim, gwarantem militarno-politycznym, który jednak za czasów Gorbaczowa
krok po kroku rozpoczął wycofywanie się ze wspólnych
pozycji ideologicznych i geopolitycznych.
Szczególnie interesujące w tym kontekście jest nastawienie względnie zachowanie się obu armii, a w szczególności ich korpusów oﬁcerskich, ściśle powiązanych z rządzącą w danym kraju partią, ponieważ we wczesnych
latach osiemdziesiątych XX wieku doszło po raz ostatni
do wzmożonego wyścigu zbrojeń, którego konsekwencją było też zwiększone zmilitaryzowanie wewnętrzne.
Szczególnym elementem zasługującym na badania jest
fakt, że w Polsce pod rządami gen. Wojciecha Jaruzelskiego przez wiele lat władzę wewnątrzpaństwową sprawowała armia, powołując się przy tym na wcześniejsze
tradycje narodowe i to pomimo formalnego dalszego

trwania „realnego socjalizmu”. Tymczasem NRD nie mogła lub nie chciała odwoływać się w latach siedemdziesiątych do tego rodzaju uzasadnienia narodowego i stąd
też potrzebowała – jako jedyny kraj z sygnatariuszy Aktu
końcowego KBWE – konfrontacji systemowej jako motywu własnej legitymizacji. Pomimo wielu różnic w legitymizacji społeczno-politycznej i historycznej reżimów komunistycznych, korpusy oﬁcerskie państwa Układu Warszawskiego były podobnie zsocjalizowane i najwyraźniej
bez większych trudności przez dziesięciolecia ze sobą
współpracowały. Godne zauważenia jest również to, że
Związek Sowiecki w ramach swoich bieżących interesów
w zakresie bezpieczeństwa pozostawiał „państwom satelitarnym” pewną swobodę, a także, że zarówno w NRD
jak i w Polsce armia – w odróżnieniu od różnych jednostek paramilitarnych – ostatecznie nie dążyła do stłumienia siłą ruchu opozycyjnego.
Stąd też praca nad projektem uwzględnia trzy aspekty:
wewnętrzne stosunki cywilno-wojskowe, wzajemne relacje obu krajów względnie ich stosunki ze Związkiem Sowieckim w ramach rozpadającego się Układu Warszawskiego oraz znaczenie narodowych tradycji wojskowych
względnie innych czynników normatywnych dla określenia przez armie własnej pozycji społecznej. Obok takiego synchronicznego spojrzenia na historię wzajemnych
stosunków na wstępie umieszczony jesz diachroniczny
zarys, który szkicuje długie linie polityki legitymizacji oraz
jej załamania w NRD i w Polsce w XX wieku.
Praca nad projektem została przerwana w okresie sprawozdawczym ze względu na urlop wychowawczy sprawozdawcy.

Odznaka uczestnictwa w manewrach wojskowych Układu Warszawskiego „Braterstwo Broni '80”
JS9 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Значок_Варшавского_
договора,_25_лет.JPG), „Значок Варшавского договора, 25 лет“,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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5. Funkcjonalność historii w późnej
nowoczesności
W trakcie roku sprawozdawczego w NIH w Warszawie
ukonstytuował się nowy zespół badawczy „Funkcjonalność
historii w późnej nowoczesności”. Naukowcy w nim
uczestniczący zajmują się różnymi wariantami współczesnego wykorzystania historii. Punktem wyjścia jest
obserwacja symptomatycznej paraleli we współczesnym społeczeństwie: z jednej strony nasze życie przyspiesza i rozpada się na fragmenty; z drugiej zaś strony
przeszłość, mimo że coraz szybciej staje się nam obca
(a może właśnie dlatego), zyskuje na znaczeniu. Rozkwit przeżywają średniowieczne jarmarki, ﬁlmy historyczne i turystyczne „podróże w czasie”, czasopisma czy
powieści historyczne zapełniają regały w księgarniach
i nawet czasy relatywnie nieodległe znajdują odzwierciedlenie w muzeach – dodajmy: licznie odwiedzanych.
Inaczej niż w wypadku pozostałych zagadnień badawczych Instytutu, w centrum zainteresowań nowego zespołu badawczego stoją przede wszystkim współczesne
reprezentacje przeszłości, które wyjaśniane są z perspektywy późnonowoczesnego społeczeństwa w warunkach
kapitalizmu konsumpcyjnego.
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Każdy z realizowanych w zespole projektów stara się
wykroczyć poza wydeptane już ścieżki badań pamięci
lub polityki historycznej i koncentruje się na analizie
semantycznej poszczególnych przekazów, stawiając pytania o ich wykorzystanie i przyswojenie: Jak, w jakim
celu, dlaczego i dla kogo wprowadzane są odniesienia
do przeszłości w poszczególnych przypadkach? Jakie
zjawiska są nowe, a jakie można przedstawiać w historycznej perspektywie? A także: co to oznacza dla naszych
wyobrażeń o historii?
W okresie sprawozdawczym zatrudnione zostały trzy pracownice naukowe. Pierwsze miesiące zostały poświęcone
przede wszystkim na to, by zdeﬁniować projekty cząstkowe oraz dopasować je wzajemnie ze sobą pod względem
treściowym, metodologicznym i perspektywicznym. Ponadto zostały przeprowadzone pierwsze kwerendy i zaplanowane różne imprezy. We wrześniu 2015 roku nowa
grupa badawcza zaprosiła przedstawicieli różnych dziedzin na międzynarodowe sympozjum inauguracyjne pt.
„Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze”. Celem imprezy był przegląd aktualnego stanu badań, a w perspektywie wypracowanie własnego podejścia badawczego.
Jednocześnie sympozjum służyło jako platforma dyskusji
i była punktem wyjścia dla przyszłej współpracy.

Grafﬁti w wejściu do jednego z warszawskich budynków na Pradze. Foto: Sabine Stach
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Projekt cząstkowy 1:
Oryginalny blok wschodni? Sposób
prezentacji państwowego socjalizmu
w turystyce Europy Środkowo-Wschodniej
Opracowanie: dr Sabine Stach (od 15 lutego 2015 roku)

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na to, że nowy
program badawczy w początkowych miesiącach 2015
roku musiał się dopiero ukonstytuować, zbadane zostały
w pierwszej kolejności koncepcje badań dotyczących szeroko zakrojonego tematu wykorzystywania historii w wymiarze publicznym oraz możliwości zastosowania tych
perspektyw w kontekście turystyki. Sprawdzone zostały
również możliwe do wykorzystania podejścia empiryczne.
W ramach niniejszego projektu cząstkowego przeanalizowano hipotezy z zakresu teorii turystyki oraz zapoznano się ze stanem badań nad dziedzictwem historycznym
(przede wszystkim w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii
i w USA). Po tym zapoznaniu się ze stanem badań widać
wyraźnie, że historycy przyjmowali do tej pory zwykle
raczej perspektywę kulturową lub gospodarczą, podczas
gdy w ramach etnologii, antropologii i geograﬁi analizy koncentrowały się w pierwszej linii na podróżujących,
miejscowych lub na konstrukcji przestrzeni. Pytanie o dokładne oddziaływanie kontekstu turystycznego na przedstawienia przeszłości i na kształtowanie sensu historycznego prawie nie było do tej pory poruszane i z tego
względu powinno stanowić jądro niniejszego projektu
cząstkowego.
Równolegle z pracą nad koncepcją analityczną przeprowadzono przegląd możliwych konkretnych przykładów.
W obliczu bogactwa materiałów badania ograniczają się
początkowo do trzech krajów: Polski, Czech i Słowacji.
Ponieważ oferty komercyjne, wyraźnie poświęcone przedstawieniom socjalizmu państwowego, znajdują się niemal
wyłącznie w dużych centrach ruchu turystycznego, odstąpiono od pomysłu ewentualnego skoncentrowania badań
na peryferiach. Pominięta ma być również analiza pomników i muzeów poświęconych historii najnowszej. W centrum zainteresowania znajdują się raczej dekonstrukcje takich narracji historycznych, które powstały w oryginalnym
kontekście turystyki miejskiej. Materiał badawczy składać
się będzie z (udokumentowanych) wycieczek z przewodnikiem po mieście, przewodników (drukowanych i cyfrowych) oraz materiałów promocji danego miasta i tamtejszej turystyki.

Sprzedaż pamiątek w Gdańsku. Foto: Sabine Stach

Gromadzenie materiałów rozpoczęło się w okresie od
maja do lipca 2015 roku od udziału w wycieczkach
z przewodnikiem po Warszawie, Gdańsku, Krakowie,
Wrocławiu, Bratysławie i Pradze, przy czym obserwacje
sprawozdawczyni były protokółowane i częściowo też
utrwalone audiowizualnie. Przeprowadzono już pojedyncze analizy wybranego materiału. Fundamentalne rozważania teoretyczne i pierwsze wyniki zostały przedstawione we wrześniu na dorocznej konferencji International
Society for Cultural History w Bukareszcie.
Wspólnie z Katrin Stoll realizatorka projektu zorganizowała sympozjum inicjujące pracę nowego programu
badawczego, które odbyło się we wrześniu 2015 roku
w NIH w Warszawie pt. „Funkcjonalność historii w późnej
nowoczesności. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze”.
Obok prac nad projektem cząstkowym sprawozdawczyni
w listopadzie i grudniu przeredagowała pod kątem publikacji swą pracę doktorską Vermächtnispolitik. Jan Palach
und Oskar Brüsewitz als politische Märtyrer, która wiosną
2016 roku ukazała się drukiem w Wallstein-Verlag. Ponadto począwszy od lata 2015 roku podjęła się różnych
zadań w swej funkcji rzeczniczki pracowników naukowych NIH w Warszawie.
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Projekt cząstkowy 2:
Historiograﬁa i publiczne wykorzystywanie
historii w późnej nowoczesności.
Kolektywne symbole i reprezentacje
Holokaustu w Niemczech i w Polsce
Opracowanie: dr Katrin Stoll (od 15 lutego 2015 roku)

Projekt zajmuje się społecznym znaczeniem nauk historycznych na przykładzie Holocaust Studies na tle zasadniczej przemiany publicznego wykorzystywania historii.
Zainteresowania poznawcze kierują się na wzajemne oddziaływania pomiędzy reprezentacjami w sferze publicznej prześladowania i wymordowania Żydów europejskich
a konceptualizacją tego wydarzenia w dyskursie naukowym. W centrum uwagi znajduje się kwestia siły oddziaływania krytyczno-analitycznej nauki w „nowej Europie”,
gdzie Holokaust funkcjonuje jako negatywna ikona i nie
jest uznawany jako moment załamania się cywilizacji. Pogląd Adorna, że obiektywne społeczne uwarunkowania
i społeczno-psychologiczne ramy, które umożliwiły Auschwitz,
wciąż istnieją, jest ignorowany. W konsekwencji powstaje
pytanie o siłę oddziaływania takich rozmyślań w formie intelektualnej krytyki i idących pod prąd analiz.
Jeśli chodzi o badania nad dyskursem naukowym w Polsce, to ich przedmiotem są nowsze badania o Holokauście
(od Sąsiadów Jana T. Grossa, 2000, i założenia Centrum
Badań nad Zagładą Żydów). Chodzi m.in. o pytanie, jak
pojęcie Holokaustu deﬁniowane i rozumiane jest w nowszych
polskich badaniach. Reprezentacje Holokaustu w dyskursie
historycznym i publicznym w RFN badane są na podstawie dwóch przykładów: po pierwsze, należy przeanalizować dyskurs wokół rocznicy 8 maja jako „dnia wyzwolenia”
spod panowania narodowego socjalizmu i powiązane
z tym strategie dyskursywne służące uwolnieniu od rzeczywistości zbrodni nazistowskich, sprawczości i winy; po
drugie, przedmiotem analizy krytycznej jest umocnienie się
paradygmatu normalności w ramach badań nad sprawcami
zbrodni narodowosocjalistycznych.
W okresie sprawozdawczym realizatorka projektu przygotowała i przeprowadziła dwie konferencje naukowe.
W związku z 70. rocznicą bezwarunkowej kapitulacji
Wehrmachtu i zakończenia II wojny światowej w Europie w dniu 8 maja 1945 roku sprawozdawczyni, wraz
z Alexandrą Klei i Anniką Wienert, zorganizowała w Niemieckim Instytucie Historycznym w dniach 8-10 maja
2015 roku międzynarodowe warsztaty, które za cel miały
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krytyczne omówienie dyskursu prowadzonego w związku z historycznymi wydarzeniami 8 i 9 maja 1945 roku.
Ich wyniki zostaną opublikowane w 2016 roku w wydawnictwie Neofelis w tomie zbiorowym pod tytułem
8. Mai 1945. Internationale und interdisziplinäre Perspektiven. W okresie sprawozdawczym realizatorka projektu
redagowała teksty do w/w tomu, ukończyła też własny
artykuł oraz – wspólnie z redaktorkami – wprowadzenie.
Razem z Sabiną Stach i Milošem Řezníkiem przygotowała koncepcję sympozjum inauguracyjnego nowego programu badawczego na temat „Funkcjonalność historii
w późnej nowoczesności. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze”, które odbyło się w dniach 17-18 września w NIH w Warszawie.

Miejsce upamiętnienia na terenie niemieckiego obozu zagłądy w Treblince, marzec 2015. Foto: Katrin Stoll
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Projekt cząstkowy 3:
Recepcja ﬁlmów historycznych w Polsce
i w Niemczech
dr Magdalena Saryusz-Wolska (od 1 września 2015 roku)

„Filmy kształtują pamięć zbiorową” – wypowiedzi tej
treści, formułowane w ten lub inny sposób, obecne są
w wielu pracach na temat medializacji pamięci. Niewiele
wiemy jednak o mechanizmach tych procesów. Do jakiego stopnia wywodzimy nasze wyobrażenia o przeszłości z ﬁlmów (i innych mediów), a w jakim zakresie ﬁlmy
(i inne media) podążają za społecznymi obrazami historii? Większość badań dotyczących relacji kina z historią
i pamięcią ogranicza się do analizy reprezentacji przeszłości. Badacze i badaczki nierzadko pytają, jak dokładnie
fabuła ﬁlmowa przedstawia wydarzenia historyczne, zaś
praktyki recepcji są na ogół pomijane. Tymczasem sposób
funkcjonowania ﬁlmów w dyskursie publicznym oraz to,
co „robią” z nimi odbiorcy, są bardzo istotne.
W tym złożonym obszarze badawczym wiele zależy od
kontekstów kulturowych, aktualnych wydarzeń politycznych, podobnych treści w innych mediach oraz indywidualnych preferencji odbiorców. Projekt ograniczy się więc
do nielicznych studiów przypadków z Niemiec i Polski.
Badania nad odbiorem wybranych, ﬁlmowych przedstawień historii polsko-niemieckiej, prowadzone zarówno
z perspektywy współczesnej, jak i historycznej, wymagają stosowania wielu metod: analizy obrazu, jakościowej
analizy treści (każdorazowo, jako punkt wyjścia), analizy
dyskursu prasowego (zwłaszcza recenzji i listów nadsyłanych do redakcji gazet i czasopism), kwerend archiwalnych (ze względu na recepcję historyczną), precyzyjnych
poszukiwań w internecie (włączywszy w to jakościową
i ilościową analizę wyników wyszukiwania), wywiadów,
obserwacji itd.
Wybór i strukturyzacja poszczególnych przypadków poddawanych analizie zostaną dokonane w późniejszej fazie
projektu, gdyż znajduje się on dopiero na etapie konceptualizacji. Badaniu poddane będą pełnometrażowe ﬁlmy
fabularne, pokazywane w kinie lub telewizji. Jako jedne
z możliwych przedmiotów analizy należy wymienić tzw.
ﬁlmy skandalizujące, które wywołały intensywne echo
medialne. Dobrym przykładem byłby pięcioodcinkowy
serial telewizyjny Am grünen Strand der Spree (Na zielonym brzegu Szprewy, RFN 1960, reż. Fritz Umgelter),
który zawiera pierwsze ﬁkcjonalne obrazy okupowanej

Polski i masowych mordów na Żydach, jakie pokazywano
w zachodnioniemieckiej telewizji. Serial ten był jednym
z większych wydarzeń medialnych tamtego czasu. Prasa
nazywała go „Straßenfeger” (dosł. „wymiatacz” ulicy) –
tak określano audycje, które były dostrzegalne w przestrzeni publicznej, ponieważ ulice pustoszały w czasie ich
emisji. Oburzenie widzów Am grünen Strand der Spree
wywołała przede wszystkim 20-minutowa scena egzekucji Żydów, pokazana w pierwszym odcinku. To, czy
uda się odpowiedzieć na pytania dotyczące aktywności
widzów, równoległej oferty programowej w innych mediach, a także znaczeniotwórczego potencjału serialu,
zależy jednak od dostępności źródeł. Nowsze przykłady
ﬁlmów, które wywołały żywe dyskusje, to np. trzyodcinkowy serial Unsere Mütter, unsere Väter (Nasze matki,
nasi ojcowie, Niemcy 2013, reż. Philipp Kadelbach) czy
Ida (PL 2013, reż. Paweł Pawlikowski).
Na temat Naszych matek, naszych ojców oraz Idy autorka przedstawiła już studia pilotażowe w OSTEUROPA
(2014) oraz zeitgeschichte-online.de. W dwóch kolejnych
artykułach (na temat widzów ﬁlmowych w powojennym
Berlinie oraz recepcji Katynia Andrzeja Wajdy) zaprezentowała reﬂeksje metodologiczne.

Sceny z serialu Na zielonym brzegu Szprewy (1960), odc. 1
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6. Dawny zespół badawczy 1:
Władza Piastów w kontekście
europejskim
Zespół badawczy został rozwiązany w styczniu 2015
roku po planowym zakończeniu projektów cząstkowych.
W następnych latach należy jednak oczekiwać dalszych
publikacji wyników badawczych niniejszego zespołu badawczego, który okazał się bardzo produktywny. W przyszłości będą miały miejsce kolejne przedsięwzięcia z dziedziny mediewistyki.
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Folgen und historische Einordnungen vom Mittelalter
bis zur Gegenwart (Kryzysy gospodarcze jako momenty
przełomowe. Przyczyny, skutki i kwaliﬁkacje historyczne
od średniowiecza po teraźniejszość) (wspólnie ze Stephanem
Lehnstaedtem) oraz Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die
piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeﬂechten
vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert (Kupcy, dynaści,
klerycy. Władza piastowska w kontynentalnych sieciach
powiązań od X w. do początków XIII w.) (wspólnie z Norbertem Kerskenem).

