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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

zachodząca w ostatnich latach ewolucja polityczna, spo-
łeczna i kulturowa, której jesteśmy świadkami i uczestni-
kami, coraz silniej wprowadza do świadomości publicznej 
fenomen przemiany historycznej. Tendencji tej dodatko-
wo sprzyja nieustannie obecne w naszych umysłach, czę-
sto uogólnione i przesadne, poczucie kryzysu. Europa jest 
dotknięta wymienionymi zjawiskami co najmniej równie 
mocno jak inne regiony świata. Po części dotyczy to nawet 
w szczególnym stopniu krajów goszczących Niemieckie 
Instytuty Humanistyczne za Granicą (do których należy 
także NIH w Warszawie), tworzące razem Fundację im. 
Maxa Webera. Aby podchodzić do tych procesów z mniej-
szą dozą lęku i większym zrozumieniem, potrzebna jest 
kompetencja historyczna. Takie podejście jest użyteczne 
jednak tylko wtedy, gdy opiera się na szerokich kontek-
stach i długich perspektywach chronologicznych. Zogni-
skowanie się na współczesnych wydarzeniach i historii 
najnowszej jest niezbędne, traci jednak swoją użytecz-
ność, gdy przybiera jednostronny, wyłączny charakter – 
pojawia się wtedy groźba, że będzie ono szło w parze z tak 
często krytykowanym zapominaniem historii. 

Dewiza Niemieckich Instytutów Historycznych za Granicą, 
by w swojej działalności nie ograniczać się do pojedynczych 
projektów, jest obecnie bardziej zasadna niż kiedykolwiek 
przedtem. Spotkanie z partnerem dyskusji lub projektu 
nie odbywa się wtedy ad hoc przy tym czy innym wspól-
nym przedsięwzięciu, lecz w ramach ciągłego wzajemne-
go poznawania się i porozumienia. Wydarzenia – żeby nie 
powiedzieć perturbacje – ostatnich lat wyraźnie pokazały, 
że rozumienie historii i dyskursy historyczne różnych stron 
są niekiedy bardzo od siebie oddalone lub nawet zmie-
rzają w przeciwnych kierunkach. NIH w Warszawie podej-

muje po części stałe, po części nowe wyzwania, wykorzy-
stując swoją „standardową” działalność badawczą, swoje 
kooperacje i kanały komunikacyjne do lepszego rozumie-
nia zarówno historycznych, jak i aktualnych procesów. To 
jego szczególny wkład w bieżące debaty. 

Co konkretnie oznaczało i przyniosło to w roku 2017, moż-
na przeczytać na kolejnych stronach. Do głównych zadań 
NIH poza badaniami naukowymi i ich transferem, które na-
dal stanowią podstawę działalności i tożsamości Instytutu, 
należały przygotowania do otwarcia dwóch nowych filii 
w Wilnie i Pradze. O ile pierwsza z nich podjęła pracę już 
w grudniu 2017 r., to druga zostanie otwarta wiosną 2018 r. 
W przypadku filii praskiej Instytut będzie ściśle współpra-
cować z Collegium Carolinum w Monachium. Zachowując 
regionalną perspektywę w podejściu do Europy Środkowej 
i Środkowo-Wschodniej, rozwinie on na Litwie i w Cze-
chach ożywioną działalność badawczą i organizacyjną.

W chwili, gdy niniejsze sprawozdanie roczne zostanie już 
wydrukowane, Instytut będzie spoglądał wstecz na 25 lat 
swojej działalności. Lata te były z pewnością nie mniej 
urozmaicone niż nasza teraźniejszość. To stwierdzenie na-
pawa nas odwagą i radością. Wszystkim, którzy wspierali 
nas w naszych wysiłkach i przedsięwzięciach w 2017 roku, 
serdecznie dziękujemy!

Miloš Řezník
dyrektor Instytutu
Warszawa, 6 lutego 2018 r.
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A. Prace badawcze

Innowacyjne badania podstawowe są głównym punktem działalności Nie-
mieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Również w 2017 roku pra-
cownicy Instytutu badali historię Polski w jej europejskim kontekście, uwzględ-
niając 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 kon-
kretnych 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, polityka i gospodarka w Polsce średniowiecznej i wczesno- 

 nowożytnej
 Nowe konfiguracje imperialne. Dynamika państwa i społeczeństwa  

 w Polsce i na Litwie w „długim” XIX wieku
 Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności”
 Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności

Działalność tych zespołów badawczych obejmuje zarówno pojedyncze pro-
jekty pracowników naukowych Instytutu, jak również, w miarę możliwości, 
projekty stypendystów, praktykantów i naukowców wizytujących. Dzięki 
temu tworzą wspólny horyzont tematyczny, umożliwiający efektywną dys-
kusję i pracę nad zagadnieniami, które można i należy rozpatrywać w kon-
tekście międzynarodowym. 



Caspar David Friedrich: Ruiny  
w Karkonoszach, 1830–1834. 
Źródło: Wikimedia Commons 

Powstanie tego zespołu badawczego jest odpowiedzią na 
rosnące w ostatnich latach znaczenie regionalnych per-
spektyw badawczych. Są one po pierwsze wykorzystywane 
w sposób heurystyczny do analizowania procesów histo-
rycznych. Próbuje się przy tym stosować zasadę, aby unikać 
skupiania się na kategoriach narodowych i państwowych. 
Po drugie, do historyzującej analizy regionalnych kategorii 
i regionalności stosowana jest, w kontekście strukturalnym 
jak i dyskursywnym, perspektywa regionalna. 

Region jest z definicji częścią całości, tzn. może on być po-
strzegany wyłącznie jako jednostka, która podporządko-
wana jest obszarowo i funkcjonalnie innej nadrzędnej jed-
nostce. Oznacza to, że każde zajmowanie się kategoriami 
regionalnymi jest jednoczesnym zajmowaniem się proce-
sami asymilacji i dyferencjacji. Integracja i dezintegracja są 
w tym wypadku, mimo ich wzajemnej sprzeczności, przed-
miotem dyskusji jako „dialektyczna jedność”. Temat ten 
jest wysoce kontrowersyjny w dyskursach kulturowych  
i politycznych, przez co staje się społecznie niesłychanie 
istotny. 