Projekt cząstkowy 2:
Srebrne sieci powiązań, momenty
monetaryzacyjne, strefy komercjalizacyjne,
krajobrazy walutowe. Pieniądz metalowy
we Wschodniej Europie w jego społecznych,
gospodarczych i ﬁskalnych odniesieniach,
od ok. 800 do ok. 1200 roku
Opracowanie: dr hab. Dariusz Adamczyk (do 31 stycznia 2015 roku)

W okresie sprawozdawczym realizator projektu przygotował do złożenia w Niemieckim Towarzystwie Badawczym (DFG) wniosek o doﬁnansowanie projektu, który
w swojej koncepcji nawiązywać ma do przedsięwzięcia
naukowego rozwiniętego w NIH w Warszawie. W jego
ramach kontynuowana była rekonstrukcja sieci dystrybucji srebra i jej komercyjnej logiki. Po przebadaniu geograﬁi i zawartości znalezisk monet w Europie ŚrodkowoWschodniej umieszczono je w kontekście historycznym na
podstawie źródeł pisanych. Przeprowadzono to w dwóch
etapach: najpierw przestudiowano konstelacje historyczne oraz konteksty społeczne i ﬁskalno-ekonomiczne napływu monet arabskich na Mazowsze, do Węgier, Czech
i na zachodnią Ukrainę w X wieku. Następnie w centrum
zainteresowania znalazło się pytanie, jak należy interpretować poszczególne cyrkulacje niemieckich oraz miejscowych denarów w królestwie Piastów. Przy tym realizator projektu analizował pojęcie rynku (wewnętrznego)
i poddał krytycznej rewizji dotychczasowe opinie badaczy
o procesach monetyzacji.
Do druku przygotowane zostały ponadto dwa tomy
zbiorowe: Wirtschaftskrisen als Wendepunkte. Ursachen,

Król Kazimierz Wielki, rzeźba z 1464 roku przedstawiająca postać fundatora na ścianie Bazyliki w Wiślicy
Jakubhal at the English language Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casimir_III_of_Poland.jpg), „Casimir III of Poland“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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7. Publikacje związane z projektem,
udział w konferencjach
Prace badawcze poza zakresem
projektów cząstkowych

„Osteuropaexperten und Politik im 20. Jahrhundert“, Verband der
Osteuropahistorikerinnen und -historiker, Deutsche Gesellschaft für
Osteuropakunde, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg, 19–20 lutego.
Referat „Soul, Skull and Modernity: Racial Anthropology in East
Central Europe, 1912 to mid-1920s“, warsztaty „Epistemologies of
In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social
Science 1890–1945“, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung,
Ratyzbona, 28–29 maja.

1. Regionalność i powstawanie regionów
PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Maciej Górny
Długie trwanie, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014, s. 92–94.
Instytucjonalizacja, tamże, s. 178–180.
Rasa, tamże, s. 420–421.
„Terytoryum z piętnem politycznej konieczności“. Polscy geografowie
w walce o granice, w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. Wiesław Caban, Lidia MichalskaBracha, Wiktoria Śliwowska, Warszawa 2015, s. 579–586.
Joanna Nalewajko-Kulikov
Red.: Cwi Pryłucki: Wspomnienia (1905–1939), [przekł. Agata Kondrat] [= Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, 28], Warszawa 2015.
„Di Haynt-mishpokhe“: Study for a Group Picture, w: Warsaw. The
Jewish Metropolis. Essays in Honor of the 75th Birthday of Professor
Antony Polonsky, red. Glenn Dynner, François Guesnet, Leiden – Boston 2015, s. 252–270.
Miloš Řezník
Red. (we współpracy z Ralphem Schattkowskym): Society and Nation
in Transnational Processes in Europe [= Copernicus Graduate School
Studies, 4], Newcastle upon Tyne 2015.
(we współpracy z Lenką Řezníkovą) Volná sekce: Hranice a identita
[Sekcja: Granica i tożsamość], w: X. sjezd českých historiků [X. zjazd
czeskich historyków], t. 4, red. ogólna Aleš Zářický, Petr Kadlec i Michaela Závodná, Ostrava 2015, s. 253–333.
Paměť a identita v regionálním kontextu [Pamięć i tożsamość w regionalnym kontekście], w: Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti
[Czeska pamięć. Naród, historia i miejsca pamięci], red. Radka Šustrová, Luba Hédlová, Praha 2014, s. 59–80.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY
Maria Cieśla
Referat „,Najniższy podnóżek i wierny poddany‘, czyli o przedstawicielach żydowskich elit ekonomicznych na dworach magnackich (przypadek braci Ickowiczów)“, konferencja „Społeczeństwo staropolskie
a elity“, Instytut Historii PAN, Warszawa, 7–8 grudnia.

Referat „War of Spirits in the East. East Central and Southeast European Intellectuals and the First World War“, konferencja „Unknown
Fronts: The Eastern Turn in First World War History“, Uniwersytet
Groningen, 5–6 listopada.
Sabine Jagodzinski
Prezentacja projektu „Adlige Identitäten und Repräsentationskulturen
im Königlichen Preußen (16.–18. Jahrhundert)/Reprezentacje tożsamości szlacheckiej w Prusach Królewskich (XVI-XVIII w.)“, giełda informacyjna na 23 konferencji Grupy Roboczej niemieckich i polskich
historyków sztuki i konserwatorów pod tytułem „Re-konstrukcje.
Miasto, przestrzeń, muzeum, przedmiot“, Centrum Kultury Zamek,
Poznań, 7–10 października.
Aleksandra Kmak-Pamirska
Referat „Kuchnia codzienna oraz świąteczna na dworach szlacheckich
na Podlasiu w XIX wieku“, konferencja „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej“, Akademia Pedagogiczna im. KEN,
Kraków, 9–10 kwietnia.
Referat „Wizerunek podlaskiej wsi w XIX wieku – rekonstrukcja obrazu
w oparciu o relacje pamiętnikarskie wybranych rodzin szlacheckich“,
konferencja „Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego“, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 25–26 czerwca.
Referat „Innowator czy strażnik tradycji? Zygmunt Gloger i jego praca“, konferencja „Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja“, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
22–23 września.
Referat „A State without the State – the role of power of national
thinking and national identity in Poland in the 19th century“, konferencja „Re-thinking Power and the State in History“, Uniwersytet
Tampere, 12–13 października.
Referat „Nie Tatry, nie Sudety, nie Karpaty, a góra Zamkowa, Królowej Bony, Grabarka – symbolika „mniej znanych gór” w świadomości
kulturowej w regionach wschodniej Polski“, konferencja „Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie
XIX i XX wieku”, Uniwersytet Wrocławski / NIH w Warszawie / Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem / Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 14–16 października.
Joanna Nalewajko-Kulikov
Referat „Prasowe księgi jubileuszowe – uwagi wstępne“, konferencja
„Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX
i XX w.“, Uniwersytet Wrocławski, 21–22 kwietnia.

Referat „Bracia Ickowicze i ich kontakty na dworze Radziwiłłów“ oraz
głosy w dyskusji na konferencji grupy badawczej historii przednowożytnej, Instytut Historii PAN, Warszawa, 10 grudnia.

Referat „Prasa jidysz w międzywojniu jako zwierciadło polskiego żydostwa (stan badań i perspektywy)“, konferencja „From Ibrahim ibn
Jakub to 6 Anielewicz Street“, Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN),
Warszawa, 11–14 maja.

Referat „Sluck – Königsberg – Moscow – Berlin: The Commercial Network of the Ickowicz Brothers“, 47 coroczna konferencja Association
for Jewish Studies, Boston, 14 grudnia.

Referat „Multilingual Space of Yiddish Newspapers in Poland (1905–
1939)“, 73. coroczna konferencja Polish Institute for Arts and Sciences
of America (PIASA), Toronto, 12–13 czerwca.

Maciej Górny
Referat „,Die Pﬂicht, diese Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen‘.
Rassenanthropologische Osteuropaexperten seit 1914“, konferencja

Miloš Řezník
Wykład publiczny „Von der regionalistischen Wende in der deutschen
Geisteswissenschaft“, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu
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Gdańskiego, 10 marca.

współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), 22 października.

Wykład otwierający do warsztatów „Przynależność, lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku epoki nowoczesnej: Kompleks badawczy
w obliczu zmian?“ oraz moderacja, NIH w Warszawie, 9 czerwca.
Referat „Rola regionów w procesach narodowotwórczych w Europie
Środkowej/Środkowo-Wschodniej“, XXV Szkoła Letnia na temat Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego, 14 lipca.
Wykład otwierający do warsztatów „Funkcjonalność historii w późnej
nowoczesności“ oraz moderacja, NIH w Warszawie, 17 września.
Moderacja dyskusji panelowej z Hansem Henningem Hahnem i Hubertem Orłowskim na konferencji „Kulturen und Sprachen der Erinnerung“, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego / NIH
w Warszawie, 25 września.
Wykład otwierający do sekcji „Demographic Upheaval – the Re-Invention of Regional Societies“, konferencja „Ends of War. Interdisciplinary
Perspectives on Past and New Polish Regions after 1944“, NIH w Warszawie / Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle i Jenie, Warszawa, 19 listopada.
Referat „Średniowieczne ikony nowoczesnej tożsamości? Tzw. testament
Mestwina i jego literackie reprezentacje od A. Majkowskiego do L. Bądkowskiego“, konferencja „Wielkie Pomorze – społeczności i narody“,
Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku / Instytut Kaszubski
w Gdańsku, Słupsk, 15 października (wideokonferencja z Zakopanego).
Referat „Mityczne i symboliczne góry w kulturze kaszubskiej na przełomie wieków“, konferencja „Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku”, Uniwersytet
Wrocławski / NIH w Warszawie / Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem /
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 16 października.
Michael Zok
Referat „Promiskuitywne centrum – cnotliwa prowincja? Regionalne
perspektywy na politykę seksualną i praktyki codzienne w socjalizmie
państwowym 1945–1975 na przykładzie Górnego Śląska“, warsztaty
„Przynależność, lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku epoki nowoczesnej: Kompleks badawczy w obliczu zmian?“, NIH w Warszawie,
9–10 czerwca.
Moderacja sekcji „Prezentacja książek“ oraz dyskusji, warsztaty „Przynależność, lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku epoki nowoczesnej: Kompleks badawczy w obliczu zmian?“, NIH w Warszawie, 9–10
czerwca.
DOROBEK NAUKOWY
CZĄSTKOWYMI
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POZA

ZDEFINIOWANYMI

PROJEKTAMI

Maria Cieśla
Jewish Shtetl or Christian Town? The Jews in Small Towns in the PolishLithuanian Commonwealth in the 17th and 18th Centuries, w: Jewish
and Non-Jewish Spaces in the Urban Context, red. Alina Gromova,
Felix Heinert, Sebastian Voigt, Berlin 2015, s. 63–83.
Sharing a Commonwealth – Polish or Lithuanian Jews?, w: Gal-Ed. On
the History and Culture of Polish Jewry, t. 24 (2015), s. 15–44.
Referat „Jewish Space in the Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth“, 4. seminarium Copernicus Graduate School (CGS), „Jewish
Spaces –Jewish Places“, NIH w Warszawie, 5–8 marca.
Moderacja sekcji „Jewish Spaces or Spaces for Jews in Poland. Historical and Contemporary Perspektives“, 73. coroczna konferencja Polish
Institute of Arts and Sciences of America (PIASA), Toronto, 12 lipca.
Udział w dyskusji panelowej „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Zobaczyć innego“, Muzeum Etnograﬁczne w Toruniu (we

Maciej Górny
Historia historiograﬁi i dziedzictwo marksizmu w PRL, NRD i Czechosłowacji, w: Historie wzajemnych oddziaływań, red. Robert Traba, Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Berlin – Warszawa 2014, s. 173–193.
(we współpracy z Kornelią Kończal) Miejsca pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli o regionalnej (anty)recepcji wędrującego pojęcia lieu de memoire, tamże, s. 363–386.
(we współpracy z Katrin Steffen) Böses Blut. Die Blutgruppenforschung und der Serologe Ludwik Hirszfeld in Deutschland und in
Polen, w: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 7 (2013/2014),
s. 97–119 [= Zła krew. Polsko–niemiecki spór o historię serologii
i postać Ludwika Hirszfelda, in: Przegląd Historyczny 105 (2014) 3,
s. 435–452].
Red. (we współpracy z Robertem Trabą, Hansem Henningem Hahnem
i Kornelią Kończal): Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 2: Wspólne/
Oddzielne, Warszawa 2015.
All Quiet? The Memory and Historiography of the First World War in
Poland, w: Rubrica Contemporanea 3 (2015) 6, s. 37–46.
Bitterly Triumphant: The Biologisation of National Character in the
Twentieth-Century East Central Europe, w: Acta Poloniae Historica,
t. 111 (2015), s. 29–55.
(we współpracy z Kornelią Kończal) The (non-)Travelling Concept of
Les Lieux de Mémoire: Central and Eastern European Perspectives, w:
Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives, red. Małgorzata
Pakier, Joanna Wawrzyniak, New York – Oxford 2015, s. 59–76.
Polsko-niemieckie „Kresy“ w naukach o człowieku (XIX–XX w.), w:
Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, t. 1, red.
Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal
i Izabela Surynt, Wrocław 2015, s. 337–347.
(we współpracy z Włodzimierzem Borodziejem) Nowsze badania nad
I wojną światową w Europie Środkowo-Wschodniej i PołudniowoWschodniej (wybrane zagadnienia), w: Kwartalnik Historyczny 122
(2015) 1, s. 131–152.
Concept of Mitteleuropa, w: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, red. Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz,
Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer oraz Bill Nasson, publikowana przez Wolny Uniwersytet w Berlinie, http://encyclopedia.1914-1918
-online.net/article/concept_of_mitteleuropa/2015-09-18.
The Good Soldier Švejk (novel), tamże,
http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/the_good_soldier_
svejk_novel.
Referat (we współpracy z Włodzimierzem Borodziejem) „Przemyśl
1914–1915. Festung des Kleinbürgertums?“, konferencja „Stadt und
Krieg (1914–1989) – Multiethnische Städte in den Kriegen des 20.
Jahrhunderts“, Niemiecko-Czeska i Niemiecko-Słowacka Komisja Historyków, Koszyce, 25–26 września.
Referat „,Carrot and Stick‘: Austro-Hungarian Psychiatrists’ Perspective
of the Great War“, konferencja „Beyond Defeat and Victory: Physical
Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923“,
Praga, 17–18 września.
Referat „Renaissance ist ein Fremdwort. Marxistische Geschichtsschreibungen Ostmitteleuropas auf der Suche nach ,fortschrittlichen
Traditionen‘”, konferencja „Renaissancen der Renaissance. Die Aneignung einer Epoche in der marxistischen Kunstgeschichtsschreibung“,
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Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald / GWZO Leipzig, Greifswald, 19–20 marca.
Sabine Jagodzinski
Artykuł w katalogu „,unsers Dagelÿs beÿ dieser Kunst erworbene renommie‘ – Gérard Dagly und seine Berliner Hofwerkstatt“, w: Gérard
Dagly (1660–1715) und die Berliner Hofwerkstatt [Katalog wystawy
o tym samym tytule w Muzeum Sztuki Zdobienia Laką w Münster,
19.4.–26.7.2015], red. Monika Kopplin, Monachium 2015, s. 17–29.
[Rec.] Paul Srodecki: Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetorik im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit [= Historische Studien, 508], Husum 2014,
https://www.pol-int.org/en/node/1691#r2638 (18.1.2016).
Referat „Väterliche Trophäe und nationales Symbol – Die Präsentation
von Sobiesciana vom 17. bis ins 19. Jahrhundert“, 33. Zjazd Niemieckich
Historyków Sztuki „Der Wert der Kunst“ [Wartość sztuki], Moguncja,
24–28 marca.
Aleksandra Kmak-Pamirska
Zderzenie obrazów – analiza porównawcza jednostronnych kreacji obrazu biskupa Carla Marii Spletta w polskiej pamięci przed transformacją
polityczną i po niej, w: Historia – Pamięć – Tożsamość. Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. Bożena Popiołek, Agnieszka
Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby, Kraków 2015, s. 255–270.
Kościół w służbie państwa? Postawa kościołów ewangelickich wobec
władz narodowosocjalistycznych w Trzeciej Rzeszy w latach 1933–
1935, w: Res Politicae, t. 6, Częstochowa 2015, s. 27–37.
Joanna Nalewajko-Kulikov
„Blut-bilbl oyfn yidishn folk“. Mishpat Beylis be-“Haynt” u-ba-itonut
ha-chamonit be-yidish, w: Gal-Ed, t. 24 (2015), s. 27–36.
When Goethe’s Poetry Was Not Enough. Yehoshua Thon on Germany,
Optimism and Anti-Semitism, w: A Romantic Polish Jew. Rabbi Ozjasz
Thon from Various Perspectives, red. Michał Galas, Shoshana Ronen,
Kraków 2015, s. 95–105.
Szmuel Niger, Jidyszystyka a studia żydowskie, w: Kwartalnik Historii
Żydów, numer 4 (2014), s. 731–735 (tłum. z jidysz).
Redakcja t. 20 w serii „Klio w Niemczech“: Gottfried Schramm: Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607, [tłum z niem. Justyna Górny],
Warszawa 2015.
Referat „Editing the Shoah for Polish masses: A Case Study in the
History of Polish (and Jewish) censorship“, konferencja „Suppressed
Historiography, Erased Memory? The Perception of the Shoah in
East Central Europe during Socialist Rule“, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle i Jenie, 30 listopada–1 grudnia.
Koncepcja i organizacja konferencji „W kręgu Pereca / I. L. Peretz and
His Circle“, Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN) / Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych / Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego / Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa – Zamość,
7–10 września.
Moderacja sekcji „Jewish Masses and Politics“ na konferencji „Yiddishism: Mythologies and Iconographies“, Żydowski Instytut Historyczny /
Paris Yiddish Center – Medem Library, Warszawa, 15–16 listopada.
Miloš Řezník
Česká syntéza polských dějin. Poznámky ke koncepci vznikajícího díla
[Czeska synteza polskiej historii], w: Česká polonistická studia. Tradice
a současnost (ﬁlologie – historie – politologie – právo) [Czeskie studia
polonistyczne. Tradycja i współczesność (ﬁlologia – historia – politologia – prawo)], red. Roman Baron, Roman Madecki i in., Praha 2015,
s. 155–163.