Regionalności tworzą funkcjonalnie zmienne konfigura-
cje, których przemiany historyczne należy zbadać. Ponie-
waż zajmując się regionalnością nieustannie natykamy się 

na kwestie różnorodności i jedności, na pierwszym planie 
znajdują się pytania dotyczące strukturalnej regionalizacji 
z jednej strony oraz różnych dyskursów regionalistycznych 
z drugiej. Jakie regionalności formują się w jakim kontek-
ście, z jakim odniesieniem do jakich „nadrzędnych” by-
tów? Jakie regionalne struktury powstają i jakie regiony są   
w sensie dyskursywnym „pomyślane”? Jakim historycznym 
i funkcjonalnym przemianom podlegają te figuracje? Jaką 
siłą legitymizacyjną dysponowały one w przeszłości i dys-
ponują teraz? 

Wobec dużej roli, jaką odgrywały regionalizm i powstawa-
nie regionów w historii ziem polskich niemal wszystkich 
epok, począwszy od średniowiecza, a na teraźniejszości 
skończywszy, ziemie polskie stanowią idealny punkt wyj-
ścia dla (wschodnio)środkowoeuropejskich, a częściowo  
i ponadregionalnych porównań. Potencjał ten powinien 
zostać wykorzystany w poszczególnych przedsięwzięciach 
naukowych. Jak wynika z zarysowanego powyżej ogólne-
go katalogu pytań badawczych, tematyka wymaga wręcz 
podejścia inter- i transdyscyplinarnego. Ponadto wiele 
działań tego zespołu pokrywa się z innymi przedsięwzię-
ciami naukowymi NIH w Warszawie.
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Projekt cząstkowy 1: 

Reprezentacje tożsamości szlacheckiej 
w Prusach Królewskich w XVII XVIII wieku 

Opracowanie: dr Sabine Jagodzinski

Celem projektu z zakresu historii sztuki jest zbadanie – za 
pomocą podejścia regionalnego oraz analizy źródeł arty-
stycznych i materialnych – przejawów szlacheckich kultur 
reprezentacji w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku.

W okresie sprawozdawczym uwaga badaczki skupiła się  
w szczególnym stopniu na kompleksie pojęć „tożsamość(-ci) 
(grupowa/-e)”/„świadomość krajowa” w Prusach Królew-
skich, które oscylowały między jak największą autonomią 
a świadomym zbliżeniem do Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, a także na ewentualnych następstwach tych wza-
jemnych relacji dla regionalnego charakteru kultur repre-
zentacji zamieszkałej tam szlachty. Zagadnienia te były 
badane w oparciu o różne zasoby źródłowe. 

Analiza porównawcza architektury dworów w zachodniej 
(Prusy Królewskie) i wschodniej (Królestwo) części Prus 
(Przebendowscy, Dönhoffowie, Dohna) wykazuje, że w XVIII 
wieku, ignorując utrwalone granice polityczne, czerpano 
wzorce z form architektonicznych zarówno hugenockich 
budowniczych w państwie brandenbursko-pruskim, jak  
i Tylmana z Gameren, który w trzeciej ćwierci XVII wieku 
upowszechnił w całej Polsce rezydencje szlacheckie w stylu 
niderlandzkim i palladiańskim. Inny charakter miały sakral-
ne strategie reprezentacji. Fundując kościoły, ołtarze czy 
grobowce, rosnące w siłę rody szlacheckie (np. Działyńscy, 
Czapscy) tworzyły artystyczne i wyznaniowe (często kato-
lickie) „subregiony”. Dochodziło ponadto do podziałów 
wewnątrz rodzin wskutek konwersji, których źródłem było 
dążenie do awansu społecznego. Artystycznym punktem 
odniesienia był dwór polsko-saski, a także francuski; zara-
zem ważną rolę odgrywało wysokiej jakości gdańskie złot-
nictwo.

Sporą część czasu zajęła prezentacja cząstkowych rezulta-
tów na wykładach oraz w trzech przygotowanych do druku 
artykułach, które były rezultatem konferencji w Kłajpedzie, 
Warszawie (jesień 2016) i Gdańsku (lato 2017).

Do pracy nad projektem doszła redakcja tekstów do tomu 
dokumentującego konferencję „Regionalność jako katego-
ria historyczna – procesy, dyskursy, tożsamości w Europie 
Środkowej od XVI do XIX wieku”, którą sprawozdawczyni 
zorganizowała w listopadzie 2016 r. razem z Aleksandrą 
Kmak-Pamirską i Milošem Řezníkiem.

W drugiej połowie roku kolejnym ważnym elementem 
działalności badaczki była – oprócz wystąpień na konfe-
rencjach w Wiedniu, Krakowie i Dreźnie – organizacja  
i moderacja 15. Debaty Lelewelowskiej 6 grudnia w war-
szawskim NIH. Na debacie pod hasłem „Zamek bez zbio-
rów – zbiory bez zamku. O współczesnym wykorzystaniu 
architektoniczno-artystycznej spuścizny czasów nowożyt-
nych” spotkali się przedstawiciele uniwersyteckiej i stoso-
wanej historii sztuki z Polski i Niemiec. 

Pełniąc funkcję rzeczniczki pracowników naukowych (od 
28 lutego), sprawozdawczyni zorganizowała szkolenie na-
ukowe w zakresie przetwarzania danych geograficznych 
przy użyciu programu ArcGIS.

Ponadto wykonała kilka peer reviews dla czasopism Studia 
Europaea Gnesnensia i Acta Poloniae Historica.

Wreszcie z inicjatywy Pałacu-Muzeum Króla Jana III Sobie-
skiego w Wilanowie rozpoczęła przygotowania do prze-
tłumaczenia swojej rozprawy doktorskiej na język polski 
(poszukiwanie odpowiedniego tłumacza lub tłumaczki, 
pośredniczenie między instytucjami, przejrzenie tekstu 
niemieckiego). Publikacja ma się ukazać w ramach współ-
pracy Muzeum z NIH w Warszawie.

Fasada Pałacu w Gzinie koło 
Torunia. Rysunek Jerzego 
Fryderyka Steinera. Reprodukcja 
fotograficzna z 1942 r. (przed 
zaginięciem oryginałów Albumu 
Steinera). 
Fot. A.526, Muzeum Okręgowe  
w Toruniu. Fotografia cyfrowa: 
Krzysztof Deczyński
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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  

W 2017 r. sprawozdawczyni kontynuowała badanie wize-
runku zewnętrznego peryferyjnych regionów – Podlasia  
i Dolnych Łużyc. Udało się jej dokonać analizy wielu waż-
nych egodokumentów, materiałów archiwalnych, obrazów, 
albumów fotograficznych, książek, czasopism i gazet, m.in. 
w fundacji Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, 
w Archiwum Krajowym w Berlinie i w Bibliotece Państwo-
wej w Berlinie.

Badaczka napisała dwa pierwsze rozdziały publikacji po-
święconej tematowi bieżącego projektu. Pragnie w nich 
udowodnić, że zbliżenie perspektywy centralnej i peryfe-
ryjnej było oparte na nacjonalizacji dyskursów pamięci  
i historii. Elity jako główni protagoniści stworzyły koncep-
cję regionu i regionalności, która była częścią ogólnej 
wizji państwa narodowego. Kierowały się przy tym celem 
stworzenia spójnego obrazu narodu. Dlatego na Dolnych 
Łużycach próbowano przedstawiać Łużyczan jako Niem-
ców, podczas gdy na Podlasiu zabiegano o to, by unici ja-
wili się jako katolicy i Polacy. 

Sprawozdawczyni zapoznała się w 2017 r. z licznymi źró-
dłami na temat Dolnych Łużyc. Zidentyfikowała głównych 
protagonistów, którzy wywierali wpływ na kształtowanie 
obrazu tego peryferyjnego regionu. Istotną rolę odgrywali 

m.in. książę Hermann von Pückler, z którego inicjatywy 
powstał park i pałac w Branitz; August Trinius, który opu-
blikował wiele artykułów i książek o Dolnych Łużycach  
i Brandenburgii; Willibald von Schulenburg, który zbierał 
świadectwa historyczne i malował obrazy dotyczące dolno-
łużyckiej kultury oraz pisał o niej artykuły; a także Fryco 
Rocha, który pisał wiersze o Dolnych Łużycach. 

Na początku XIX wieku opisywano wymienione obszary 
jako zacofane i wiejskie, z czasem jednak w coraz więk-
szym stopniu jako tereny turystyczne lub przemysłowe. 
Jeśli chodzi o Dolne Łużyce, to pod koniec XIX wieku 
Spreewald jako część tego peryferyjnego regionu stał się 
popularnym celem turystycznym. Turyści z Berlina odwie-
dzali nie tylko park w Branitz, lecz także inne dolnołużyc-
kie miejscowości. Dolne Łużyce jako region – tak samo jak 
Dolnych Łużyczan, ich kulturę i tradycję, ich stroje i poda-
nia – traktowano jak swego rodzaju produkt turystyczny. 

Wstępne rezultaty badań sprawozdawczyni przedstawiła 
na różnych konferencjach i w szeregu artykułów. Razem  
z Sabine Jagodzinski pracowała nad przygotowaniem tomu 
dokumentującego konferencję „Regionalność jako kate-
goria historyczna” i redagowała zamieszczone tam teksty. 

Ponadto badaczka wzięła udział w spotkaniu ekspertów  
i autorów polsko-niemieckiego podręcznika historii Europa. 
Unsere Geschichte / Europa. Nasza historia w Brunszwiku, 
zorganizowanym m.in. przez Centrum Badań Historycznych 
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i oba zaangażowane  
w projekt wydawnictwa (7–8 kwietnia 2017 r.). W efekcie 
tego udziału zaplanowała i napisała dwa rozdziały tomu 3 
i cztery rozdziały tomu 4 podręcznika. 

Piramida na jeziorze, tzw. tumulus, 
w Parku księcia Pücklera w Branitz. 
Fot. Aleksandra Kmak-Pamirska
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Projekt cząstkowy 3: 

Przestrzeń, naród, państwo.  
Geograficzne koncepcje przekształcenia 
Europy Środkowo- i Południowo-
-Wschodniej 1914–1939

Opracowanie: dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny  

Zamknięty w okresie sprawozdawczym projekt miał na celu 
zbadanie strategii komunikacyjnych i argumentacyjnych 
geografów z Europy Środkowo-Wschodniej od początku 
XX wieku do lat trzydziestych. Podczas pobytu na stypen-
dium badawczym w Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie 
zebrane wcześniej materiały zostały uzupełnione i upo-
rządkowane. Jesienią 2017 roku maszynopis książki będą-
cej efektem projektu został złożony w wydawnictwie 
Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Książka 
ukazała się na przełomie 2017 i 2018 roku pod tytułem 
Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej 
Europy. Praca łączy metody biografii zbiorowej, historii 
nauki i spatial history. Wydarzenia polityczne sąsiadują  
w niej z analizą twórczości geografów – tekstów i map, 
strategii narracyjnych i osobistych znajomości, przyjaźni  
i niechęci. Historia „narodowej nauki”, jaką stała się w XX 
wieku geografia, jest też zbiorem indywidualnych losów 
członków wielonarodowej kohorty wybitnych naukow-
ców i równie zdolnych polityków. Wschód i południowy 
wschód Europy, na których koncentrują się Kreślarze oj-
czyzn to region, w którym upolityczniona geografia zy-
skała wyjątkowo szerokie pole do działania, a jej przed-
stawiciele często zajmowali eksponowane stanowiska 
publiczne. Fakt ten nadaje tematowi książki znaczenie 
uniwersalne w kontekście ogólnej historii nauki. 