Sasi. Niemieckie refugium dla Polski, w: Polsko-niemieckie miejsca
pamięci, t. 1: Wspólne/Oddzielne, red. Robert Traba i Hans Henning
Hahn we współpracy z Maciejem Górnym i Kornelią Kończal, Warszawa 2015, s. 244–257.
[Rec.] Madeleine Brook: Popular History and Fiction. The Myth of August the Strong in German Literature, Art and Media, w: Český časopis
historický 113 (2015) 2, s. 538–542.
Referat „Erinnerungsprozesse und Geschichtspolitik im sächsischtschechischen Grenzraum nach 1989“, konferencja „Gedächtnistopographien im Grenzraum“, Uniwersytet Gdański / Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorﬁe, Gdańsk, 15 maja.
Referat „Geschichte und Geschichtskultur im sächsisch-böhmischen
Grenzraum“, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie / Centre Marc
Bloch, cykl odczytów „Phantomgrenzen“, Berlin, 18 czerwca.
Kierownik grupy badawczej „Using History in Post-Modern Times: Between Entertainment and Legitimation“, Czwarta szkoła letnia Copernicus Graduate School (CGS) „History and Politics. Remembrance as
Legitimation“, Toruń, 7–9 lipca.
Dyskusja panelowa „Die Europäische Union – zwischen Dauerkrise
und ‚leiser Supermacht‘“, cykl dyskusji „Geisteswissenschaft im Dialog“, Fundacja im. Maxa Webera / Berlińsko-Brandenburska Akademia
Nauk, Berlin, 21 września.
Referat „Hoffentlich kommt er unter den konföderativen Bergen
Tirols auf andere Gedanken. Havlíček in der Perspektive seiner ehemaligen Freunde im Umkreis der sog. Regierungspartei“, kolokwium
„Karel Havlíček und Korrespondenz“, Uniwersytet Karola w Pradze,
6 listopada.
Wprowadzenie i moderacja sekcji „Skutki i następstwa“ na konferencji
„Unia polsko-saska – Stan i perspektywy badań“, NIH w Warszawie /
Instytut Historii PAN / Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen, Warszawa, 26 listopada.
Referat „Das Augusteische Zeitalter und die epoka saska in der historischen Erinnerung – Stand und Perspektiven der Forschung“, konferencja „Unia polsko-saska – Stan i perspektywy badań“, NIH w Warszawie / Instytut Historii PAN / Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen,
Warszawa, 27 listopada.
Moderacja sekcji „Pamięć i trauma“, konferencja „Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej“, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego / NIH w Warszawie,
28 listopada.
Moderacja sekcji i dyskusji panelowej „Transmitters of Mutual Understanding: Bilateral committees of historians, intergovernmental
institutions and pan-European organisations“, sympozjum „Mapping
Memories of Post-1989 Europe“, Bundeszentrale für politische Bildung, Wiedeń, 30 listopada.
Wykład wprowadzający i dyskusja panelowa z Peterem Oliverem Loewem
i Jackiem Purchlą na konferencji „Historia Polski w międzynarodowej perspektywie“, Międzynarodowy Centrum Kultury w Krakowie, 4 grudnia.
Michael Zok
Die Darstellung der Judenvernichtung in Film, Fernsehen und politischer Publizistik der Volksrepublik Polen 1968–1989 [= Studien zur
Ostmitteleuropaforschung, 34], Marburg 2015.
Moderacja sekcji „Geschichte im Bild“, warsztaty „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności“, NIH w Warszawie, 17–18 września.
Moderacja sekcji „Regional Perspectives II & III“, warsztaty „Zdjęcia
rodzinne jako źródło do historii Środkowo-Wschodniej w latach 1944–
1960 (cz. III)“, NIH w Warszawie, 29–30 października.
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Moderacja sekcji „Representations of the Shoah in Literature and
Films“, konferencja „Suppressed Historiography, Erased Memory? The
Perception of the Shoah in East Central Europe during Socialist Rule“,
Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle
i Jenie, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, Halle, 30
listopada–1 grudnia.

2. Religia i polityka w Polsce epoki wczesnonowożytnej
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY
Almut Bues
Referat „Cultural Opportunities for Widows – The Example of Zoﬁa
Jagiellonka“, konferencja „Queens Consort and their Cultural Opportunities and Achievements“, Uniwersytet Oksfordski, 17 kwietnia.
Referat „Die Neuordnung Ostmitteleuropas und die Frauen. Kulturtransfer durch Heirat“, konferencja „Die Neuordnung (Ostmittel-)
Europas. Vom Wiener Fürstentag zum Wiener Kongress 1515–1815“,
Uniwersytet Wiedeński , 2 lipca.
Wykład publiczny „Catherine Jagiellon Between Dynasties“, Zamek
w Turku, 13 sierpnia.
Referat „Hochzeiten und ihre Auswirkungen aus Sicht der Frauen“,
konferencja „Neue Ordnungen im Vergleich – Die Auswirkungen des
Wiener Fürstentages 1515 und des Wiener Kongresses 1815 auf (Ostmittel-)Europa“, Novomatic Forum w Wiedniu, 26 października.
Urszula Zachara-Związek
Referat „Małżeństwa Zygmunta Augusta z Habsburżankami. Podobieństwa i różnice“ w ramach późnośredniowiecznego i nowożytnego
konwersatorium dla doktorantów prof. Urszuli Augustyniak, Instytut
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2 czerwca.
Referat „Korespondencja Elżbiety Habsburżanki z Zygmuntem Augustem – indywidualność vs. konwencja“, konferencja „Loca scribendi.
Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej 1400–1800“, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
18–19 czerwca.
DOROBEK NAUKOWY
CZĄSTKOWYMI
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ZDEFINIOWANYMI

PROJEKTAMI

Almut Bues
[Rec.] Between Worlds: The Age of Jagiellonians, red. Florin Ardelean,
Christopher Nicholson, Johannes Preiser-Kapeller [= Eastern and Central European Studies, 2], Frankfurt am Main i in. 2013, w: Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters 70 (2014) 2, s. 791–792.
[Rec.] Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen
Register“ von Eberhard Bötticher (1616). Transkription und Auswertung, red. Christofer Herrmann, Edmund Kizik [= Veröffentlichungen
aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 67], Köln – Weimar – Wien
2013, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 63 (2014) 4,
s. 583–585.
[Rec.] Bild und Konfession im östlichen Mitteleuropa – vier Fallstudien,
red. Maria Deiters, Evelin Wetter [= Studia Jagellonica Lipsiensia, 11],
Ostﬁldern 2013, w: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 33
(2014), s. 299–300.
[Rec.] Miia Ijäs: Res Publica Redeﬁned? The Polish-Lithuanian transition period of the 1560s and 1570s in the context of European state
formation processes, Frankfurt am Main i in. 2016 [Uudistettu unioni?
Puola-Liettuan murroskausi 1560–1570 – luvuilla eurooppalaisen valtiomuodostuksen kontekstissa, Tampere 2014], w: Historiallinen Aikakauskirja 112 (2014) 4, s. 457–459.
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3. Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania
PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Robert Brier
Beyond the Quest for a „Breakthrough“: Reﬂections on the Recent Historiography on Human Rights, w: Mobility and Biography, red. Sarah
Panter, Berlin – Boston 2015 [= Jahrbuch für Europäische Geschichte /
European History Yearbook, 16], s. 155–174.
Ruth Leiserowitz
A Border from a Jewish Perspective. Developments on the Prussian
Periphery, w: Jewish and Non-Jewish spaces in Urban Context [= Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne, 4], red. Alina Gromova, Felix
Heinert, Sebastian Voigt, Berlin 2014, s. 129–144.
Polnische Militärärzte im zarischen Imperium. Räume und Spannungsfelder zwischen Warschau und Port Artur, w: Eliten im Vielvölkerreich.
Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–
1918), red. Tim Buchen, Malte Rolf [= Elitenwandel in der Moderne,
17], Berlin 2015, s. 223–239.
[Rec.] Im Kampf gegen die Cholera. Der jüdische Arzt Martin Hahn
(1865–1934) als Forschungsreisender in Russland, red. Juliane C. Wilmanns, Dietrich von Engelhardt, Gerrit Hohendorf, oprac. Stephanie
Neuner, André Hützen, Berlin i in. 2012,
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo-e-reviews-2015/2.
[Rec.] POLIN. Museum der Geschichte der polnischen Juden, w: http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=210&view=pdf&pn=
rezensionen&type=rezausstellungen.
Anna Novikov
Shades of a Nation. The Dynamics of Belonging among the Silesian
and Jewish Populations in Eastern Upper Silesia (1922–1934) [= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, 34], Osnabrück 2015.
Kleider machen Leute. Bericht über den Workshop „Wear Your Nation –
Wear Your Utopia?!“, w: Weltweit vor Ort. Das Magazin der Max Weber Stiftung, nr 1 (2015), s. 40–42.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY
Robert Brier
Referat „The Symbolic Politics of Political Incarceration: The ,Prisoner of
Conscience‘ and Human Rights Activism in the Soviet Bloc“, coroczna
konferencja Society for Historians of American Foreign Policy, Waszyngton, D.C., 25–27 czerwca.
Referat „Anti-Totalitarianism, Democracy, and Human Rights: On the
French Left’s Strange Love Affair with Poland’s Solidarity Movement“,
konferencja międzynarodowa „Does Human Rights Have a History?“,
Pozen Family Center for Human Rights, Uniwersytet w Chicago, 10–11
kwietnia.
Ruth Leiserowitz
Koncepcja i realizacja seminarium „Jewish Spaces – Jewish Places“,
4. seminarium Copernicus Graduate School, we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Historii Żydów
Polskich (POLIN), NIH w Warszawie, 5–8 marca.
Komentarz „Rozruchy antyżydowskie w XIX w.“ na konferencji „Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia,
pamięć, tożsamość“, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego / Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN) / NIH w Warszawie /
Department of Hebrew and Jewish Studies, University College London /
Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations /
Goldstein-Goren Diaspora Research Center na Uniwersytecie Telawiwskim, Warszawa, 11 czerwca.
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Wykład wprowadzający „Overlapping Identities in Warsaw Operation Rooms. Jewish-German-Polish aspects among physicians in the
19th c.“, XV konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii
Medycyny „Jewish–German–Polish: histories and traditions in medical culture(s)“, Uniwersytet im. Fryderyka Aleksandra w ErlangenNorymberdze / Żydowski Instytut Historyczny / NIH w Warszawie /
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, NIH
w Warszawie, 9 września.
Moderacja sekcji „Nationality conﬂicts“, konferencja „NineteenthCentury Anti-Semitism in International Perspective“, NIH w Paryżu,
21–23 października.
Koncepcja i realizacja warsztatów „Zdjęcia rodzinne jako źródło do historii Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1960 (cz. III)“, NIH w Warszawie, 29–30 października.
Anna Novikov
Koncepcja, organizacja i moderacja warsztatów „Wear Your Nation –
Wear Your Utopia?! Clothing, Fashion and Beauty in Historical Perspective“ oraz referat „,My Precious‘, Made of Wood and Iron. The Challenge of ,Black Jewelry‘ and Black Fashion in Warsaw (1861–1864)“,
NIH w Warszawie, 12–14 stycznia.

20th Century Europe and America“, NIH w Waszyngtonie, 7 maja.
Referat „Das SS-Lager Soldau aus der Perspektive seiner Häftlinge“,
coroczna konferencja „Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung“, Toruń/Działdowo, 16 maja.
Referat „Refugees in East Prussia during the First World War“, warsztaty „Europe on the Move: The Great War and the Refugees“, University of Manchester / Połtawski Narodowy Uniwersytet Techniczny,
Połtawa, 25–27 czerwca.
Referat „Jewish Traders Daily Life in Memel in 19th Century“, konferencja „The Sea and the Coastland“, Instytut Historii i Archeologii
Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu w Kłajpedzie, 8–10 października.
Moderacja dyskusji panelowej „Okoliczności zjednoczenia Niemiec –
Rola Polski“ z Januszem Reiterem, Peterem Hartmannem i Krzysztofem Ruchniewiczem, we współpracy z Ambasadą Niemiec w Warszawie, NIH w Warszawie, 16 listopada.
Anna Novikov
Leo Baeck and Leon Ader: Friendship Reﬂected in Correspondence, w:
Leo Baeck Institute Yearbook, vol. 60 (2015), s. 107–120.

Referat „Twój strój określa, kim jesteś. Kształtowanie ,narodowego
wyglądu‘ Polaków i Żydów przez modę w porozbiorowej Polsce“,
kolokwium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
2 marca.

Central Europe in the Middle East: The Russian Language in Israel, w:
The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders,
red. Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi, Catherine Gibson, Basingstoke – Nowy Jork 2016, s. 477–494.

Referat „The interwar Katowice: a meeting place between ,Ostjüdisch‘
and German Jewish spaces“, 4. seminarium Copernicus Graduate
School (CGS) „Jewish Spaces – Jewish Places“, NIH w Warszawie, 5–8
marca.

Referat „To Dance and to Wear: The Role of Costume in American
Tribal Style Dance“, The Association of Dress Historians New Research
Conference, Londyn, 21 lutego.

Organizacja warsztatów „Przynależność, lojalność i tożsamość na
Górnym Śląsku epoki nowoczesnej: Kompleks badawczy w obliczu
zmian?“ (we współpracy z Milošem Řezníkiem i Michaelem Zokiem)
oraz referat „Aspects of ,Polonization‘ in the interwar Eastern Upper
Silesia“, NIH w Warszawie, 9–10 czerwca.

4. Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności“
PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

PROJEKTAMI

Jens Boysen
Cold War military elites between transnational normative communities and national narratives: the case of the two Germanys and Poland, w: Northern Europe in the Cold War: East-West Interactions of
Security, Culture, and Technology, red. Ann-Marie Ekengren, Rasmus
Mariager, Poul Villaume, Helsinki 2015, s. 130–157.

Ruth Leiserowitz
[Rec.] Piotr Forecki: Reconstructing Memory. The Holocaust in Polish
Public Debates [= Geschichte – Erinnerung – Politik, 5], Frankfurt am
Main 2013, w: ZfO 64 (2015) 3, s. 462–464.

Stephan Lehnstaedt
Red. (we współpracy z Dariuszem Adamczykiem): Wirtschaftskrisen
als Wendepunkte. Ursachen, Folgen und historische Einordnungen
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Osnabrück 2015 [= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, 33].

Referat „The Dynamics of East-Central European Jewish Clothing“,
kolokwium Center for Jewish History, Nowy Jork, 25 lipca.
DOROBEK NAUKOWY
CZĄSTKOWYMI

POZA

ZDEFINIOWANYMI

Population Shifts and Displacement in the Memel Region, w: Population Displacement in Lithuania in the 20th Century. Experiences, Identities and Legacies, red. Tomas Balkelis, Violeta Davoliūtė [= On the
Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in
the Baltics, 43], Amsterdam, s. 112–131.
Referat „Childhood in the Memel Region“, konferencja „Growing
Up in 20th Century European Borderlands“, Instytut Historii Europy
Wschodniej, Uniwersytet Wiedeński, 15–16 stycznia.
Moderacja dyskusji panelowej z Jochenem Böhlerem, Bogdanem
Chrzanowskim, Jackiem Zygmuntem Sawickim i Tomaszem Stempowskim w ramach prezentacji książki „Album Baltruschat“, NIH w Warszawie / IPN, NIH w Warszawie, 21 kwietnia.

Der Deutungsstreit um die „Ghettorenten“. Anmerkungen zur Diskurspraxis des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, w: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 63 (2015) 1, s. 109–118.
Social Mood and Public Opinion towards the Soviet Union in Germany
in 1939, w: Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2: Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura,
red. Marek Piotr Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, Warszawa 2014
[2015], s. 217–232.
Generalgouvernement, w: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa, http://ome-lexikon.uni-oldenburg.
de/regionen/generalgouvernement/.

Dyskusja panelowa na temat „Kriegskindheiten“, zorganizowana przez
Fundację Koerbera, Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie, 4 maja.

Ober Ost, w: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen
im östlichen Europa, http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/
ober-ost/.

Referat „From Peddlers to Shopkeepers: How Consumption Came to
the Countryside“, konferencja „Jewish Consumer Cultures in 19th and

Generalgouvernement Warschau, w: Online-Lexikon zur Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, http://ome-lexikon.
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uni-oldenburg.de/p42286.
Militärgeneralgouvernement Lublin, w: Online-Lexikon zur Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, http://ome-lexikon.
uni-oldenburg.de/p42284.
(we współpracy z Dariuszem Adamczykiem) Krisen ohne Ende? Europas Wirtschaft im Wandel der Jahrhunderte, w: Wirtschaftskrisen als
Wendepunkte. Ursachen, Folgen und historische Einordnungen vom
Mittelalter bis zur Gegenwart, red. Dariusz Adamczyk, Stephan Lehnstaedt, Osnabrück 2015, s. 9–22.
Ein gelobtes Land? Die Mittelmächte und ihre Erwartungen in Polen
1914/15, w: Kriegsbeginn in Norddeutschland. Zur Herausbildung einer „Kriegskultur“ 1914/15 in transnationaler Perspektive, red. Cornelia Rauh i in., Göttingen 2015 [= Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Niedersachsen und Bremen, 284], s. 106–127.
The incorporation of the General Government in the German war
economy, w: Economies under Occupation. The hegemony of Nazi
Germany and Imperial Japan in World War II, red. Marcel Boldorf, Tetsuji Okazaki, Londyn – Nowy Jork 2015, s. 147–160.
[Rec.] Isabel V. Hull: A Scrap of Paper. Breaking and Making International Law During the Great War, Ithaca 2014, w: ZfG 63 (2015) 2,
s. 201–203.
[Rec.] Rudolf Jaworski, Florian Peters: Alltagsperspektiven im besetzten Warschau – Perspektywy codzienności w okupowanej Warszawie,
Marburg 2013, w: jgo.e-reviews 5 (2015) 1, s. 27–28.
[Rec.] Berthold Unfried: Vergangenes Unrecht. Entschädigung und
Restitution in einer globalen Perspektive, Göttingen 2014, w: Archiv
für Sozialgeschichte (online) 55 (2015), http://library.fes.de/pdf-ﬁles/
afs/81670.pdf.
[Rec.] Tomasz Ceran: The History of a Forgotten German Camp. Nazi
Ideology and Genocide at Szmalcówka, London – New York 2015, w:
Francia-Recensio 2/2015, http://www.perspectivia.net/publikationen/
francia/francia-recensio/2015-2/ZG/ceran_lehnstaedt.
[Rec.] Annika Wienert: Das Lager vorstellen. Die Architektur der nationalsozialistischen Vernichtungslager, Berlin 2015, w: sehepunkte 15
(2015) 11, http://www.sehepunkte.de/2015/11/27565.html.
Maren Röger
Kriegsbeziehungen. Intimität, Gewalt und Prostitution im besetzten
Polen, 1939–1945, Frankfurt nad Menem 2015 [Die Zeit des Nationalsozialismus].
Red. (we współpracy z Machteld Venken): Growing up in the Shadow
of the Second World War. European Perspectives / Grandir dans les
brumes de la Seconde Guerre mondiale. Perspectives européennes,
European Review of History / Revue européenne d’histoire 22 (2015)
2 (Special Issue).
(we współpracy z Machteld Venken) Growing up in the Shadow of the
Second World War. European Perspectives, w: Growing up in the Shadow of the Second World War. European Perspectives / Grandir dans les
brumes de la Seconde Guerre mondiale. Perspectives européennes, red.
Maren Röger, Machteld Venken, European Review of History / Revue
européenne d’histoire 22 (2015) 2 (Special Issue), s. 199–220.
Verdrängter Besatzungsalltag. Intime Kontakte zwischen Deutschen
und Polen 1939–1945 und ihre Nachgeschichte, w: Historie. Jahrbuch
des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, t. 7 (2013/2014): Besatzung, s. 170–181.
Von Fischotter und seiner Frau: Besatzungsalltag und NS–Rassenpolitik am Beispiel eines deutsch–polnischen Paares im Generalgouvernement, w: Historische Zeitschrift 299 (2014) 4, s. 70–98.