W okresie sprawozdawczym współpracownik wziął ponad-
to udział w kilkunastu konferencjach naukowych (także 
współorganizowanych przez NIH w Warszawie), wygłosił 
kilka referatów na zaproszenie oraz reprezentował Insty-
tut na XI Zjeździe Czeskich Historyków w Ołomuńcu.
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Mapa etnograficzna Czech.  
Z: Das böhmische Volk. Wohn- 
gebiete, körperliche Tüchtigkeit, 
geistige und materielle Kultur,  
red. Zdeněk Tobolka, Prag 1916



Projekt cząstkowy 4:

Zróżnicowanie regionalne, 
etniczność i kultura historyczna. 
Kaszuby w XX wieku

Opracowanie: prof. dr hab. Miloš Řezník

W projekcie cząstkowym, którego ogólny opis można zna-
leźć pod adresem www.dhi.waw.pl/de/forschung/forschungs-
programm/regionalitaet-und-regionsbildung.html, w dal-
szym ciągu łączone były perspektywy obszarów badawczych 
1 i 5. W 2017 r. uwaga sprawozdawcy skupiała się przede 
wszystkim na sposobach wewnętrznej regionalizacji wizji 
kaszubskiej ojczyzny, na definiowanych w jej ramach jed-
nostkach regionalnych, na symbolicznej roli poszczególnych 
(pod)regionów oraz udziale kultury historycznej w tych 
procesach. 

Przedmiotem odpowiedniej kwerendy w literaturze i źró-
dłach (zwłaszcza w Warszawie i Gdańsku) były – oprócz 
aktualnych paradygmatów badawczych dotyczących regio-
nalności – nadal literatura kaszubska, wydawnictwa praso-
we oraz akta związane z ruchem kaszubsko-pomorskim. 
Pod względem chronologicznym sprawozdawca w dalszym 
ciągu priorytetowo traktował pierwsze siedemdziesięcio-
lecie XX wieku, perspektywicznie nieco silniej uwzględnił 
jednak kolejne dekady aż po współczesność. Szczególną 
uwagę poświęcił symbolom kaszubskich regionalności i kul-
tury historycznej, zwłaszcza przemianom semantyki i funk-
cji tych symboli aż po koniec XX wieku. 

Poza tym cztery podróże studyjne, odbyte po Kaszubach 
środkowych i północnych, posłużyły obserwacji, dokumen-
towaniu i analizie regionalnej muzealizacji kultury kaszub-
skiej oraz badaniu kryjących się za tym narracji. 

Sprawozdawca wygłosił szereg wykładów, poświęconych 
różnym aspektom tematu projektu cząstkowego, i pisał  
o nich artykuły – między innymi w ramach osadzonego  
w Instytucie Kaszubskim w Gdańsku projektu kooperacyj-
nego o mitach oraz symbolach pomorskich i kaszubskich, 
finansowanego z polskich środków krajowych. Ponadto 
rozpoczął pisanie wprowadzenia do tomu dokumentujące-
go konferencję „Regionalność jako kategoria historyczna 

– procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środkowej od 
XVI do XIX wieku”, która odbyła się w listopadzie 2016 r.  
w warszawskim NIH.

Poza eksplorowaniem kompleksów tematycznych należą-
cych do obszarów badawczych 1 i 5 sprawozdawcy udało 
się zwłaszcza ukończyć pisanie i redakcję obszernej czesko-
języcznej syntezy dziejów Polski, stworzonej przez cztero-
osobowy zespół autorów. Książka ukazała się we wrześniu 
2017 r. w praskim wydawnictwie Nakladatelství Lidové 
noviny. Dokończył również pracę nad kilkoma tomami po-
konferencyjnymi, np. o muzealizacjach historii w kontek-
ście niemiecko-czesko-słowackim. 

Sprawozdawca nadal rozwijał kooperację warszawskiego 
NIH z Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza 
Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutem Polonistyki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. We współpracy z ostatnio wymienio-
nym została zorganizowana polsko-czesko-niemiecka kon-
ferencja w Polanicy-Zdroju, w której wziął również udział 
Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej 
(GWZO) w Lipsku. 

Sprawozdawca został w 2017 r. m.in. członkiem rady Funda-
cji im. Friedricha Christiana Lessera, działającej na Uniwer-
sytecie w Jenie, rady nadzorczej Instytutu Masaryka i Archi-
wum Czeskiej Akademii Nauk (MÚA AV ČR) oraz komitetu 
organizacyjnego Czeskiego Zjazdu Historyków w Ołomuń-
cu (Olomouc). Opiekował się pięcioma pracami doktorski-
mi i pracował jako recenzent dla Akademii Nauk Republiki 
Czeskiej, Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG), Szwaj-
carskiego Narodowego Funduszu Promocji Badań Nauko-
wych (SNF), Austriackiej Akademii Nauk, dla kilku czaso-
pism i wydawnictw w Niemczech, Czechach i Polsce oraz  
w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyj-
nych, a także postępowaniach o nadanie tytułu profesora 
na uniwersytetach w Chemnitz, Ołomuńcu, Ústí nad Łabą  
i Koszycach. 15 listopada sprawozdawca objął jako nowy 
prezes kierownictwo i koordynację Societas Jablonoviana 
w Lipsku, czyli założonego w 1774 r. polsko-niemieckiego 
Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich – poprzednika 
Saksońskiej Akademii Nauk.

Legitymacja na zjazd młodo- 
kaszubski 1912. 
Muzeum Ziemi Kościerskiej 
w Kościerzynie (kasz. Kòscérzna, 
niem. Berent i. Pr.). Fot. Miloš 
Řezník
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Projekt cząstkowy 5:

Wschodnioeuropejski region  
gospodarczy jako obszar działania  
żydowskich przedsiębiorców w XVIII w. 

Opracowanie: dr Maria Cieśla  

Projekt dotyczy wschodnioeuropejskiego regionu gospo-
darczego, którego rozwój postrzega się poprzez pryzmat 
sieci kontaktów braci Szmojły i Gdala Ickowiczów. Meto-
dyczną podstawą badania jest analiza sieci kooperacji 
stworzonych przez żydowskich przedsiębiorców.