[Rec.] Monika Wienfort: Verliebt, verlobt, verheiratet. Eine Geschichte der Ehe seit der Romantik. München 2014, w: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 63 (2015) 7/8, s. 683–684.
[Rec.] Lu Seegers: „Vati blieb im Krieg“. Vaterlosigkeit als generationelle Erfahrung im 20. Jahrhundert – Deutschland und Polen. Göttingen 2013, w: ZfO 64 (2015) 2, s. 317–318.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY
Stephan Lehnstaedt
Referat „Who deﬁnes a Nazi Ghetto“, 4. seminarium Copernicus Graduate
School „Jewish Spaces – Jewish Places“, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu / NIH w Warszawie, Warszawa, 7 marca.
Moderacja sekcji na konferencji „Politische Justiz und Transitional
Justice in Deutschland, Polen und der Sowjetunion von den 1930er
bis in die 1950er Jahre“, IfZ München / IPN / NIH w Warszawie / NHI
w Moskwie, Warszawa, 12–14 marca.
Referat „Facing Enemies? Ethnic Approaches in Poland by the Central
Powers and Nazi Germany“, konferencja „Breaking Empires, Making
Nation“, College of Europe Natolin (Warszawa), 7–8 kwietnia.
Udział w dyskusji panelowej „Obraz II wojny w europejskim dyskursie
historycznym i pamięci zbiorowej“, konferencja „II wojna światowa.
Edukacja i pamięć dla pokoju“, Dom Spotkań z Historią, Warszawa,
27–28 kwietnia.
Komentarz podsumowujący, konferencja „Gewaltkulturen von den
Kolonialkriegen bis zur Gegenwart“, Universität Potsdam / NIH w Warszawie, Poczdam, 4–6 czerwca.
Referat „Deﬁning Jewish Ghettos Then and Now“ w sekcji „Jewish
Spaces in Poland“, 73. coroczna konferencja Polish Institute of Arts &
Sciences of America (PIASA), Toronto, 11–13 czerwca.
Referat „Die wahre ,Volksgemeinschaft‘? Politik für die Volksdeutschen im besetzten Polen“, konferencja „Der Ort der ‚Volksgemeinschaft‘“, Uniwersytet Leibniza w Hanowerze, 25–27 czerwca.
Referat „Niemiecki ZUS nie chciał wypłacić. Gettorenty 1997–2015“
na spotkaniu stowarzyszenia „Drugie Pokolenie“, Warszawa, 6 lipca.
Referat „Der dreigeteilte Zankapfel. Polen zwischen den Mittelmächten, 1900–1917“, coroczna konferencja Niemiecko-Rosyjskiej Komisji
Historyków, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, 9–10 lipca.
Wykład „Germany after the defeat (1945–1949)“, Letnia Szkoła Muzeum Historii Żydów Polskich (POLIN), 17 sierpnia.
Udział w dyskusji „Deutsch-polnische Beziehungen im europäischen
und internationalen Kontext“ z udziałem członków frakcji politycznej
Bundestagu SPD, NIH w Warszawie, 1 września (we współpracy z Katrin Stoll).
Referat „Niemiecki aparat represji: organizacja i zadania”, konferencja
„Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941 w porównaniu”,
IPN Warszawa, 29–30 września.
Warsztaty „Die imperialen Herausforderungen Österreich-Ungarns:
Expansion” oraz referat „Wofür Expansion? Vorstellung und Wirklichkeit im Ersten Weltkrieg“, NIH w Warszawie, 8–9 października.
Maren Röger
Referat „Sexualpolitik als Rassenpolitik“, konferencja „Łódź w Kraju
Warty (1939–1945). Nowe perspektywy badawcze“, IPN Katowice,
12–13 lutego.
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Referat „,With the hope of a piece of sausage or a mug of beer‘ – Survival Prostitution in Occupied Poland“, konferencja „Societies Under
Occupation in World War II: Supply, Shortage, Hunger“, Kulturwissenschaftliches Institut Essen, 12–14 marca.
DOROBEK NAUKOWY
CZĄSTKOWYMI

POZA

ZDEFINIOWANYMI

PROJEKTAMI

Jens Boysen
Simultaneity of the un-simultaneous: German social revolution and
Polish national revolution in the Prussian east 1918/19, w: Germany
1916–23. A Revolution in Context, red. Klaus Weinhauer, Anthony
McElligott, Kirsten Heinsohn, Bielefeld – Nowy Jork 2015, s. 229–250.
Wpływ doświadczeń w okresie I wojny światowej na poczucie lojalności Polaków pruskich a Mazurów wobec Niemiec, w: 100. rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej. Materiały pokonferencyjne,
Nidzica 2014, red. Ewelina Solarek, Hubert Domański, Hubert Wajs,
Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych 2015, s. 131–140.
Gezeiten nationaler Identität: Josef von Unruh/Józef Unrug als Ofﬁzier
der deutschen und polnischen Marine (1907–1919 bzw. 1919–1947),
w: Nach dem Zerfall der Imperien: Historische Zäsur und biograﬁsche
Erfahrung im östlichen Europa, red. Katrin Steffen [= Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, 23 (2014)], Lüneburg 2015,
s. 103–121.

red. Brigitte Braun, Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź, Trewir 2015,
s. 341–360.
Katrin Stoll
[tłumaczenie z języka polskiego na angielski] Elżbieta Janicka: The
Square of Polish Innocence. POLIN Museum of the History of Polish
Jews in Warsaw and its Symbolic Topography, w: East European Jewish Affairs 45 (2015) 2–3, s. 200–214.
[tłumaczenie z języka polskiego na angielski] Elżbieta Janicka: Casimir
the Great’s Flying Circus presents: ‘The narrowest house in the world –
an event on a global scale.’ Historical re-enactment on the occasion
of the 70th anniversary of the Aktion Reinhardt, w: Studia Litteraria et
Historica 2 (2013), s. 1–56,
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2013.005/1510.
(we współpracy z Noah Benningą) Personal Engagement and the
Study of the Holocaust: Redressing the Missed Conversation of the
Past, w: Holocaust Studies. A Journal of History and Culture 20 (2014)
1–2, s. 1–16.
The Lack of Conscious Engagement with the Reality of the Holocaust
or: On the non-reception of Jan Karski in the Federal Republic of
Germany, w: Holocaust Studies. A Journal of History and Culture 20
(2014) 1–2, s. 57–82.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Stephan Lehnstaedt
[Rec.] Philipp Ther: Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine
Geschichte des neoliberalen Europa, Frankfurt am Main 2014, w: sehepunkte 15 (2015) 1,
http://www.sehepunkte.de/2015/01/26218.html.
Maren Röger
Wypędzeni i wypędzenia w dyskursach publicznych Polski i Niemiec,
w: Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, red. Alfred Gall i in., Wrocław 2015, t. 2, s. 553–573.
Red. (we współpracy ze Stephanem Scholzem i Billem Nivenem): Die
Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und
Praktiken, Paderborn 2015.
(we współpracy ze Stephanem Scholzem i Billem Nivenem) Einleitung,
w: Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken, red. Stephan Scholz, Maren Röger, Bill Niven, Paderborn 2015, s. 9–14.

Magdalena Saryusz-Wolska
Referat „Die Krise der Gedächtnis-/Erinnerungsforschung. Auf der Suche
nach Alternativen“, konferencja „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności“, NIH w Warszawie, 17–18 września.
Referat o ﬁlmie „Strajk – die Heldin von Danzig“ Volkera Schlöndorffa,
XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza „Film najnowszy wobec
problemów świata współczesnego“, Radziejowice, 8–11 listopada.
Sabine Stach
Moderacja sekcji oraz referat „Making of the Past – State Socialism
in Heritage Tourism. Some considerations from a temporal perspective“, Annual Conference of the International Society for Cultural
History (ISCH) „Time and Culture / Temps et Culture“, Uniwersytet
Bukareszteński, 7–10 września.
Koncepcja i moderacja sympozjum „Funkcjonalność historii w późnej
nowoczesności. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze“ (we
współpracy z Katrin Stoll), NIH w Warszawie, 17–18 września.

Film und Fernsehen in der Bundesrepublik, tamże, s. 126–139.
(we współpracy ze Stephanem Scholzem) Fotograﬁen, tamże, s. 153–167.

Katrin Stoll
Przemowa z okazji wernisażu wystawy Niemands Orte Christiana
Herrnbecka i Gilada Hochmana, NIH w Warszawie, 8 maja.

Internet, tamże, s. 225–233.
Presse, allgemein, tamże, s. 358–371.

5. Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności
PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Magdalena Saryusz-Wolska
Geschichtspolitik in Polen. Die Debatten um den preisgekrönten Film
„Ida“ von Paweł Pawlikowski,
http://www.zeitgeschichte-online.de/ﬁlm/geschichtspolitik-polen.
Watching ﬁlms in the ruins: Cinema-going in early post-war Berlin, w:
Participations. Journal of Audience and Reception Studies 12 (2015)
1, s. 762–782.
Zur Rezeption von Andrzej Wajdas Film „Das Massaker von Katyn“,
w: Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbeziehungen,

Referat „Zum Befreiungsdiskurs in der Bundesrepublik Deutschland:
Diskursive Strategien zur Befreiung von der Wirklichkeit der NS-Verbrechen, Täterschaft und Schuld“, warsztaty „Der. 8. Mai: Ein ortloser
Erinnerungsort? Internationale und interdisziplinäre Perspektiven“,
NIH w Warszawie, 9 maja.
Referat „The topography of the former site of the Warsaw Ghetto: Spatial constellation, collective symbols and symbolic practices“ w sekcji
„Jewish Spaces or Spaces for Jews in Poland? Historical and Contemporary Perspectives“, 73. coroczna konferencja Polish Institute of Art
& Sciences of America (PIASA), Uniwersytet Toronto, 12 czerwca.
Koncepcja sympozjum „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze“ (we współpracy z Sabine Stach), NIH w Warszawie, 17–18 września.
Udział w dyskusji na temat „Probleme polnischer Gedenkstätten deutscher Vernichtungslager in Treblinka, Sobibór und Bełżec“ (z Krzysztofem Ruchniewiczem, Kamilem Majchrzakiem i Thomasem Lutzem),
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audycja „Das Kulturgespräch“, Deutschlandfunk, 9 października,
http://www.deutschlandfunk.de/erinnern-nicht-vergessen-problemepolnischer-gedenkstaetten.1301.de.html?dram:article_id=333087.
Referat „Conceptualizations of the Holocaust in contemporary Polish
historiography“, Conference in Honour of Dan Michman, Uniwersytet
Bar-Ilan, Ramat-Gan, Izrael, 1–3 grudnia.
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different attitudes to sources on part of a survivor historian“, warsztaty „Document Collections and their Place in the Historiography
of the Shoah“ grupy badawczej „Histoire and historiography of the
Shoah“ (Center for Historical Research, EHESS-CNRS), Paryż, 20–21
października.

Dawny zespół badawczy 1:
Władza Piastów w kontekście europejskim
DOROBEK NAUKOWY
CZĄSTKOWYMI

POZA

ZDEFINIOWANYMI

PROJEKTAMI

Magdalena Saryusz-Wolska
Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945–1949, Warszawa
2015.
Wina, wstyd, wyparcie. Pierwsze obrazy rozliczenia z nazizmem, w:
Afektywne historie i polityki pamięci, red. Elżbieta Wichrowska, Anna
Szczepan-Wojnarska, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa 2015,
s. 398–421.
(we współpracy z Juliane Haubold-Stolle) Wrocław. Podwójna historia
jednego miasta, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1: Wspólne/
Oddzielne, red. Robert Traba i Hans Henning Hahn we współpracy
z Maciejem Górnym i Kornelią Kończal, Warszawa 2015, s. 223–243.
[Rec.] Marek Haltof: Polish Film and the Holocaust. Politics of Memory,
New York 2012, https://www.pol-int.org/en/publications/polish-ﬁlmand-holocaust-politics-and-memory#r3255.
Udział w dyskusji panelowej „Pamięć w dialogu polsko-niemieckim“,
konferencja „Kultury i języki pamięci“, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 25–29 września.
Referat „Modi memorandi. Working on a Polish Lexicon in Germany“,
konferencja „Entangled Science? Relocating German-Polish Scientiﬁc
Relations“, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung,
Marburg, 28–30 października.
Sabine Stach
Jan Hus im 20. Jahrhundert – Politisierung und Symboldynamik // Jan
Hus ve 20. století – politizace a dynamika symbolů, w: Jan Hus. Wege
der Wahrheit // Cesty Pravdy [Katalog wystawy o tym samym tytule],
red. Marius Winzeler, Zittau 2015, s. 173–180.
Der 17. November. Variationen über das Motiv „studentischer Märtyrer“ in der Tschechoslowakei, w: Gegengeschichte – Zweiter Weltkrieg
und Holocaust im ostmitteleuropäischen Dissens, red. Peter Hallama,
Stephan Stach, Lipsk 2015, s. 163–186.
Referat „Personae non gratae or How to Stage Hidden Heroes? Visual
Representations of Jan Palach and Imre Nagy”, konferencja „Visual
Cultures of Socialism. A comparative approach“, Uniwersytet w Hamburgu, 18–20 marca.
Referat „Legacy politics. On the ambivalent symbolic capital of political martyrs in transitional and post-socialist societies”, 4 szkoła letnia
Copernicus Graduate School (CGS) „History and Politics. Remembrance as Legitimation“, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 10–11
lipca.
Katrin Stoll
Transcending the Divide between History and Memory: Szymon Datner’s practical Holocaust historiography in the early post-war period,
w: Holocaust Studies. A Journal of History and Culture 21 (2015) 1–2,
s. 1–19.
Hannah Arendts Lehren aus dem Eichmann-Prozess: Denken und
Urteilen, w: Eingreifende Denkerinnen. Weibliche Intellektuelle im
20. und 21. Jahrhundert, red. Ingrid Gilcher-Holtey, Tübingen 2015,
s. 79–104.
Referat „Szymon Datner’s practical and professional historiography:

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Dariusz Adamczyk
Red. (we współpracy ze Stephanem Lehnstaedtem): Wirtschaftskrisen
als Wendepunkte. Ursachen, Folgen und historische Einordnungen
vom Mittelalter bis zur Gegenwart [= Einzelveröffentlichungen des
DHI Warschau, 33], Osnabrück 2015.
Red. (we współpracy z Norbertem Kerskenem): Fernhändler, Dynasten,
Kleriker. Die piastische Herrschaft in sozialen und kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert [= DHI
Warschau, Quellen und Studien, 30], Wiesbaden 2015.
(we współpracy ze Stephanem Lehnstaedtem) Krisen ohne Ende? Europas Wirtschaft im Wandel der Jahrhunderte, w: Wirtschaftskrisen
als Wendepunkte. Ursachen, Folgen und historische Einordnungen
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, red. Dariusz Adamczyk, Stephan
Lehnstaedt, Osnabrück 2015, s. 9–21.
Von exogener Abhängigkeit zu endogener Ressourcenabschöpfung.
Der letzte Silberstrom aus Sachsen, einheimische Münzprägung und
der Wandel der piastischen Herrschaft im späten 11. Jahrhundert, w:
Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in sozialen
und kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom 10. bis zum frühen 13.
Jahrhundert, red. Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken, Wiesbaden
2015, s. 67–78.
(we współpracy z Norbertem Kerskenem) Fernhändler, Dynasten, Kleriker – Ökonomische, politische und geistige Netzwerke des piastischen
Polen. Einleitung, w: Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische
Herrschaft in sozialen und kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom
10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, red. Dariusz Adamczyk, Norbert
Kersken, Wiesbaden 2015, s. 7–13.
Czy bez Mahometa nie byłoby Mieszka I i Bolesława I? Arabski system handlowy a ekonomia polityczna społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej w X wieku, w: Historia Slavorum Occidentis, 1/2015,
s. 19–33.

B. Transfer badań naukowych
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie również
w 2015 roku aktywnie wspierał międzynarodowy dyskurs
w dziedzinie nauk historycznych, starając się intensyﬁkować komunikację i wzmacniać na tym polu współpracę
naukową oraz transfer badań. Ze zrozumiałych względów pierwszoplanowe znaczenie miały tu kontakty historyków polskich i niemieckich. Niemniej w misję pośredniczenia włączone zostały również pokrewne nauki
historyczne Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.
W tym znaczeniu, podobnie jak w latach poprzednich,
Instytut działał jako forum międzynarodowego dialogu
nauk historycznych, organizował imprezy naukowe, publikował prace naukowe i przyznawał stypendia.

B. Transfer badań naukowych |

1. Imprezy naukowe

Wykłady wtorkowe
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balne spojrzenia na kwestie powstawania imperiów, migracji i handlu z dalekimi krajami.
Prezentacja Wolfganga Schmalego (Wiedeń) poświęcona
była wymiarowi ikonograﬁcznemu XVIII stulecia, a Roland
Wenzlhuemer (Heidelberg) zabrał słuchaczy w rejs po historii globalnej przed pierwszą wojną światową. Kwestia
spornych regionów przygranicznych jako laboratorium hi-

Wykłady wtorkowe Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie kieruje przede wszystkim do przedstawicieli polskich nauk historycznych, a także do szerokiej zainteresowanej publiczności. Maksymalnie osiem razy w ciągu
roku Instytut zaprasza przedstawicieli (głównie) niemieckojęzycznej historiograﬁi, proponując forum prezentacji
i dyskusji dla nowatorskich koncepcji badawczych i ciekawych projektów. Zarówno same wykłady, jak i towarzyszące im dyskusje z symultanicznym tłumaczeniem zapewniają bezpośrednią komunikację z przedstawicielami
polskich nauk historycznych.
Punktem centralnym wykładów w 2015 roku stały się
przede wszystkim prezentacje nowych przedsięwzięć
badawczych. Dorothee Wierling (Hamburg) przedsta-

storii podana została pod dyskusję przez Raingard Esser
(Groningen), a rok wykładowy zakończył Valentin Groebner (Lucerna) reﬂeksjami na temat związków pomiędzy
turyzmem i historią.