W okresie sprawozdawczym badaczka kontynuowała prze-
prowadzanie kwerend źródłowych. Nadal koncentrowała 
się na ewaluacji zasobów warszawskiego Archiwum Radzi-
wiłłów, a przede wszystkim akt gospodarczych, przecho-
wywanych obecnie w dziale XXIII. Szczególnie ciekawe  
i ważne dla dalszych badań okazały się kontrakty arend 
ziemskich, zawierane przez braci Ickowiczów. Uzupełnia-
jąco badaczka przeprowadziła również szeroką kwerendę 
w literaturze przedmiotu, dotyczącej magnackich posia-
dłości i klienteli w dawnej Rzeczypospolitej, i na tej pod-
stawie napisała artykuł o roli Żydów w ramach systemów 
magnackich klienteli. 

Dalsze kwerendy archiwalne, zrealizowane w Tajnym Ar-
chiwum Państwowym Dziedzictwa Pruskiego w Berlinie, 
służyły analizie akt procesów prowadzonych po aresztowa-
niu Szmojły Ickowicza. Dokumenty te ilustrują sieć między-
narodowych kontaktów Ickowiczów – ich relacje zarówno 
z chrześcijanami (zwłaszcza z braćmi Saturgusami z Kró-
lewca), jak i ze środowiskiem bogatych Żydów niemiec-
kich. Dodatkowo materiał źródłowy rzuca nowe światło na 
wpływy, jaką bracia odgrywali na płaszczyźnie politycz-
nej, widoczne m.in. w negocjacjach dotyczących wykupu 
dóbr neuburskich od Radziwiłłów. Sprawozdawczyni prze-

prowadziła również kwerendę w Narodowym Archiwum 
Historycznym Białorusi w Mińsku, gdzie przeanalizowała 
bogaty zbiór korespondencji Anny z Sanguszków Radzi-
wiłłowej ze Szmojłem Ickowiczem. Materiał ten pozwala 
na pokazanie nieznanego dotychczas aspektu w relacjach 
między „nadwornymi Żydami” a jego magnacką patronką. 
W tym kontekście kluczowe okazuje się wzajemne zaufa-
nie i sympatia, a nie, jak uważano w dotychczasowych 
badaniach, związki ekonomiczne. W mińskim Archiwum 
Radziwiłłów przejrzane zostały nie tylko listy Szmojły Icko-
wicza i Gdala Ickowiczów, ale również hebrajskojęzyczne 
listy sporządzone przez niektórych żydowskich pracow-
ników kancelarii Anny. Materiał ten jest bardzo ważny, 
ponieważ daje wyobrażenie o pozycji braci w ówczesnej 
regionalnej społeczności żydowskiej. 

W okresie sprawozdawczym badaczka zorganizowała dwie 
konferencje naukowe. Pierwsza z nich, będąca wynikiem 
współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, 
odbyła się w czerwcu 2017 i dotyczyła różnorodności etnicz-
nej oraz wyznaniowej w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. 
Druga, współorganizowana z Ruth Leiserowitz oraz Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN, miała tytuł „,Space‘ as 
a Category in the Research of the History of Jews in Po-
land (16th–19th c.)”. Sprawozdawczyni była współautorką 
koncepcji merytorycznej, dokonywała wyboru referentów 
oraz w obu przypadkach prezentowała wyniki własnych 
badań. 

Projekt badawczy był także prezentowany na kilku konfe-
rencjach naukowych. Sprawozdawczyni wzięła udział w pa-
nelu NIH pt. „Obszar przygraniczny. Miasto we wczesnej 
nowożytności” na IV Kongresie Polonoznawczym „Płynne 
granice” we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach oraz w warsz-
tatach „Mapping Central-Eastern Urban Spaces: The City 
as Historical Infrastructure”. 

Anna Radziwiłł z domu Sanguszko 
(1676–1746). 
Źródło: Polona 
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Projekt cząstkowy 6: 

Polityki miejskie w unii polsko-saskiej. 
Analiza mikrohistoryczna polskiego 
miasta koronnego Wschowy 
w perspektywie transnarodowej

Opracowanie: dr Karsten Holste  
(naukowiec wizytujący, do 30 września 2017)

Położone na południowy zachód od Poznania przy granicy 
ze Śląskiem miasto Wschowa (niem. Fraustadt) stało się 
w XVII wieku – głównie ze względu na swą pokaźną pro-
dukcję sukna – jednym z najważniejszych miast Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów i zachowało duże znaczenie dla 
polskiej Korony aż po ostatnie trzydziestolecie XVIII wie-
ku. Pod wpływem narracji upadku, dominującej w histo-
riografii poświęconej polskim miastom wczesnonowo-
żytnym, dzieje Wschowy w tym okresie przedstawiane są 
jednak tradycyjnie jako historia politycznego i gospodar-
czego rozkładu. Powstająca monografia ma natomiast 
zademonstrować, że przy uwzględnieniu liczby ludności, 
przebiegu konfliktów wewnątrz miasta oraz zmieniają-
cych się relacji ze szlachtą i królem opisywane wydarzenia 
należy uznać za typowe dla przeobrażeń organizacji i funk-
cji miast w Europie wczesnonowożytnej.

Wschowa należała w latach 1660–1760 do największych 
miast na pograniczu polsko-niemieckim, a pod względem 
liczby ludności nie ustępowała na przykład Poznaniowi, 
Głogowowi czy Görlitz. Na podstawie informacji dotyczą-
cych zawodów i pochodzenia osób, które w latach 1659– 
1754 uzyskały prawo obywatelskie, można uzmysłowić so-
bie dominację produkcji sukna, ale również wysoką rangę 
lniarstwa. Wyraźnie jawi się ponadto znaczenie migracji 
do miasta najpierw ze Śląska, a potem – w XVIII wieku – 
przede wszystkim z terenów środkowych Niemiec. W tym 
kontekście demograficznym i związanym z historią spo-
łeczną w ramach planowanej monografii, której manu-
skrypt ma być gotowy w 2018 r., analizowane są trzy duże 
wewnątrzmiejskie konflikty w badanym okresie: powstanie 

sukienników przeciwko radzie miejskiej, czyli tak zwany 
bunt Cybona w latach 1678–1680; nakładające się na siebie 
konflikty między luterańskimi władzami miasta a katolic-
kim proboszczem oraz między różnymi partiami w radzie 
miejskiej w latach 1717–1732; w końcu zacięte spory mię-
dzy mieszczanami a nowymi, mieszanymi wyznaniowo 
elitami rady miejskiej w latach 1747–1750.