Raingard Esser

wiła obraz frontu wschodniego w listach rodziny niemiecko-żydowskiej z Berlina z lat 1915-1917. Czasowo
zbliżonej tematyce poświęcone było wystąpienie Petera
Haslingera (Marburg/Monachium), który poruszył kwestie wyznaczania granic w Polsce, Czechosłowacji i na
Węgrzech po pierwszej wojnie światowej. Fascynującymi wynikami ponadnarodowych analiz komparatystycznych podzielił się Joep Leerssen (Amsterdam), wprowadzając słuchaczy w wiek XIX i w zagadnienia badań nad
problemami dyfuzji kulturowej i tożsamości narodowej.
Z kolei mediewista Michael Borgolte (Berlin) ukazał glo-
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Debaty Lelewelowskie

W 2015 roku zorganizowane zostało przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie już siódmy rok z rzędu
forum dyskusyjne, nazwane imieniem Joachima Lelewela,
„ojca” polskiej historii akademickiej oraz polityka. „Debaty Lelewelowskie” służą dyskutowaniu aktualnych zagadnień historii Polski w jej europejskim kontekście. Uczestniczą w nich czołowi przedstawiciele polskich, wschodnioi zachodnioeuropejskich oraz międzynarodowych nauk
historycznych, podejmujący sporne tematy, omawiane
z wielu perspektyw. Również publiczność bierze aktywny
udział w dyskusji. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest konfrontacja nie tylko sprzecznych tez i opinii, ale także intensywna wymiana poglądów między różnorodnymi środowiskami historyków. Dzięki temu poszczególne kwestie
przedstawiane są w pogłębiony sposób, uwzględniający
także róznorodne możliwości metodologicznego podejścia do danego problemu.

matyki praw człowieka na poziomie krajowym. Jan Eckel
podkreślił, że nie jest możliwe historyczne określenie rzeczywistego punktu rozpoczynającego dyskusję o prawach
człowieka, choć Akt Końcowy z Helsinek stał się niewątpliwie podstawą do dalszych międzynarodowych negocjacji
na temat praw człowieka i możliwości ich ratyﬁkacji przez
poszczególne państwa. Debata prowadzona była przez
Roberta Briera z NIH w Warszawie.
12. Debata Lelewelowska: Zwycięski pochód neoliberalizmu? Nowe spojrzenia na transformację 1989 roku
Polityczne, gospodarcze i społeczne procesy dokonujące
się w Polsce oraz w pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku w kontekście uwidaczniających się w nich (nie)ciągłości były przedmiotem dyskusji
6 października, moderowanej przez Włodzimierza Borodzieja (Warszawa), z udziałem Philippa Thera (Wiedeń),
Michala Pullmanna (Praga) i Rafała Wosia (Warszawa).
Debata dotyczyła w szczególności roli kapitału ludzkiego

11. Debata Lelewelowska: Stosunki międzynarodowe,
prawa człowieka i koniec zimnej wojny
2 czerwca, z okazji 40-lecia podpisania Aktu Końcowego
KBWE z Helsinek, o znaczeniu tego ważnego dokumentu
dla debaty nad prawami człowieka i tworzenia się opozycji
w krajach bloku wschodniego dyskutowali Sarah B. Snyder
(Waszyngton DC), Wanda Jarząbek (Warszawa) i Jan Eckel
(Freiburg). Wanda Jarząbek przedstawiła rolę, jaką w kra-

Włodzimierz Borodziej, Philipp Ther, Michal Pullmann i Rafał Woś (od lewej)

Sarah Snyder i Robert Brier

jach byłego bloku wschodniego odegrali opozycyjni intelektualiści i przedstawiciele Kościoła katolickiego w dyskusji na temat praw człowieka. Sarah Snyder wyjaśniła
znaczenie transgranicznej sieci dysydentów, dzięki której
szybko rozpowszechniono informacje o podpisanym Akcie
Końcowym, a tym samym doprowadzono do podjęcia te-

w procesie dokonujących się przemian. Wiele uwagi poświęcono kwestii wygranych i przegranych całego procesu
transformacji, przy czym sporna pozostała ocena tego bilansu. Podczas gdy Philipp Ther bardzo pozytywnie oceniał
rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku, Rafał Woś krytykował zbyt małe zainteresowanie kwestią przegranych
w dyskursie publicznym. W dyskusji z udziałem publiczności poruszono między innymi temat roli obszarów wiejskich w procesie transformacji oraz pokuszono się o moralną ocenę polityki państwa po 1989 roku. Włodzimierz
Borodziej podkreślił w podsumowaniu, że transformacja
w Polsce zakończyła się już dawno na polu formalnym,
jednakże w sferze społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego trwać będzie jeszcze długo.
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Konferencje, warsztaty i panele

Warsztat: Wear Your Nation – Wear Your Utopia?!
W dniach od 12 do 14 stycznia 2015 r. odbyły się w NIH
w Warszawie warsztaty interdyscyplinarne „Wear Your
Nation – Wear Your Utopia?! Clothing, Fashion and Beauty in Historical Perspective”, od strony koncepcyjnej
przygotowane i przeprowadzone przez Annę Novikov,
gościnnie pracującą naukowo w NIH, we współpracy
z Instytutem Historii Żydów Niemieckich w Hamburgu.
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kursach władzy oraz jako nośnika przesłań ideologicznych. Christopher Breward (Uniwersytet w Edynburgu)
w swoim wykładzie wprowadzającym „Suit – The Cultural
History of an Idea” analizował historię ubioru męskiego
od początków nowożytności aż po czasy współczesne,
szczególnie koncentrując się na społecznym i politycznym znaczeniu męskich ubrań w XIX i XX wieku.
Konferencja: Łódź w Kraju Warty (1939-1945)
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Łodzi i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizowały
wspólnie konferencję naukową na temat „Łódź w Kraju
Warty (1939-1945). Nowe perspektywy badawcze”. Konferencję, która odbyła się w dniach 12-13 lutego 2015 r.,

Christopher Breward

otworzył Janusz Wróbel z IPN, wygłaszając wykład
„Mieszkańcy Kraju Warty. Perspektywa demograﬁczna”.
W czasie dwudniowych obrad omówiono sześć bloków
tematycznych: „Struktury zbrodni”, „Polityka rasowa”,
„Opór” oraz „Życie codzienne”, „Getto” i „Pamięć“. Celem konferencji była wymiana poglądów na temat nowych zagadnień i dezyderatów badawczych między naukowcami z Polski, Niemiec i z innych krajów. Referatom
towarzyszyły ożywione dyskusje, także z udziałem licznie
zebranej publiczności, złożonej m.in. z zainteresowanych
tematyką łodzian.
Organizatorki warsztatów: Anna Novikov, Nathalie Keigel, Svenja Bethke
(od lewej)

Centralne kwestie poruszane w prezentacjach dotyczyły sposobu, w jaki moda i ubiory w różnych okresach
i w różnych społeczeństwach służyły wyrażaniu przynależności narodowej, religijnej lub politycznej, przy czym
tematyzowana była również rola mody i ubioru w dys-
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Warsztat: Prywatność w narodowym socjalizmie

Seminarium CGS „Jewish Spaces – Jewish Places“

W ramach wspólnego projektu badawczego realizowanego przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie,
Instytut Historii Najnowszej (IfZ) w Monachium i Berlinie oraz Uniwersytet w Nottingham odbył się w dniu 14
lutego 2015 r. w Łodzi jednodniowy warsztat na temat
„Prywatność w narodowym socjalizmie”, podczas którego projekty swoje przedstawili współpracownicy IfZ Annemone Christians, Sven Keller, Christian Packheiser i Carlos Haas. W tych egzemplarycznych badaniach szukają
oni odpowiedzi na pytanie, na jakiej zasadzie prywatność

W dniach 5-8 marca 2015 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował seminarium doktoranckie
„Jewish Spaces – Jewish Places”. Wydarzenie zrealizowano
wspólnie z „Copernicus Graduate School” (CGS). Po wprowadzeniu tematycznym Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie) obrady przeniesiono do Muzeum Historii Żydów Pol-

funkcjonowała jako obietnica i w jaki sposób była ona
negocjowana, inscenizowana i broniona w warunkach
panowania narodowego socjalizmu. W dyskusji uczestniczyli Elizabeth Harvey i Maiken Umbach z Uniwersytetu
w Nottingham, Johannes Hürter, Andrea Löw, Ingo Loose
i Andreas Wirsching (IfZ), Wiebke Lisner (Hanower), Bianka Pietrow-Ennker (Konstancja), Thomas Schaarschmidt
(Centrum Badań Historii Współczesnej w Poczdamie) oraz
Maren Röger (NIH w Warszawie).

skich POLIN. Dyrektorka wystawy stałej muzeum, Barbara
Kirshenblatt-Gimblett, osobiście oprowadziła doktorantów, zwracając szczególną uwagę na przestrzenną koncepcję ekspozycji. Kolejne wykłady wygłosili pracownicy
naukowi NIH: Maria Cieśla, Stephan Lehnstaedt, Anna Novikov i Katrin Stoll. Chociaż w Instytucie nie ma osobnego
zespołu badawczego zajmującego się tym tematem, pracownicy przedstawili szerokie, zróżnicowane ujęcie epok
i problemów na tle fascynujących zagadnień, które były
inspiracją dla doktorantów.
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Konferencja poświęcona politycznemu sterowaniu
systemem wymiaru sprawiedliwości i transitional
justice
W dniach 12-14 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się
międzynarodowa konferencja „Polityczne sterowanie
systemem wymiaru sprawiedliwości i transitional justice
w Niemczech, Polsce i w Związku Radzieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX w.”, zorganizowana przez
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toczyły się w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki
IPN – Przystanek Historia. Badacze z Białorusi, Niemiec,
Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy dyskutowali między innymi o różnym sposobie zinstrumentalizowania wymiaru sprawiedliwości w narodowym socjalizmie
i w Związku Radzieckim. W ramach kompleksu tematycznego „Dawne systemy wymiaru sprawiedliwości na usługach dyktatur – ich przebudowa” Andrzej Paczkowski
wskazał, jak bardzo płynna może być granica pomiędzy
rozliczeniami zbrodni reżimów bezprawia a wymiarem
sprawiedliwości opartym na rewanżu.
Warsztat: 8 maja – nieumiejscowione miejsce pamięci?
W związku z 70. rocznicą bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu i zakończenia II wojny światowej w Europie w dniu
8 maja 1945 roku, Katrin Stoll (NIH w Warszawie), Alexandra Klei (Berlin) i Annika Wienert (Monachium) zorganizowały w NIH w dniach 8-10 maja 2015 r. międzynarodowy

Arsienij Roginski ze Stowarzyszenia MEMORIAŁ, Moskwa

Andrzej Paczkowski

Instytut Historii Najnowszej (Monachium, Berlin), Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Stowarzyszenie MEMORIAŁ
(Moskwa) oraz dwa Niemieckie Instytuty Historyczne –
w Moskwie i w Warszawie. Po wykładzie inaugurującym
konferencję, wygłoszonym w NIH w Warszawie przez
Jürgena Zaruskyego (Monachium), dwudniowe obrady

warsztat „8 maja – nieumiejscowione miejsce pamięci?
Aspekty międzynarodowe i interdyscyplinarne”. Celem
warsztatu było krytyczne omówienie dyskursu prowadzonego w związku z tym wydarzeniem. W obszarze zainteresowania znalazły się z jednej strony współczesne percepcje
daty 8/9 maja, a z drugiej przypisywane jej ex post znaczenia jako miejscu pamięci oraz przemiany tych znaczeń. Impreza rozpoczęła się otwarciem wystawy „Niemands Orte”
(Miejsca niczyje) z fotograﬁami Christiana Herrnbecka i muzyką Gilada Hochmana. Katrin Stoll w swoim przemówieniu
krytycznie omawiała pojęcie „wyzwolenia”. Częścią imprezy
było też zwiedzanie wystawy „Po Zagładzie” w Żydowskim
Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma i terenu
byłego getta warszawskiego.
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Konferencja: Kultury przemocy od wojen kolonialnych
po współczesnośc

Warsztat: Przynależność, lojalność i tożsamość na
Górnym Śląsku epoki nowoczesnej

Diachroniczne ujęcie przemocy w „długim” XX wieku
było tematem konferencji
zorganizowanej w dniach
4-6 czerwca 2015 r. przez
NIH w Warszawie wspólnie
z Niemieckim Komitetem
Historii II Wojny Światowej
i we współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie.
Sönke Neitzel (LSE) i Stephan Lehnstaedt (NIH) zaprosili kolegów z sześciu
krajów do Poczdamu, aby rozważać z nimi kluczowe pytanie konferencji, a mianowicie czy faktycznie istnieje coś
takiego jak narodowe kultury przemocy. Referaty i ożywione debaty pokazały raczej, że w określonych czasach
i wobec określonych konstelacji przeciwników pojawiają
się też specyﬁczne praktyki przemocy. Podczas gdy ogólnie rzecz biorąc kwestia postrzegania różnych „inscenizacji” mordów przez sprawców jest dość dobrze zbadana,
to w dużo mniejszym stopniu można odnieść to do oﬁar.
W tym kontekście należałoby intensywniej niż dotychczas
badać przemoc w odpowiedzi na przemoc, której towarzyszyła adaptacja określonych praktyk zarówno w walce przeciwko agresorom, jak i w późniejszych, własnych
wojnach.

W dniach 9-10 czerwca 2015 r. w salach NIH w Warszawie odbył się zorganizowany przez Miloša Řezníka,
Annę Novikov i Michaela Zoka warsztat „Przynależność,
lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku epoki nowoczesnej: Kompleks badawczy w obliczu zmian?”. Uczestnicy
z Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii dyskutowali o rezultatach badań ostatnich lat, z których wynikają nowe perspektywy badawcze. W pierwszym dniu warsztatu dominowały zagadnienia z dziedziny historii gospodarczej i społecznej w kontekście specyﬁcznych zmian, zachodzących
po zakończeniu II wojny światowej. Uzupełnieniem tego

dnia były prezentacje trzech projektów wydawniczych,
omawiających m.in. powstawanie regionalnej tożsamości
w oparciu o historiograﬁę od epoki wczesnonowożytnej,
zagadnienia mitów i bohaterów regionu oraz nowe zadania w badaniach, począwszy od epoki industrializacji. Drugi dzień spotkania poświęcono rozważaniom nad procesami identyﬁkacji, inkluzji i wykluczenia, które zachodziły
w społeczeństwie Górnego Śląska w erze industrializacji,
w okresie międzywojennym i powojennym oraz w niedawnej przeszłości. Problemy te omawiano z perspektywy
historii społecznej, nauk o kulturze i językoznawstwa.
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Panel NIH w Warszawie na konferencji PIASA 2015
NIH w Warszawie wystąpił w dniach 11-13 czerwca 2015 r.
na 73. Dorocznej Konferencji Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences in
America) w Munk School of Global Affairs w Toronto z panelem zatytułowanym „Jewish Spaces or Spaces for Jews
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Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny
w NIH w Warszawie
XV konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, która odbyła się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie w dniach 9-11 września 2015 r.,
zainaugurowana została wykładem w Pałacu Karnickich,
siedzibie NIH. Zastępczyni dyrektora NIH w Warszawie,
Ruth Leiserowitz, mówiła na temat „Overlapping Identi-

Joanna Nalewajko-Kulikov, Maria Cieśla, Stephan Lehnstaedt, Katrin
Stoll (od lewej)

in Poland? Historical and Contemporary Perspectives”.
W panelu, którego celem była wymiana naukowa z badaczami z krajów angloamerykańskich, udział wzięli Joanna
Nalewajko-Kulikov, Stephan Lehnstaedt i Katrin Stoll, moderację objęła zaś Maria Cieśla. Chronologicznie najwcześniejszy wykład wygłosiła Joanna Nalewajko-Kulikov, która
mówiła o gazetach wydawanych w jidysz w okresie międzywojennym jako przestrzeniach wielojęzycznych. Stephan Lehnstaedt przedstawił zagadnienie deﬁnicji narodowosocjalistycznych gett, pytając zarazem o to, kto ostatecznie określa, czym są przestrzenia żydowskie: czy sami
Żydzi, czy narodowosocjalistyczni okupanci, czy sędziowie
i zakłady ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech, które
wypłacają odszkodowania, a może jednak raczej historycy?
W trakcie dyskusji nad referatem Katrin Stoll „The Topography
of the Former Site of the Warsaw Ghetto: Spatial Constellation,
Collective Symbols and Symbolic Practices” pojawiła się
i wywołała ożywioną polemikę kwestia praktyk współczesnej polityki historycznej.

Ruth Leiserowitz

ties in Warsaw Operation Rooms. Jewish-German-Polish
aspects among physicians in the 19th century”. Za sprawą tej konferencji, która zatytułowana była „Żydzi – Niemcy – Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych”,
polsko-niemiecki dialog naukowy został poszerzony
o perspektywę żydowską. Zwrócono uwagę na podzieloną przez długi czas historię, włączając do niej kwestie
katastrof i zbrodni. Współorganizatorzy – Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Uniwersytet im. Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymberdze, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
i NIH w Warszawie – powitali, obok polskich i niemieckich
uczestników, także kilkoro badaczy z Izraela.
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Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności

Humanistyka w dialogu: O stanie Unii Europejskiej

Warsztaty, których podtytuł brzmiał „Koncepcje – metody –
perspektywy badawcze“, stały się okazją do pierwszej
publicznej prezentacji planów i zamierzeń nowego zespołu badawczego w NIH w Warszawie: „Funkcjonalność
historii w późnej nowoczesności“. Na zaproszenie Miloša
Řezníka, Katrin Stoll i Sabine Stach przedstawiciele historii, politologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa
i ﬁlmoznawstwa dyskutowali w dniach 17-18 września
2015 r. o różnych możliwościach badania publicznych
reprezentacji przeszłości. Już we wprowadzeniu Miloš

Miloš Řezník, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, uczestniczył 21 września 2015 r.
w dyskusji panelowej „Unia Europejska – permanentny
kryzys czy »ciche supermocarstwo«?”, która miała miejsce w Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu dyskusji „Humanistyka w dialogu”, organizowanego w różnych miejscach
w Niemczech przez Fundację im. Maxa Webera. Dyskusja
poświęcona była następującym zagadnieniom: W jakim
kierunku powinna albo może rozwijać się Unia Europejska? Czy powinna przyjąć kolejne kraje? Jakie oczekiwania w kwestii przyszłości Europy mają kraje Europy
Środkowo-Wschodniej? Oprócz Miloša Řezníka te i inne
zagadnienia omawiali Martin Baumeister (Niemiecki In-

Řezník zaznaczył, że mamy do czynienia z problemem
rozległym i niejednorodnym. W centrum zainteresowania uczestników stały: pojęcia i teorie oraz funkcje historii
w turyzmie, w obszarze dziedzictwa kulturowego, w rekonstrukcjach (re-enactment) oraz ﬁlmach historycznych,
komiksach i muzeach. Dyskutowano również o wykorzystaniu historii w przedsiębiorstwach. Większość rozmów
dotyczyła dwóch związanych ze sobą zagadnień: z jednej
strony związku między ekonomiczną użytecznością a badaniami historycznymi, z drugiej zaś – wzrastającej roli
„homo ludens” jako ﬁgury, która podchodzi do przeszłości w sposób zabawowy.

stytut Historyczny w Rzymie), Carina Schmitt (Uniwersytet w Bremie) i Christian Tomuschat (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Berlińsko-Brandenburgska Akademia
Nauk). Poruszono m.in. kwestie greckiego kryzysu ﬁnansowego, fali uchodźców w Europie i solidarności europejskiej.
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Warsztaty: Imperialne wyzwania Austro-Węgier.
Część 1: Ekspansja
Wielonarodowe Austro-Węgry były w „długim wieku XIX“
dominującą siłą na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
i mogły prowadzić politykę ekspansji aż do pierwszej wojny światowej. Jednocześnie zagrożenia dla monarchii rosły zarówno ze strony rywali zewnętrznych, jak i ze strony
wewnętrznych ruchów narodowościowych. Z ich powodu
imperium stanęło w końcu wobec problemów, którym nie
było w stanie sprostać, co doprowadziło w 1918 roku do
jego ostatecznego upadku i podziału na szereg państw
narodowych. Międzynarodowe warsztaty, prowadzone
przez Stephana Lehnstaedta (NIH w Warszawie) i Wolframa
Dornika (Instytut do spraw Badań nad Skutkami Wojny im.
Ludwiga Boltzmanna w Grazu / Archiwum Miejskie Grazu)
w Warszawie w dniach 8-9 października 2015 r., skupiły
się na ekspansji imperium Habsburgów i naświetleniu stojących za nią celów gospodarczych, militarnych i kolonizatorskich.

Następnym wydarzeniem z tego cyklu tematycznego
będzie międzynarodowa konferencja „Austro-Węgry i imperialne wyzwania w XIX i na początku XX wieku: Nacjonalizmy i rywalizacja w monarchii habsburskiej, w Europie i na
świecie”, którą NIH w Warszawie organizuje w listopadzie
2016 r. jako drugą doroczną konferencję Fundacji im. Maxa
Webera.
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Konferencja „Góry – Literatura – Kultura” (III)
W dniach od 14 do 16 października 2015 r. w Zakopanem
odbyła się konferencja „Góry – Literatura – Kultura: Góry
w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku”, zorganizowana przez
Uniwersytet Wrocławski, Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie, Tatrzański Park Narodowy oraz Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Tematem przewodnim spotkania
był motyw gór i jego znaczenie w twórczości literackiej i artystycznej oraz w dyskursie społecznym i politycznym na
przełomie XIX i XX wieku. NIH reprezentowali w Zakopanem Miloš Řezník oraz Aleksandra Kmak-Pamirska. Řezník

zaprezentował zagadnienie mitycznych i symbolicznych
gór na Kaszubach, a Kmak-Pamirska omówiła symbolikę
gór w świadomości kulturowej na Podlasiu i Wołyniu na
przełomie XIX i XX wieku. Tematy te ukazały, że motyw
gór odgrywał symboliczną rolę w dyskursie społecznym
tamtego czasu. Góry były elementem konstytuującym tożsamość narodową, regionalną lub lokalną, religijną, społeczną i kulturową.
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Warsztaty „Zdjęcia rodzinne jako źródło do historii
Europy Środkowo-Wschodniej, 1944-1960” (część 3)
Kolejne warsztaty z serii „Zdjęcia rodzinne jako źródło
do historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 19441960” odbyły się w dniach 29-30 października w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. W ramach tego projektu już po raz trzeci dyskutowano o zagadnieniach, odnoszących się do niewystarczająco zbadanych pierwszych lat powojennych i do różnorodnych,

of Murder and Memory”. Punktem wyjścia było zdjęcie
rodzinne, wykonane w 1941 roku bezpośrednio przed
deportacją żydowskiej rodziny z Bonfeld do Rygi. Nakreśliwszy politykę prześladowania Żydów w Niemczech
w okresie nazizmu, Bessel przeanalizował, w jakim stopniu i w jakiej formie przedstawione przez niego wydarzenia są dziś wspominane, lub odwrotnie – jak daleko
popadły w zapomnienie.
WeberWorldCafé: Globalisation during the Cold War
Czwarta z kolei impreza w cyklu realizowanym przez Fundację im. Maxa Webera (Bonn) wspólnie z Forum Studiów
Transregionalnych (Berlin) odbyła się 16 listopada 2015 r.
w Domu Książki w Lipsku. Inicjatorem wydarzenia, poświęconego tematowi „Globalisation during the Cold
War: Culture, New Geopolitics and Che Guevara“, był Jens
Boysen (NIH w Warszawie). W charakterystycznej dla tego
formatu atmosferze kawiarni szesnaścioro „gospodarzy“ –
ekspertów z siedmiu krajów – dyskutowało, cyklicznie

Richard Bessel

Hans van Ess (po lewej), Jens Boysen

Vita Kalnina, Silva Pocytė, Ruth Leiserowitz (od lewej)

długotrwałych następstw II wojny światowej. W centrum
dyskusji znajdowały się prezentacje prywatnych zdjęć
z Łotwy, Litwy, Polski i Chorwacji. Uczestnicy z zaangażowaniem dyskutowali, jak można analizować zdjęcia historyczne – z uwzględnieniem różnych podejść, takich jak
np. rozumienie generacyjne i sposoby reprezentacji obu
płci. Celem takiej analizy jest efektywne wykorzystanie
zdjęć w historiograﬁi.
Warsztaty rozpoczęły się wykładem Richarda Bessela
(York), zatytułowanym „From Bonfeld to Bikernieki: Paths

zmieniając miejsce przy ośmiu stolikach, z ok. 35 uczestnikami spotkania na temat różnych aspektów wskazanego
problemu. Umożliwiło to scalenie i przekazanie wyników
poszczególnych rozmów. Wachlarz tematyczny sięgał od
roli ideologii dominujących w polityce obu supermocarstw
w stosunku do „Trzeciego Świata” przez problem ponadnarodowych ruchów społecznych i politycznych oraz różnych
modeli modernizacyjnych aż po rolę sztuki i propagandy
w stosunkach międzynarodowych.
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Dyskusja panelowa: Okoliczności zjednoczenia Niemiec –
rola Polski
16 listopada 2015 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie
były dyplomata i doradca
kanclerza Niemiec Peter
Hartmann, były ambasador Polski w Niemczech
Janusz Reiter oraz specjalista w dziedzinie historii
stosunków
polsko-niemieckich Krzysztof Ruchniewicz (Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich Janusz Reiter
im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego) rozmawiali o udziale Polski
w zjednoczeniu Niemiec. Okazją do spotkania była 25.
rocznica podpisania w dniu 14 listopada 1990 r. w Warszawie polsko-niemieckiego traktatu granicznego, poprzedzonego podpisaniem 12 września 1990 r. tak zwanego
Traktatu Dwa-Plus-Cztery. Podczas ożywionej dyskusji,
prowadzonej przez Ruth Leiserowitz, licznie zebrani słuchacze zapoznali się z różnymi aspektami „krótkiego“ dla
dyplomacji roku 1990. Dyskutanci jednomyślnie uznali,
że Traktat Dwa-Plus-Cztery jest dziś słusznie uznawany za

Hans-Dietrich Genscher i Tadeusz Mazowiecki w dniu 14 listopada 1990 r.
BPA B 145 Zdjęcie 00101650

„arcydzieło dyplomacji“, gdyż w krótkim czasie rozwiązał
problemy, które wcześniej zdominowały całą epokę. Interesujące były ponadto zróżnicowane oceny dyskutantów
na temat ówczesnego stanowiska rządu Kohla w sprawie
granicy na Odrze i Nysie.

49

Konferencja „Ends of War”
W dniach od 18 do 20 listopada 2015 r. w Niemieckim Instutucie Historycznym w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ends of War.
Interdisciplinary Perspectives
on Past and New Polish Regions after 1944”, wspólne
przedsięwzięcie NIH w Warszawie i Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra
Brücknera w Halle i Jenie. KonStefan Chwin
ferencja skupiła się na okresie
zakończenia II wojny światowej jako na zróżnicowanym –
w zależności od regionu, tematyki i grupy społecznej –
i różnie przebiegającym przedziale czasowym od 1944 r. aż
po początek lat 50. Wykład inauguracyjny, zatytułowany
„Prawdziwy koniec II wojny światowej: zerwanie i ciągłość
w historii”, wygłosił pisarz Stefan Chwin. Na główną część

konferencji złożyły się cztery interdyscyplinarne panele.
Pierwszy z nich, „Demographic Upheaval – The re-invention of regional societies”, rozpatrywał, jak po II wojnie
światowej zachodziły procesy językowej i kulturowej integracji i konstytuowania się poszczególnych społeczeństw.
Drugi panel, „Past Injustice – Imaginations and concepts
of law and justice”, pytał o rolę prawa w procesie tworzenia nowego sytemu władzy i jego legitymacji oraz w stosunku do zbrodni II wojny światowej. W centrum uwagi
trzeciego panelu, „Material and Mental Breakdown –
Efforts of reconstruction”, znalazły się pytania o odbudowę powojennego społeczeństwa. Końcowy panel, „War is
Dead, Long Live the War! – Emotions and uncontrollable
actions”, zajmował sie krótko- i długofalowymi oddziaływaniami wojny na poziomie emocjonalnym.
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Konferencja poświęcona unii polsko-saskiej

Konferencja „Hołd pruski. Geneza i znaczenie”

Unia personalna między państwem polsko-litewskim
a Saksonią odcisnęła piętno na rozwoju politycznym,
kulturalnym i gospodarczym całego regionu środkowo-,
wschodnio- i północnoeuropejskiego, swoim oddziaływaniem wychodząc daleko poza swój czas (1697-1763). Od
końcowych dekad XX wieku okres unii doczekał się wielu
nowych ocen. Dotychczas jednak brakuje całościowego
ujęcia, wykorzystującego wiedzę pozyskaną z transnarodowych analiz i interpretacji.

4 grudnia 2015 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych
odbyła się konferencja poświęcona traktatowi krakowskiemu z 1525 r. – „Hołd pruski. Geneza i znaczenie” –,
współorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie. Wykład wprowadzający wygłosił i całą sesję poprowadził Edward Potkowski. W czasie konferencji
poruszono tematy związane z sytuacją gospodarczo-społeczną państwa zakonnego w okresie przed sekularyzacją i zarysowano szeroką perspektywę genezy i skutków
traktatu krakowskiego – od wojny z Zakonem Krzyżackim

Konteksty te towarzyszyły zorganizowanej przez NIH
w Warszawie wspólnie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk (IH PAN) i Centrum Europy Wschodniej (GiZo)
Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen dwudniowej konferencji pod tytułem „Unia polsko-saska. Stan i perspektywy badań”. Odbyła się ona w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. w siedzibie NIH w Warszawie i miała na celu
ożywienie badań nad unią i wzmocnienie perspektywy
transregionalnej oraz komunikacji pomiędzy naukowcami z Polski i Niemiec.

Edward Potkowski (po lewej) i Sven Ekdahl © AGAD

w latach 1409-1411 aż do zniesienia podległości lennej
Prus Książęcych w latach 1657-1658. Konferencji towarzyszyła wystawa jedenastu dokumentów ze zbiorów
Archiwum Głównego Akt Dawnych, związanych z zawarciem i realizacją traktatu z 1525 r.
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Warsztaty na temat par i rodzin transnarodowych
W dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Paryżu odbył się, zorganizowany przez tamtejszy NIH we współpracy z NIH
w Warszawie i Uniwersytetem w Münster, międzynarodowy warsztat pod tytułem „Związki ponad granicami.
Rodziny i pary okresu mobilnej nowoczesności”. Impreza, której współorganizatorami byli między innymi
Maren Röger (Uniwersytet w Augsburgu, dawniej NIH

Angelika Epple © NIH w Paryżu

w Warszawie) i Christoph Lorke (Uniwersytet w Münster),
z różnych perspektyw zajmowała się tematyką migracji
małżeńskiej, par mieszanych pod względem narodowościowym i rodzin transnarodowych. Spektrum zagadnień
sięgało od małżeństw niemiecko-obcokrajowych od roku
1870 przez ﬁkcyjne małżeństwa Żydówek w okresie narodowego socjalizmu i wzory małżeństw w wieloetnicznym
Związku Sowieckim aż po aspekty prawne transatlantyckiej migracji małżeńskiej w XX wieku. Punktem kulminacyjnym imprezy był wieczorny referat Angeliki Epple na
temat pisania mikrohistorii i praktyk porównawczych.
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Prezentacja książki

Autorzy, redaktorzy i inni
eksperci z Instytutu Pamięci
Narodowej (IPN) i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie zebrali
się 21 kwietnia 2015 r.
w sali konferencyjnej NIH,
aby przedstawić wydany
w ramach kooperacji trójjęzyczny (w języku polskim,
niemieckim i angielskim)
Ilustracja z albumu
album pod tytułem Kariera
SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939-1943. Album fotograﬁczny
funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei
na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. Prezentowane w nim zdjęcia, opatrzone pogłębionym komentarzem,
dają wgląd w codzienną pracę typowego przedstawiciela aparatu represji Trzeciej Rzeszy w okupowanej Polsce,
a jednocześnie dokumentują okrucieństwa popełniane
przez Baltruschata i jego Einsatzkommando.

Tomasz Stempowski, Tadeusz Chrzanowski, Ruth Leiserowitz, Jacek Zygmunt Sawicki, Jochen Böhler (od lewej)

Jochen Böhler (dawniej NIH w Warszawie, obecnie Imre
Kertész Kolleg Jena), Jacek Zygmunt Sawicki i Tomasz
Stempowski (obaj IPN Warszawa) oraz Tadeusz Chrzanowski (Gdańsk) w wystąpieniach moderowanych przez
Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie) przedstawili swoje
badania, których wynikiem są nowatorskie teksty prezentowanego tomu.
Na temat tego wydawnictwa patrz również str. 56 w dziale „Publikacje drukowane”.

NIH w Warszawie na XXIV Targach Książki Historycznej
Po raz drugi NIH w Warszawie wziął udział – obok 200
innych wystawców – w Targach Książki Historycznej zorganizowanych w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w dniach od 26 do 29 listopada 2015 r. Na targach,
które i w tym roku odwiedziło kilkanaście tysięcy osób,
Instytut udzielał zainteresowanym informacji na temat

swojej działalności, biblioteki i planowanych imprez.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wydawana
przez NIH seria wydawnicza „Klio w Niemczech”, która
przybliża polskim czytelnikom wybitne dzieła niemieckojęzycznej historiograﬁi.
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Kolokwia
Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie odbywają się zawsze w środy o godz. 11.00 w sali
wykładowej Instytutu. W 2015 roku następujący naukowcy wygłosili w ramach kolokwiów wykłady poświęcone
poniższym tematom:
21 stycznia
Linh Nguyen Vu (Europejski Instytut Uniwersytecki,
Florencja), A Luxemburgian Moment? Kuroń and Modzelewski’s “Open Letter to the Party” and Revisionism.
18 lutego
Richard Nemec (Uniwersytet w Bernie), „Urbanistyka
czy planowanie przestrzenne”? Narodowosocjalistyczne
urzędy Rzeszy RSHA, RKF, RfR i ich stanowiska w ramach
Generalnego Planu Przesiedleńczego Wschód.
11 marca
Armin Mitter (Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze), Problematyka ukraińska w polityce środkowo-wschodnioeuropejskiej od 1880 do 1914 roku.
25 marca
Barbara Breysach (Europejski Uniwersytet Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą), Żydowska historia relacji Warszawa – Berlin 1900-1950. Paralele, zbieżności i różnice
w biograﬁach transnarodowych.
15 kwietnia
Frank Grelka (Europejski Uniwersytet Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą), Żydzi i tworzenie się państw we
wschodniej Europie w latach 1917-1923.
6 maja
Eli Bir (Uniwersytet Ben-Guriona, Izrael), Jewish education
in Poland between the two wars – pragmatic of belief?
22 maja
Yuri Radchenko (Institute of Oriental Studies and International Relations, Charkiw), OUN, Ukrainian Police and
the Holocaust: Case Study of Generalbezirk Tschernigow
(1941-1943).
3 czerwca
Margarete Wach (Uniwersytet w Siegen), Archeologia ﬁlmu amatorskiego. Wykopaliska kultury wizualnej w PRL:
Historia – system – praktyka.
15 czerwca
Margarete Wach (Uniwersytet w Siegen), kontynuacja
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prezentacji: Archeologia ﬁlmu amatorskiego. Wykopaliska
kultury wizualnej w PRL: Historia – system – praktyka.
17 czerwca
Václav Šmidrkal (Uniwersytet Karola w Pradze), Informacja publiczna w armiach socjalistycznych na przykładzie
produkcji ﬁlmowej.
1 lipca
Hanna Mazheika (Uniwersytet w Aberdeen), From Text to Network: Confessional Contacts and Textual Exchange between
Early Modern Britain and the Grand Duchy of Lithuania.
9 września
Anka Steffen (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), „Global Players?“ – Jeleniogórscy handlarze płótnem w XVIII wieku. Studium przypadku.
23 września
Johannes Czakai (Wolny Uniwersytet w Berlinie), „Ludziom wydrwionego narodu dano prześmiewcze nazwiska“. Nazwiska przyjmowane przez Żydów w Galicji w latach 1785-1805.
7 października
Gintarė Malinauskaitė (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), Holocaust Memorialization in Soviet Lithuania.
14 października
Ottmar Trașca (Rumuńska Akademia Nauk), Ekspozytura Abwehry w Rumunii i zwalczanie działalności wrogich
(angielskich i polskich) służb wywiadowczych w latach
1940-1944.
21 października
Maximilian Becker (Wiedeński Instytut Studiów nad
Holokaustem im. Szymona Wiesenthala), Fédération Internationale des Résistants [Międzynarodowa Federacja
Bojowników Ruchu Oporu]. Europejska organizacja prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny pod
koniec zimnej wojny.
4 listopada
Anna Parkitna (State University of New York at Stony
Brook), The Early Production and Reception of German
Opera in Warsaw, 1774-1794.
18 listopada
Kai Struve (Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze), Modernizacja bez nacjonalizacji: Przemiany
społeczne i kształtowanie się regionu na Górnym Śląsku
w okresie Cesarstwa.
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2. Publikacje
Publikacje drukowane

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie w 2015 roku
ponownie sięgnął do swoich czterech serii wydawniczych
jako jednego z głównych instrumentów transferu badań
naukowych. W seriach tych publikowane są zarówno wyniki badań pracowników NIH w Warszawie, jak i innych
historyków, edycje źródłowe dotyczące dziejów Polski
i historii stosunków polsko-niemieckich, jak również prekursorskie metodologicznie i fundamentalne merytorycznie studia dotyczące dziejów Europy, Polski i Niemiec
w przekładach na język polski lub niemiecki. Podczas gdy
seria Quellen und Studien (Źródła i Studia) koncentruje
się przede wszystkim na pracach z zakresu historii epok
przednowoczesnych, to seria Einzelveröffentlichungen
(Pojedyncze publikacje) poświęcona jest pracom z zakresu
późniejszej historii, zwłaszcza dotyczącym XX w. W serii
Klio in Polen (Klio w Polsce) publikowane są podstawowe prace polskich historyków w przekładzie na język niemiecki, zaś w serii Klio w Niemczech odwrotnie – kluczowe
opracowania niemieckojęzycznych badaczy w przekładzie
na język polski.
W seriach wydawniczych ukazały się w okresie sprawozdawczym tom 30 serii Quellen und Studien, tom 33 i 34
serii Einzelveröffentlichungen oraz tom 20 serii Klio w Polsce. W sumie Instytut wydał w okresie sprawozdawczym –
zarówno w ramach serii, jak i poza nimi – osiem książek.