W okresie sprawozdawczym badacz w zasadzie zakończył 
poświęconą projektowi kwerendę w bibliotekach i archi-
wach, sporządził bazę danych, obejmującą ok. 3000 oby-
wateli, i stworzył koncepcję planowanej monografii. Do-
konał ewaluacji przede wszystkim dokumentów miasta  
i jego cechów dostępnych w Archiwum Państwowym  
w Zielonej Górze oraz dokumentów wschowskiego sądu 
grodzkiego z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Kolej-
ne dane dotyczące liczby ludności miasta udało się pozy-
skać dzięki wglądowi w odpisy akt podatkowych z Biblio-
teki Kórnickiej i warszawskiego Głównego Archiwum Akt 
Dawnych. W tym ostatnim oraz w poznańskim Archiwum 
Państwowym sprawozdawca zapoznał się również z ak-
tami administracyjnymi dotyczącymi rozwoju Wschowy  
w późniejszym okresie pod rządami pruskimi. W warszaw-
skiej Bibliotece Narodowej udało mu się dokonać ewalu-
acji mikrofilmów wschowskich druków okolicznościowych  
i przechowywanych w krakowskiej Bibliotece Czartory-
skich zbiorów korespondencji politycznej. Ponadto z akt 
poznańskiej kapituły, przechowywanych w archiwum arcy-
biskupstwa, a także z katolickich ksiąg kościelnych, znaj-
dujących się w zbiorach zielonogórskiego archiwum die-
cezjalnego oraz w Muzeum Ziemi Wschowskiej, zaczerpnął 
informacje dotyczące sytuacji wyznaniowej.

Rezultaty przedstawiono i przedyskutowano podczas 
kolokwiów w Halle, Warszawie i Dreźnie. W kontekście 
projektu sprawozdawca wygłaszał ponadto wykłady na 
sympozjach w Halle, Frankfurcie nad Odrą i Krakowie. Do 
szerszego grona zainteresowanych były skierowane refe-
raty na doroczną sesję Niemieckiego Towarzystwa Histo-
rycznego Ziemi Poznańskiej oraz do katalogu wystawy  
o reformacji w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Panorama Wschowy. Sztych  
(XIX w.) według rysunku  
F. B. Wernera (1742). 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, 
sygn. MZW/S/167
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Od wczesnego średniowiecza dokonywały się w Polsce za-
sadnicze procesy przemian, innowacji i modernizacji, które 
z punktu widzenia elit miały doprowadzić do zreformowa-
nia i zachowania Rzeczypospolitej. O ile przodująca rola 
szlachty w tych procesach jest od dawna przedmiotem 
szczegółowych badań, to względnie mało uwagi poświę-
cano dotychczas dwóm potencjalnie ważnym czynnikom 
– po pierwsze Kościołowi i religii, a po drugie gospodarce. 
O mobilizujących impulsach i stymulowaniu modernizacji 
ze strony polityki kościelnej i konfesyjnej, struktur kościel-
nych i wyznaniowych, splecionych ze sobą w skali całego 
kontynentu elit i dynastii oraz powiązań intelektualnych  
i artystycznych wiadomo stosunkowo niewiele. Badania 
zogniskowane na koncentracji władzy, administracji i go-
spodarki w średniowiecznej Polsce i Rzeczypospolitej szla-
checkiej mogą posłużyć nowemu zrozumieniu tych za-
gadnień. W centrum uwagi znajdują się bezpośrednie 
oddziaływanie religii i gospodarki na politykę oraz współ-
czesne próby jego wyjaśnienia. Główną rolę odgrywają 
zagadnienia kontaktów międzywyznaniowych i między-
religijnych, zarządzania konfliktami i mediacji oraz temat 
monetyzacji i komercjalizacji w kontekście europejskim. 

W roku sprawozdawczym działania w tym obszarze tema-
tycznym skupiały się z jednej strony nadal na opracowy-
waniu tematów objętych międzynarodowym projektem 
badawczym „Marrying Cultures. Queens Consort and Euro-
pean Identities 1500–1800”, z którego programem i dzia-
łaniami można się zapoznać na stronie internetowej 
www.marryingcultures.eu oraz na Facebooku. Z drugiej 
strony kontynuowano prace nad finansowanym przez Nie-
mieckie Towarzystwo Badawcze (DFG) przedsięwzięciem 
„Sieci redystrybucji srebra, momenty monetaryzacyjne, stre-
fy komercjalizacji, krajobrazy walutowe. Pieniądz kruszco-
wy w Europie Środkowo-Wschodniej w jego kontekstach 
społecznych, gospodarczych i fiskalnych, od ok. 800 do ok. 
1200 roku”.

Myśl przewodnia projektu „Marrying Cultures” (2013–2016), 
finansowanego przez UE (HERA JRP), była następująca: za 
każdym razem, gdy król lub książę bierze za żonę kobietę 
z innego kraju, zderzają się ze sobą co najmniej dwie kul-
tury. Małżonka mówi nierzadko innym językiem niż ten, 
którym posługuje się dwór jej męża, często jest innego wy-
znania i wyrosła w innej kulturze dworskiej. Niezależnie 
od tego, czy integruje się z nowym otoczeniem, czy też je 
odrzuca, powoduje transformację swego najbliższego oto-
czenia. Aby zrozumieć rolę zagranicznych małżonek jako 
podmiotów, narzędzi i katalizatorów transferu kulturo-
wego, analizowane są przykłady ujawniające kulturowe 
efekty synergii i dające możliwość krytycznego spojrzenia 
na współczesne wyobrażenia o centrum i peryferiach. Ba-
dane są teksty, kultura materialna, muzyka i architektura 
jako przejawy spotkań międzykulturowych, powodowa-
nych przez zawieranie małżeństw dynastycznych. Umożli-
wia to przyjrzenie się dawnej Europie z bardziej niż dziś 
zróżnicowanymi granicami językowymi, kulturowymi i po-
litycznymi.