Klio w Niemczech
Już od dwudziestu lat NIH w Warszawie wydaje serię KIio
w Niemczech, w której ukazują się tłumaczenia fachowych dzieł historycznych. Od 2000 roku seria ukazuje się
w Wydawnictwie Neriton. Publikowane są w niej przede
wszystkim nowsze opracowania standardowe, jak również prace nadające się do wykorzystania przez zaawansowanych studentów historii.
Szlachta polska wobec reformacji
W okresie sprawozdawczym w ramach serii ukazało się
polskie tłumaczenie klasycznego studium Gottfrieda
Schramma pod tytułem Szlachta polska wobec reforma-

cji 1548-1607. Dzieło to, choć jego oryginalne wydanie
niemieckie opublikowane zostało w 1965 roku, wciąż
jeszcze zachowuje swoją aktualność. Gottfried Schramm
w swojej książce przedstawia reformację jako zjawisko
społeczne, porównując jednocześnie sytuację w Polsce
i w innych krajach Europy. Autor stawia paradoksalną
na pierwszy rzut oka tezę, że za słabość polskiej reformacji odpowiada brak prześladowań protestantów ze
strony władcy. Zabrakło bowiem czynnika spajającego
grupę, jakim w innych krajach była nieakceptacja protestantów (jak we Francji) bądź, przeciwnie, przyjęcie idei
reformacyjnych przez samych władców (jak w państwach
niemieckich), co automatycznie podnosiło rangę nowego
wyznania.
Aparat naukowy książki uzupełniony został o odniesienia do najnowszej literatury przedmiotu przez Macieja
Ptaszyńskiego.

Gottfried Schramm: Szlachta polska wobec reformacji
1548-1607. Przekład Justyna Górny. Redakcja naukowa Maciej Ptaszyński. Warszawa: Neriton 2015 [= Klio
w Niemczech, tom 20]. 433 str. ISBN 978-83-7543-385-2.
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Źródła i studia

Pojedyncze publikacje NIH w Warszawie

Kontynentalne sieci powiązań epoki piastowskiej

Kryzysy gospodarcze jako momenty przełomowe

Jako tom 30 serii ukazała się książka Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom 10. bis zum frühen 13.
Jahrhundert (Kupcy, dynaści, klerycy. Władza piastowska
w kontynentalnych sieciach powiązań od X w. do początków XIII w.) pod redakcją Dariusza Adamczyka i Norberta
Kerskena. W okresie od X do I połowy XIII w. w Europie
wykształciły się dynamiczne elity, odznaczające się społecznym potencjałem innowacyjnym, bogactwem i intensywnością kontaktów społecznych na szeroką skalę.
Powstanie struktur przywódczych na tym obszarze zależało od włączenia się w ponadregionalne sieci wpływów
i sprawowania władzy. Powiązania elit politycznych, gospodarczych i kościelnych obejmowały obszar sięgający
od Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego na zachodzie poprzez królestwa skandynawskie na północy
aż po państwa czeskie i węgierskie na południu i Ruś Kijowską na wschodzie. Międzynarodowy zespół autorów
opisuje w trzynastu artykułach powiązania polityczne,
ekonomiczne i religijno-kulturowe oraz analizuje ich znaczenie dla tworzącej się struktury ówczesnej Europy.

Jako 33. tom serii wydane zostało dzieło zbiorowe pod
tytułem Wirtschaftskrisen als Wendepunkte. Ursachen,
Folgen und historische Einordnungen vom Mittelalter
bis zur Gegenwart (Kryzysy gospodarcze jako momenty
przełomowe. Przyczyny, skutki i kwaliﬁkacje historyczne
od średniowiecza po teraźniejszość). Redaktorzy tomu
Dariusz Adamczyk i Stephan Lehnstaedt, byli współpracownicy NIH w Warszawie, zebrali w nim artykuły będące wynikiem zorganizowanej w styczniu 2014 roku
konferencji poświęconej kryzysom gospodarczym rozumianym jako zjawiska o charakterze przełomowym.
Zakres tematyczny 15 tekstów sięga od rozpadu państw
i labilnych społeczeństw w średniowieczu przez wojny, rabunki i epidemie wśród społeczności miejskich
i wiejskich w początkach ery nowożytnej aż po „stare”
i „nowe” uwarunkowania kryzysów na przestrzeni od
XIX do XXI wieku.

Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken (red.): Fernhändler,
Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz 2015
[= DHI Warschau, Quellen und Studien, tom 30]. 293 str.
ISBN 978-3-447-10421-0.

Dariusz Adamczyk, Stephan Lehnstaedt (red.): Wirtschaftskrisen als Wendepunkte. Ursachen, Folgen und historische Einordnungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Osnabrück: ﬁbre 2015 [= Einzelveröffentlichungen des
DHI Warschau, tom 33]. 431 str. ISBN 978-3-944870-38-0.
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Doświadczenia przynależności Ślązaków i Żydów we
wschodniej części Górnego Śląska w okresie międzywojennym

Po I wojnie światowej Górny Śląsk został podzielony pomiędzy Polskę i Niemcy. W efekcie zdynamizowały się
procesy nacjonalizacji lokalnej społeczności, samoświadomości różnych grup społecznych i wzajemnych stosunków. Studium Anny Novikov pt. Shades of a Nation. The
Dynamics of Belonging among the Silesian and Jewish
Populations in Eastern Upper Silesia (1922-1934) analizuje te procesy na przykładzie ludności żydowskiej i śląskiej,
zamieszkującej wschodnią część Górnego Śląska, przydzieloną w roku 1922 do Polski. Autorka analizuje też
szerszy kontekst państwowej i międzynarodowej polityki
i dyplomacji, przez co „mikrohistoria” obu mniejszości –
dla których kwestia przynależności narodowej i „przyłączenia” była w tym okresie kluczowa – zostaje wpleciona
w „makrohistorię” Europy Środkowo-Wschodniej okresu
międzywojennego.
Anna Novikov była w latach 2013-2015 naukowcem wizytującym w NIH w Warszawie. Obecnie prowadzi badania naukowe w Cologne Centre for Central and Eastern
Europe. Książka powstała na podstawie jej pracy doktorskiej, obronionej na Hebrew University w Jerozolimie.

Inne publikacje pracowników NIH, kooperacje
Wyniki badań prowadzonych w NIH publikowane były
nie tylko w ramach własnych serii wydawniczych, lecz
również jako samodzielne pozycje w różnych wydawnictwach.
Album fotograﬁczny SS-Oberscharführera Hermanna
Baltruschata
Więcej informacji na temat tej publikacji znajduje się na
str. 52.

Ilustracje z albumu

Anna Novikov: Shades of a Nation. The Dynamics of Belonging among the Silesian and Jewish Populations in
Eastern Upper Silesia (1922-1934) [= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, tom 34]. Osnabrück: ﬁbre
2015. 232 str. ISBN 978-3-944870-39-7.

Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata
1939-1943. Album fotograﬁczny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. Red. Jacek Zygmunt Sawicki,
współpraca Jochen Böhler. Warszawa: Instytut Pamięci
Narodowej, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
2014. 251 str. ISBN 978-83-7629-724-8.
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Rada miejska Krakowa w średniowieczu
Rada miejska Krakowa została wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w roku 1264. Między rokiem 1313
a 1500 rada stała się dojrzałą instytucją o stałym składzie osobowym, jasnych mechanizmach umocowania
i konkretnych kompetencjach. Praca skupia się na historii
powstania i rozwoju rady miejskiej Krakowa, jej strukturze i poszerzaniu jej uprawnień: tych mających na celu
tworzenie reguł dla życia „intra muros” i tych, które miały
posłużyć rozbudowie i utrzymaniu jej pozycji „extra muros“. Przecież to właśnie mury stanowiły granicę między
sądownictwem i sprawiedliwością wewnątrz a chaosem
i samowolą poza miastem.
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Polskie i ukraińskie archiwa pod okupacją narodowosocjalistyczną
Pracownicy niemieckich archiwów państwowych podczas II wojny światowej objęli kierownictwo archiwów
polskich i ukraińskich. Jak wykorzystywali to zwierzchnictwo nad obcymi zasobami archiwalnymi? Czy delegowano ich dla ochrony archiwaliów, jak sami twierdzili
po zakończeniu wojny, czy wykazywali aktywne zainteresowanie jako okupant? Stefan Lehr przedstawia w pracy
doktorskiej Ein fast vergessener „Osteinsatz” (Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie“), pierwotnie opublikowanej w roku 2004, działalność niemieckich archiwistów w Generalnym Gubernatorstwie i w Komisariacie
Rzeszy Ukraina. W pracy położono nacisk na zbadanie
kwestii upolitycznienia pracy archiwów oraz przemieszczenia zasobów archiwalnych, w tym w szczególności archiwaliów dotyczących „niemieckości” i „żydowskości”,
na terytorium Trzeciej Rzeszy. Autor odnosi się również
do autopercepcji „akcji na Wschodzie” w okresie powojennym, analizując korespondencję uczestników tamtych
zdarzeń i ich procesy denazyﬁkacyjne. Dzięki współpracy NIH w Warszawie i Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych opracowanie dostępne jest teraz także
w języku polskim.

Marcin Starzyński: Das mittelalterliche Krakau. Der
Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Metropole. Przekład: Christian Prüfer i Kai Witzlack-Makarevich.
Köln: Böhlau 2015 [= Städteforschung, seria A: Darstellungen, tom 92]. 223 str. ISBN 978-3-412-22382-3.

Stefan Lehr: Pewna prawie zapomniana „akcja na
Wschodzie“. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina. Przekład: Maja
Gąssowska. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych 2014. 456 str. ISBN 978-83-64806-04-9.
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Pamięć o ucieczce i wypędzeniu. Media i praktyki
Temat „ucieczka i wysiedlenie” Niemców ze Wschodu od
siedemdziesięciu lat stanowi integralną część niemieckiej
kultury pamięci. W Republice Federalnej Niemiec wspomnienie to było zróżnicowane, a od lat sześćdziesiątych
XX wieku politycznie bardzo spolaryzowane, natomiast
w NRD pamiętanie tych wydarzeń było mocno zideologizowane. Książka Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken (Pamięć
o ucieczce i wypędzeniu. Media i praktyki) po raz pierwszy
przedstawia kompleksowy przekrój wielorakich środków
przekazu i praktyk, od dekad wpływających na niemiecką
debatę o wysiedleniu. 35 artykułów przedstawia uwarunkowania i kontrowersje niemiecko-niemieckiej historii pamięci
po 1945 roku. Współredaktorką tomu jest była pracowniczka naukowa NIH w Warszawie, Maren Röger (obecnie
na Uniwersytecie w Augsburgu).

Publikacje online

Ostatnimi czasy coraz częściej wykorzystuje się formy
elektronicznej publikacji, dzięki czemu uczone i uczeni
mogą na nowym poziomie korzystać z powiazań sieciowych. Również pracownicy NIH w Warszawie korzystają
z tego rodzaju form publikacji, aby rozpowszechniać wyniki swoich badań. Poniżej prezentacja kilku z nich:
Marrying Cultures: Queens Consort and European
Identities 1500-1800
Finansowany przez UE projekt „Marrying Cultures“,
w którym uczestniczy NIH w Warszawie, zajmuje się badaniem, w oparciu o różne studia przypadków, transferu
kulturowego, który miał miejsce w całej Europie poprzez
małżeństwa dynastyczne. Badaniu podlegają teksty,
przedmioty, muzyka i architektura jako powiązane artykulacje owego transferu.
http://www.marryingcultures.eu/
Zeitgeschichte online [Dzieje Współczesne online]
Pracowniczka naukowa NIH w Warszawie, Magdalena
Saryusz-Wolska, opublikowała artykuł nt. polskich debat
wokół wielokrotnie nagradzanego ﬁlmu Ida Pawła Pawlikowskiego w rubryce „Polityka historyczna w Polsce”
fachowego portalu zeitgeschichte-online.de.
http://www.zeitgeschichte-online.de/ﬁlm/geschichtspolitik-polen

Stephan Scholz, Maren Röger, Bill Niven (red.): Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken. Paderborn: Schöningh 2015. 452 str.
ISBN 978-3-506-77266-4.

1914-1918-online. International Encyclopedia of the
First World War
Historycy NIH w Warszawie brali udział w tworzeniu angielskojęzycznej, wieloperspektywicznej, wirtualnej Encyklopedii Pierwszej Wojny Światowej 1914-1918 online, nad
którą prace koordynuje Wolny Uniwersytet w Berlinie.
http://www.1914-1918-online.net/
Blog Zdjęcia rodzinne
W ramach portalu de.hypotheses.org, zainicjowanego
w 2011 roku przez NIH w Paryżu, zastępczyni dyrektora
NIH w Warszawie Ruth Leiserowitz stworzyła blog „Pictures
from the Family Album“ („Zdjęcia z albumu rodzinnego”), na którym rozpatrywane są prywatne zdjęcia jako
źródła historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach
1944-1960.
http://privphotos.hypotheses.org/
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„Żydowska historia relacji Warszawa – Berlin 1900–1950. Paralele, zbieżności i różnice w biograﬁach transnarodowych”

NIH w Warszawie wspiera stypendiami prace naukowe
w dziedzinie historii Polski, stosunków niemiecko-polskich
i stosunków polsko-środkowo-wschodnioeuropejskich,
które wymagają pobytu w Polsce. Stypendia przyznawane są, w zależności od przedsięwzięcia naukowego, na
okres od jednego do kilku miesięcy. O przyznaniu stypendium decyduje kryterium jakości projektu. Dodatkowym
wyznacznikiem jest stopień powiązania tematycznego
z aktualnymi zespołami badawczymi NIH w Warszawie.
W ten sposób badania i dyskusje prowadzone w ramach
zespołów badawczych Instytutu uzupełniane i wspomagane są poprzez włączenie do nich naukowców z zewnątrz. Stosując się do tych wytycznych, w 2015 roku
stypendia Instytutu (w tym także stypendia Fundacji im.
Maxa Webera) przyznano następującym naukowcom
i badaczom wizytującym:

Dr Richard Nemec

Dr Anna Novikov

Dr Iveta Leitne

(The Hebrew University of Jerusalem / wrzesień 2014 r. – czerwiec

(Uniwersytet Łotwy, Ryga / 17 kwietnia – 17 maja 2015 r.)

2015 r., sierpień 2015 r.)

„You are what you wear: German, Polish and Jewish Fashion
and Identities in the Partitioned Poland (1848–1918)“

„Żydowska kultura wiedzy w XVII i XVIII wieku w Kurlandii i łączność pomiędzy elitami wczesnooświeceniowymi
(Kurlandia – Polska – Czechy – Niemcy)“

Dr Armin Mitter

Dr Yuri Radchenko

(Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze / 12 stycznia – 11

(Institute of Oriental Studies and International Relations, Charkiw /

kwietnia 2015 r.)

kwiecień – maj 2015 r.)

„Problematyka ukraińska w polityce środkowo-wschodnioeuropejskiej od 1880 do 1914 roku”

„Ukrainian Hilfspolizei, Self-government and the Holocaust
in Ukraine. The Case of the Military Administration Zone“

Mgr Linh Nguyen Vu

Dr Margarete Wach

(Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja) / styczeń – luty, czerwiec

(Uniwersytet w Siegen / kwiecień – czerwiec i lipiec 2015 r.)

i wrzesień 2015 r.)

„Pomiędzy niszą społeczną i rezerwuarem niespodziewanych możliwości. Ruch ﬁlmu amatorskiego w PRL: struktura – praktyka – entuzjazm”

„The Politics of Solidarity. Between Communism
and Love – Rethinking the Polish Political Movement
Solidarność and its Legacy“

(Uniwersytet w Bernie / 5 lutego – 5 marca 2015 r.)

„Urbanistyka i architektura pod panowaniem narodowosocjalistycznym we wschodniej Europie (1939–1945)
w kontekście ideologii »Rzeszy Wielkoniemieckiej«”
Dr Maria Rhode
(Uniwersytet w Göttingen / 15 lutego – 15 marca 2015 r.)

„Naukowcy na wygnaniu: Syberia jako miejsce wiedzy.
Sieci ponadnarodowe w latach 1860–1915“
Dr Frank Grelka
(Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 21 marca –
19 kwietnia 2015 r. i 4 maja – 31 maja 2015 r.)

„Lobbying na rzecz narodu wschodniożydowskiego,
1917–1923“

Prof. Winson Chu
Dr Michael Zok

(University of Wisconsin, Milwaukee / maj – czerwiec 2015 r.)

(naukowiec wizytujący NIH w Warszawie / styczeń – grudzień 2015 r.)

„Niemcy, Polacy i Żydzi w procesie powstawania »lodzermenschów«: Konkurujące nacjonalizmy w Łodzi, 1880–2009”

„Promiskuitywne centrum – cnotliwa prowincja? Regionalne perspektywy na politykę seksualną i praktyki codzienne w socjalizmie państwowym 1945–1975”

Dr Ute Raßloff
(Humanistyczne Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-

Dr hab. Barbara Breysach

Wschodniej, Lipsk / 29 maja – 29 lipca 2015 r.)

(Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / marzec –

„Rural outlaws jako bohaterowie peryferii. Karpacki zbójnik Jaraj Jánosik“

kwiecień 2015 r. i 25 maja – 25 czerwca 2015 r.)
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Dr Václav Šmidrkal

Mgr Anna Parkitna

(Uniwersytet Karola w Pradze, czerwiec – lipiec 2015 r.)

(State University of New York at Stony Brook / wrzesień – listopad

„Informacja publiczna w armiach socjalistycznych na
przykładzie produkcji ﬁlmowej”

2015 r.)

„From Bernardon to Mozart: The Rise of German Opera
in Warsaw“

Mgr Hanna Mazheika
(Uniwersytet w Aberdeen / czerwiec – lipiec 2015 r.)

Mgr Anka Steffen

„From Text to Network: Confessional Contacts and Migration between Early Modern Britain and the Grand Duchy
of Lithuania“

(Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / wrzesień –
październik 2015 r.)