Punktem wyjścia drugiego projektu badawczego są funk-
cje metali szlachetnych w społeczeństwach wczesnośrednio-
wiecznych. Kluczowe znaczenie ma przy tym kwestia, czy 
stosowanie monet i srebrnych płacideł, naszyjników i bran-
solet lub sztabek i prętów ograniczało się do „gospodarki 
prestiżowej” i handlu z odległymi krajami, czy też znajdo-
wały się one w obrocie również jako środek płatniczy  
w handlu regionalnym i lokalnym. Na podstawie znalezisk 
numizmatycznych i archeologicznych oraz źródeł pisem-
nych rekonstruowane są sieci dystrybucji srebra w zachod-
niej Eurazji oraz analizowane wewnątrzspołeczne konste-
lacje i wymiary używania srebra.

2. Religia, polityka i gospodarka 
 w Polsce średniowiecznej  
 i wczesnonowożytnej 
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Skarb ze Spillings (Gotlandia,  
po 875 r.).
Muzeum Gotlandii w Visby.  
Fot. W. Carter  



Projekt cząstkowy 1:

Marrying Cultures: Queens Consort  
and European Identities 1500–1800

Opracowanie: dr hab. Almut Bues

W roku 2017 sprawozdawczyni prowadziła jeszcze prace 
związane z finansowanym przez UE (HERA JRP) projektem 
„Marrying Cultures: Queens Consort and European Iden-
tities 1500–1800” (www.marryingcultures.eu), który dobiegł 
kresu z końcem 2016 r. Podczas przeprowadzonej następ-
nie ewaluacji zrealizowane zadania, współpraca oraz eu-
ropejska wartość dodana projektu otrzymały doskonałe 
oceny.

Sprawozdawczyni opracowała redakcyjnie i przygotowała 
do druku wykłady wygłoszone podczas odbytej w kwietniu 
2016 r. w Warszawie konferencji „Frictions and Failures – 
Cultural Encounters in Crisis”. Ukazały się one następnie  
w tomie pokonferenycjnym. W zamieszczonym tam wła-
snym artykule sprawozdawczyni zbadała rolę królowych-
-wdów w Rzeczypospolitej. W przeciwieństwie do wdów 
w monarchii dziedzicznej miały one do czynienia z różny-
mi zaangażowanymi partiami, co można wywnioskować 
choćby z ich zaopatrzenia finansowego. Ich uposażenie 
jako królowych-małżonek zmieniano po śmierci męża, (nie 
zawsze obradujący) sejm wyznaczał pewną kwotę na okres 
interregnum, potem zaś z kandydatem na króla negocjo-
wano wyposażenie dla wdowy. Nie brakowało więc pól do 
tarć, zwłaszcza kiedy elekcję wygrywała partia przeciwna. 
Żadna z królowych-wdów nie została w Rzeczypospolitej.

Jakimi europejskimi drogami szły małżeństwa królewien, 
można wyczytać również z edycji akt dotyczących ślubu, 
śmierci i spuścizny Zofii Jagiellonki, która po zawarciu 
małżeństwa została księżną Brunszwiku-Wolffenbüttel 
(1522–1575). Archiwalia zebrano z dwunastu archiwów  

i bibliotek w pięciu krajach. Pierwszy zbiór, dotyczący ne-
gocjacji w sprawie zawarcia małżeństwa, obejmuje 24 
wybrane akta, istniejące w oryginałach w Wolfenbüttel  
i Warszawie/Krakowie oraz późniejszych odpisach. W dru-
giej sekcji 16 dokumentów traktuje o wdowieństwie, któ-
rym zajmował się nawet cesarz, oraz o spadkach (matka, 
siostrzeniec, brat), przy czym sprawa dotyczyła rodzeństwa 
Zofii, czyli polskiego króla i sióstr w Polsce, Szwecji i Bran-
denburgii. Na trzeci blok składa się wybór z 15 inwentarzy 
(klejnoty, biżuteria, tapiserie, odzież, sprzęt gospodarstwa 
domowego, listy itp.), w których drobiazgowo wyliczony  
i oszacowany został cenny majątek Jagiellonki od ślubu do 
śmierci; z przyczyn prawnych mienie to było przechowywa-
ne razem i jeszcze dziesięć lat po śmierci księżnej można 
było je spisać w całości. Ostatnia część (32 dokumenty) daje 
wgląd w tlący się przez ponad sto lat spór o spuściznę mię-
dzy Welfami a polską Koroną, którym zajmowało się kilka 
cesarskich komisji i wielu prawników i który był wzmian-
kowany w dziełach historycznych, np. w Neueste Teutsche 
Reichs=Geschichte Franza Dominicusa Häberlina (Halle 
1783). Chociaż w recesie z 1583 r. uznano prawomocność 
roszczeń do spuścizny i przyznano polskiej dynastii królew-
skiej rekompensatę finansową, dynastia Welfów potrafiła 
nieustannie przeciągać sprawę, tak by wreszcie zakończyła 
się niczym. Znaczenia tego sporu dowodzą również doku-
menty; duże spójne zbiory akt można znaleźć – poza Wol-
fenbüttel i Warszawą – w Tajnym Archiwum Państwowym 
Pruskie Dziedzictwo Kultury w Berlinie, Archiwum Pań-
stwowym w Norymberdze oraz w Saksońskim Głównym 
Archiwum Państwowym w Dreźnie. Dopiero po wymarciu 
Jagiellonów w 1672 r. – w 1634 r. także u Welfów wygasła 
środkowa dynastia brunszwicka – przestano aktywnie zaj-
mować się tą sprawą.