„Global Players?“ – Śląscy handlarze płótnem w handlu
transatlantyckim w XVIII wieku“

Mgr Johannes Czakai
(Wolny Uniwersytet w Berlinie / 8 września – 7 października 2015 r.)

Mgr Dorothea Warneck

„Leib Geizhals i Isidor Trompetenschleim. Nazwiska przyjmowane przez polskich i pruskich Żydów w latach 1784–
1846. Między faktami i ﬁkcją“

(Uniwersytet w Jenie / wrzesień 2015 r.)

Dr hab. Kai Struve

Mgr Jana Fuchs

(Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze / październik –

(Kolegium im. Imre Kertésza, Jena / 28 września – 11 października 2015 r.)

listopad 2015 r.)

„Unpresent past. Nowe budynki reprezentacyjne w socjalizmie i ich nieodbudowani poprzednicy”

„Modernizacja bez nacjonalizacji: Przemiany społeczne
i kształtowanie się regionu na Górnym Śląsku (1871–1930)“

„Powstanie pierwszych muzeów żydowskich w Europie
Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku“

Dr Maximilian Becker
Prof. dr Verena Dohrn

(Wiedeński Instytut Studiów nad Holokaustem im. Szymona Wiesen-

(Uniwersytet w Hanowerze / 22 sierpnia – 5 września 2015 r.)

thala / październik 2015 r.)

„Emigranci jako przedsiębiorcy i obywatele gospodarczy. Rodzina potentatów naftowych Kaganów pomiędzy
Baku, Berlinem i Palestyną (1850–1950)“

„Organizacje europejskie byłych więźniów i członków ruchu oporu po drugiej wojnie światowej“
Mgr Sven Jaros

Mgr Jawad Daheur

(Uniwersytet w Lipsku / październik 2015 – luty 2016 r.)

(Uniwersytet w Strasburgu / czerwiec – lipiec 2015 r.)

„Las i konﬂikt narodowy na pograniczu polsko-niemieckim: histoire croisée (1871–1924)“

„Mediacja spornego panowania. Ruś Czerwona w okresie
pomiędzy Kazimierzem III i Władysławem Jagiełło (1340–
1434)”

Dr Piotr H. Kosicki

Dr Ottmar Trașca

(University of Maryland, USA / sierpień 2015 r.)

(Rumuńska Akademia Nauk / październik 2015 r.)

„Between Christ and Lenin: A European History of Poland,
Catholicism, and the Social Question, 1891–1991“

„Sojusznicza służba wywiadowcza: ekspozytura Abwehry
w Rumunii, jej partnerzy, konkurenci i przeciwnicy w latach 1940–1944“

Mgr Julia Austermann
(Uniwersytet w Siegen / wrzesień 2015 r.)

Mgr Robert Parzer

„Wizualizacja polityczności: homofobia i kultura protestu
środowisk nie-heteroseksualnych w Niemczech i w Polsce
po 1980 roku“

(Uniwersytet w Gießen / 12 października – 12 listopada 2015 r.)

Dr des. Gintarė Malinauskaitė

Dr Christian Domnitz

(Uniwersytet Humboldtów w Berlinie / wrzesień – październik 2015 r.)

(Berlin / październik – listopad 2015 r.)

„Pamięć o Holokauście na Litwie Sowieckiej (1945–1990).
Pomiędzy ideologizacją i dopasowaniem“

„Dobre czasy. Pozytywne odniesienia historyczne w porównaniu”

„Narodowosocjalistyczne mordy dokonane na chorych
w okupowanej Polsce. Przyczynek do badań nad sprawcami”
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Praktykanci i praktykantki

W szerszym rozumieniu tego pojęcia do „naukowców
wizytujących” zaliczani są również praktykanci i praktykantki. W okresie sprawozdawczym Instytut zaopiekował
się kilkorgiem z nich. Również w tym wypadku zintensyﬁkowane zostały wysiłki, aby zainteresowanych kandydatów od początku silniej włączyć w zespoły badawcze
Instytutu, stwarzając im możliwość prowadzenia własnej
pracy badawczej, na mniejszą skalę. Z tego powodu akceptowane są jedynie podania o odbycie praktyk składane przez zaawansowanych studentów i studentki, którzy
wykazują już konkretne zainteresowanie przedmiotami
badań Instytutu.
W roku 2015 w Instytucie pracowali następujący praktykanci i praktykantki:
Simon Behnisch (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
3 marca – 30 maja / zespoły badawcze 2 i 3
Frederike Gehrmann (Uniwersytet w Kolonii)
16 lutego – 29 marca / zespóły badawcze 3 i 4
Paula Lange (Uniwersytet w Hamburgu)
15 kwietnia – 15 czerwca / zespół badawczy 3
Jacob Nuhn (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)
1 września – 31 października / zespóły badawcze 2 i 5
Christine Misch (Wyższa Federalna Szkoła Zawodowa
dla Administracji Publicznej w Brühl)
1 marca – 31 maja / praktyka w dziale administracji
Simon Purk (Wolny Uniwersytet w Berlinie)
1 października – 23 grudnia / zespół badawczy 3
Michael Triska (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
18 lipca – 4 września / biblioteka
Kai Willms (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie )
1 czerwca – 17 lipca / zespół badawczy 3 i 4
Sindy Zschäbitz (Uniwersytet w Chemnitz)
1 czerwca – 31 lipca / zespół badawczy 1
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4. Wyróżnienia i odznaczenia

W czerwcu 2015 roku pracownik naukowy NIH Aleksandra
Kmak-Pamirska otrzymała wyróżnienie za Najlepszy Debiut Historyczny Roku w ósmej edycji konkursu Instytutu
Pamięci Narodowej i Instytutu Historii PAN w kategorii
prac doktorskich. Wyróżnienie przyznane zostało za pracę
pod tytułem „Biskup Carl Maria Splett w pamięci historycznej”. Praca doktorska została obroniona w grudniu 2013
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Mordechaja Anielewicza. Stowarzyszenie doceniło w ten
sposób społeczne zaangażowanie Stephana Lehnstaedta
w proces prowadzący do zawarcia polsko-niemieckiej
umowy o rentach i emeryturach za pracę w getcie, która
weszła w życie 1 czerwca 2015 roku.
Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck
decyzją z dnia 22 grudnia 2014 roku odznaczył zastępczynię dyrektora NIH w Warszawie Ruth Leiserowitz
Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uroczyste wręczenie tego wysokiego odznaczenia przez ambasadora Niemiec w Polsce, Rolfa Nikela,
nastąpiło 24 lutego 2015 roku w warszawskiej rezydencji
ambasadora. W przemówieniu ambasador docenił społeczne zaangażowanie Ruth Leiserowitz w różnych stowarzyszeniach i organizacjach. Zwrócił uwagę na ciągłość
jej działalności społeczno-obywatelskiej w okresie przed
i po zjednoczeniu Niemiec, a także
na jej działalność na rzecz wolności
i praw człowieka w NRD. Docenił
również jej udział w tworzeniu proﬁlu NIH w Warszawie przez ostatnie
pięć lat.

Stephan Lehnstaedt, do marca 2016 roku pracownik
naukowy NIH w Warszawie, otrzymał w maju 2015 roku
dwa wyróżnienia. Stowarzyszenie Społeczne „Misja Pojednania” przyznało mu krzyż komandorski orderu „Missio Reconciliationis” za jego wkład badawczy nad pracą
w getcie i rentami za tę pracę. Ponadto Stowarzyszenie
Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie
Światowej przyznało mu medal honorowy „Powstanie w Getcie Warszawskim”, znany też jako medal im.

Jesenią 2015 roku Ruth Leiserowitz powołana została na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie
Humboldtów w Berlinie.
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5. Biblioteka

W 2015 roku, dzięki oszczędnościom poczynionym
w innym miejscu, udało się podnieść budżet biblioteki z 110.000,- € do 111.177,69 €. Ogółem zarejestrowano 1.916 nowych pozycji, w tym 1.675 monograﬁi
i 241 tomy czasopism. Tym samym ogólna liczba posiadanych tomów zwiększyła się do 83.476 jednostek
bibliograﬁcznych, przy 296 tytułach czasopism kompletowanych na bieżąco. Na zakup mediów elektronicznych
(banki danych, gazety/czasopisma elektroniczne) wydano
8.456,- €. Około 12% (5270,- €) ogólnego budżetu książkowego przeznaczone zostało na zakup e-booków.
Ponadto udało się przekazać do oprawy 378 tomów
(głównie kompletowanych na bieżąco czasopism, jak
również uszkodzonych monograﬁi/dzieł zbiorowych).
Wyselekcjonowano 182 tomy.
W 2015 roku z biblioteki skorzystało 735 zewnętrznych
czytelników i czytelniczek. W celu lepszego zakotwiczenia biblioteki w warszawskim środowisku bibliotecznym
i naukowym, nawiązane zostały nowe i ożywione już
istniejące kontakty. Poza tym powstały nowe materiały
promocyjne (ulotka biblioteczna w języku angielskim,
plakat w języku polskim), które stale rozprowadzone są
wśród odpowiednich instytucji w Warszawie i poza nią.
Pozyskiwanie nabytków bazowało także w 2015 roku na
propozycjach zakupów regularnie spływających z zespołów badawczych Instytutu, dzięki czemu wszyscy pracownicy naukowi, poprzez swoje ekspertyzy, wnosili wkład
w rozbudowywanie zbioru. Od początku 2015 roku kierownictwo biblioteki dysponuje własnym budżetem, co
umożliwia zrównoważone wzbogacanie zasobów zgodnie z proﬁlem zbiorów.
Udało się w roku sprawozdawczym zoptymalizować
pod względem funkcjonalności i wyglądu wprowadzony w 2014 r. jako wersja beta katalog OPAC. Wspólnie
z bibliotekami Zespolonego Katalogu Europa Wschodnia
(Verbundkatalog Östliches Europa, VÖE) biblioteka NIH
w Warszawie po raz pierwszy prezentuje swoje zbiory poprzez metawyszukiwarkę Katalogu Wirtualnego z Karlsruhe (Karlsruher Virtueller Katalog, KVK).
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1. Struktura i zadania

Utworzony w 1993 roku Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych zagranicą. Wspólnie ze swymi bratnimi instytutami w Rzymie (1888), Paryżu (1958), Londynie
(1976), Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005), a także
z Instytutem Orientalistyki w Bejrucie (1961), Instytutem
Studiów Japońskich w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki
w Paryżu (1997) i Instytutem Orientalistyki w Istambule
(2009) jest częścią federalnej fundacji prawa publicznego
„Fundacji im. Maxa Webera − Niemieckie Instytuty Humanistyczne Zagranicą“ (MWS), i za jej pośrednictwem
ﬁnansowany jest ze środków niemieckiego Ministerstwa
Edukacji i Badań.
W okresie sprawozdawczym budżet NIH w Warszawie,
jako budżet częściowy w ramach ogólnego budżetu
MWS, opiewał na 2.980.000 €. W okresie sprawozdawczym kwota ta została zwiększona ze środków funduszu
celowego w związku z odnowieniem zabytkowej fasady
należącego do Fundacji budynku Instytutu (patrz niżej).
Ponadto NIH w Warszawie uczestniczy od 1 września
2013 roku w projekcie HERA „Marrying Cultures. Queens
Consort and European Identities 1500-1800”. Projekt
ten jest rozpisany na trzy lata i zakłada wsparcie NIH
w Warszawie przez Komisję Europejską w wysokości ok.
155.000 €.
Zadaniem NIH w Warszawie jest naukowe badanie dziejów Polski oraz niemiecko-polskich powiązań i wzajemnych oddziaływań w kontekście europejskim, międzynarodowym i transregionalnym. Na tym polu tematycznym
Instytut prowadzi innowacyjne badania podstawowe,
które zajmują się historią Polski w jej europejskich zależnościach, w całym zakresie chronologicznym oraz tematycznym. W konkretnej praktyce naukowej odbywa się to
w formie przykładowych badań projektowych.
Ponadto NIH w Warszawie wspiera międzynarodową naukową debatę historyczną poprzez rozwijanie komunikacji, współpracy oraz wymiany naukowej. Przy tym priorytetowe znaczenie mają dla niego kontakty pomiędzy
środowiskami naukowymi polskimi i niemieckimi. Jednakże do współpracy zapraszani są również naukowcy
z sąsiednich krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz
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przedstawiciele zachodnich środowisk naukowych. Za
sprawą szerokiego spektrum imprez naukowych, publikacji i przyznawanych stypendiów Instytut posługuje się
sprawdzonymi instrumentami wymiany naukowej, które
przyczyniają się również do promowania młodej kadry
naukowej zajmującej się badaniami nad historią Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej.
Główna fasada oraz elewacja podwórza budynku Instytutu zostały w roku sprawozdawczym gruntownie odrestaurowane. Prace pod opieką konserwatora zabytków trwały
od kwietnia do października 2015 r. Zostały wykonane
przez ﬁrmę MgKON, znaną z pięknego odnowienia wielu
elewacji i skutecznego odtwarzania pomników.
Od 2002 r. siedzibą Instytutu jest objęty ochroną konserwatora zabytków miejski pałac, wybudowany w latach 1877-1878 według projektu architekta Józefa Hussa
(1846-1904) dla rodziny senatora Jana Karnickiego i dlatego nazwany Pałacem Karnickich. Barwa odnowionej fasady została dobrana po badaniach historyczno-architektonicznych budynku. Pracy zostały wykonane w zgodzie
z najnowszymi wymogami odnowy budynków będących
pod opieką konserwatora zabytków.
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2. Rada Naukowa
Dziewięcioosobowa Rada Naukowa w międzynarodowym składzie wspiera Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie i doradza mu we wszystkich sprawach naukowych. W składzie Rady nie zaszły żadne zmiany. Przewodzi jej prof. dr Thomas Wünsch, jego zastępczynią jest
prof. dr Gertrud Pickhan. Rada zebrała się w Instytucie
w październiku 2015 roku na swoim dorocznym posiedzeniu. Dokonała ona ewaluacji rozwoju i bieżącej działalności Instytutu, którą oceniła pozytywnie.
W roku objętym sprawozdaniem w skład Rady wchodzili:

Prof. dr Gertrud Pickhan
Zastępczyni Przewodniczącego
Wolny Uniwersytet w Berlinie
Instytut Europy Wschodniej
Katedra Historii

Prof. dr Bogusław Dybaś
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Prof. dr Martin Schulze Wessel
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium
Katedra Historii Europy Wschodniej i Półudniowo-Wschodniej

Prof. dr Frank-Lothar Kroll
Politechnika w Chemnitz
Historia Europy XIX i XX wieku
Prof. dr Christian Lübke
Dyrektor Centrum Badań nad Historią i Kulturą Europy
Środkowo-Wschodniej w Lipsku
Prof. dr Rimvydas Petrauskas
Uniwersytet Wileński
Wydział Historyczny

Prof. dr Dieter Pohl
Uniwersytet w Klagenfurcie
Kierownik Katedry Historii Współczesnej i Historii Europy
Wschodniej i Południowo-Wschodniej

Prof. dr Anna Wolff-Powęska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Prof. dr Thomas Wünsch
Przewodniczący
Uniwersytet w Pasawie
Katedra Nowszej i Najnowszej Historii i Kultur Europy
Wschodniej
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3. Personel
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dysponował
w okresie sprawozdawczym dziewiętnastoma etatami.
Z tego dwanaście etatów przypadało na pracowników
delegowanych, opłacanych wg. TVöD (Układu Zbiorowego dla Służby Publicznej) względnie Federalnej Ustawy
o Urzędnikach, a siedem etatów na pracowników miejscowych. W sumie na wszystkich tych etatach pracowało
dwadzieścia osób. Dziesięcioro z nich było delegowanych
z Niemiec na czas określony, dwoje na czas nieokreślony,
a ośmioro stanowili pracownicy miejscowi. W uzupełnieniu
pracowników etatowych, w okresie sprawozdawczym, udało się zatrudnić na czas określony dalszych 13 pracowników
pomocniczych lub opłacanych z innych środków, w tym
pięcioro pracowników naukowych i czterech asystentów
naukowych. Tym samym w 2015 roku łącznie zatrudnionych było w Instytucie 33 pracowników, w tym dziesięcioro
z doktoratem i czworo doktorów habilitowanych.
W obszarze naukowym regularna wymiana personelu
w zagranicznych instytutach Fundacji im. Maxa Webera
stanowi zasadę, która ma swoje uzasadnienie w czasowym ograniczeniu projektów, jak i w samej logice „delegowania”. Pracownicy naukowi są z reguły zatrudniani na
trzy lata, możliwe jest jednorazowe przedłużenie o trzy
lata, jeśli pracownik się sprawdził.
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Personel w roku 2015
Dyrektor
Zastępczyni dyrektora

prof. dr Miloš Řezník
prof. dr Ruth Leiserowitz

Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Pracownik naukowy
Asystent naukowy
Asystent naukowy
Asystent naukowy

dr hab. Dariusz Adamczyk (do 31.1.2015)
dr Jens Boysen
dr Robert Brier (do 14.9.2015)
dr hab. Almut Bues
prof. dr Maciej Górny
mgr Christhardt Henschel (od 1.10.2015)
dr Sabine Jagodzinski
dr Aleksandra Kmak-Pamirska
dr Stephan Lehnstaedt
dr Maren Röger (do 31.3.2015)
dr Magdalena Saryusz-Wolska (od 1.9.2015)
dr Sabine Stach (od 15.2.2015)
dr Katrin Stoll (od 15.2.2015)
mgr Urszula Zachara-Związek
mgr Marcin Siadkowski
mgr Małgorzata Sparenberg
mgr Jos Stübner (od 1.2.2015)

Pracownik ds. public relations
Pracownik ds. public relations
Pracownik ds. public relations

mgr Katarzyna Shannon (do 31.5.2015)
mgr Kinga Wołoszyn-Kowanda
(od 1.6.2015; od 1.11.2015 na urlopie macierzyńskim)
dr Andrea Huterer (od 1.11.2015)

Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat

mgr Dorota Zielińska
mgr Grażyna Ślepowrońska
mgr Edyta Suwińska

Kierownik administracji
Kierownik administracji
Referent administracyjny
Referentka administracyjna
Pracownik administracyjny
Recepcja
Nadzór techniczny budynku
Obsługa informatyczna

Stefan Böhm (do 31.5.2015)
Helge von Boetticher (od 1.5.2015)
Eric Eberwien
Monika Rolshoven (od 1.9.2015)
Hanna Chrobocińska
Monika Karamuz
mgr Krzysztof Zdanowski
mgr Krzysztof Machaj

Kierowniczka biblioteki
Bibliotekarka dyplomowana
Bibliotekarz
Asystent biblioteczny

dr Simone Simpson
mgr Izabella Janas
mgr Maciej Kordelasiński
mgr Artur Koczara