Wykusz siedziby Zofii Jagiellonki 
jako wdowy w Schöningen. 
Fot. Almut Bues
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Projekt cząstkowy 2: 

Sieci redystrybucji srebra, momenty  
monetaryzacyjne, strefy komercjalizacji, 
krajobrazy walutowe. Pieniądz metalo-
wy w Europie Środkowo-Wschodniej  
w jego kontekstach społecznych, gospo-
darczych i fiskalnych, od ok. 800 do  
ok. 1200 r.

Opracowanie: dr hab. Dariusz Adamczyk  

W 2017 r. sprawozdawca kontynuował przedsięwzięcie fi-
nansowane przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). 
Punktem wyjścia projektu jest kilkaset znalezisk srebr-
nych skarbów oraz liczne pojedyncze znaleziska monet  
z osiedli, murów grodzkich i cmentarzysk, które odkopano 
lub przypadkowo odkryto w Polsce i które są datowane na 
IX–XII wiek. Znaleziska te sugerują, że używanie metali 
szlachetnych jako środków płatniczych było szeroko rozpo-
wszechnionym zjawiskiem w życiu społeczeństw Europy 
Środkowo-Wschodniej w okresie wczesnego i pełnego 
średniowiecza. Obecność srebra nie musi jednak automa-
tycznie oznaczać monetyzacji i komercjalizacji. Doniosłe 
znaczenie ma więc kwestia, jakie funkcje pełniły w wymia-
nie monety i srebrne płacidła, naszyjniki i bransolety czy 
sztabki i pręty. Czy ich stosowanie ograniczało się tylko do 
„gospodarki prestiżowej”, handlu z odległymi krajami  
i rynków regionalnych, czy też znajdowały się one w ob-
rocie także w handlu lokalnym? W jaki sposób można 
„zmierzyć” stopień monetyzacji i od kiedy można mówić 
o komercjalizacji? Czy znaleziska siekanego srebra, odkry-
te z dala od ośrodków handlu, wskazują na funkcje eko-
nomiczne, czy też istnieją inne modele wyjaśniające frag-
mentację monet i biżuterii? I wreszcie: czy monetyzacja 
była procesem linearnym, czy też charakteryzowała się 
raczej brakiem ciągłości niż ciągłością?

Planowana monografia ma się składać z dwóch części: po 
pierwsze należy zrekonstruować sieci dystrybucji srebra  
w zachodniej Eurazji; potem zaś zbadać, czy użytkowanie 
metali szlachetnych odpowiadało logice Homo Politicus czy 
raczej Homo Oeconomicus. Oznacza to w skrócie: władza 
czy rynek?

W 2017 r. sprawozdawca przestudiował podejścia koncep-
cyjne i przejrzał dwa tomy odnośnych inwentarzy znalezisk 
(Małopolska-Śląsk i Mazowsze). Dokonał ponadto ewalu-
acji kilku skarbów złożonych z monet, odwiedzając w tym 
celu Muzeum Gotlandii w Visby, Gabinet Numizmatyczny 
w Berlinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblą-
gu oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. 
Wstępne rezultaty badań zostały zaprezentowane i prze-
dyskutowane na konferencjach w Wolinie i Visby. Ponad-
to powstał drugi rozdział planowanej monografii. Kon-
tekstualizuje on chronologię i geografię sieci dystrybucji 
srebra w X wieku, które są definiowane pragmatycznie 
jako grupy protagonistów, którzy tworzyli systemy i infra-
struktury służące transferowi i cyrkulacji metali szlachet-
nych. Ich redystrybucja obejmowała zaś wiele różnych 
form interakcji. Twórcami tych sieci byli kupcy handlujący 
z odległymi krajami i wędrowni rzemieślnicy, a także róż-
ne elity władzy. Te ostatnie zdobywały niewolników i skó-
ry, a następnie wymieniały ich – podobnie jak i inne dobra 
– na pożądane towary luksusowe, którymi z kolei nagra-
dzały swoich popleczników i klientów politycznych. Pro-
wadziło to do efektów sprzężenia zwrotnego: tworzenie  
i rozwój ośrodków władzy we wschodniej Europie zależa-
ły od ich włączenia do wspomnianych sieci; jednocześnie 
zaś ta integracja zmieniała gęstość i jakość układów wza-
jemnych relacji, ponieważ nowo formowane dynastie ge-
nerowały coraz więcej potrzeb.

Ponadto sprawozdawca stworzył koncepcję i poprowadził 
Debatę Lelewelowską „Wikingowie w Polsce – osadnicy, 
łowcy niewolników czy wojownicy?” (26 października).

Monety i słowiańskie ozdoby  
ze skarbu z Nørre Mølle. 
Fot. Gitte Tarnow Ingvardson
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Julian Cegliński: Warsztaty żeglugi 
parowej na warszawskim Solcu. 
Biblioteka Narodowa, G. 859/Sz

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

W ramach tej długofalowej terytorializacji mocarstwa roz-
biorowe wzmacniały swoją obecność na prowincji, ale coraz 
wyraźniejsza stawała się również obecność peryferyjnych 
protagonistów w centrach imperiów. Poszczególne projekty 
badają wzajemny związek między modernizacją struktur 
państwowych a przemianami społecznymi, które znajdo-
wały wyraz w gospodarce, nauce i kulturze, pod wzglę-
dem politycznym zaś ustawicznie kierowały się przeciwko 
władzy imperialnej. Wynikające stąd konflikty zostały  
w znacznej mierze zbadane we wcześniejszych pracach, 

poświęconych powstaniom w zaborze rosyjskim, stłumie-
niu ruchów liberalno-narodowych i tak zwanemu kultur-
kampfowi w Prusach oraz wywalczeniu znacznej autono-
mii w łonie monarchii habsburskiej przez Galicję. W tym 
zespole badawczym wstępna faza nowych konfiguracji 
imperialnych na początku XIX wieku jest postrzegana jako 
przełom epok. Poszczególne projekty stawiają pytania  
o długofalowe oddziaływanie procesów politycznych, 
ekonomicznych i społecznych, które rozpoczęły się w tym 
okresie, a uwidoczniły w pełni często dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. 

Pierwszy projekt – „Przekształcenia obszarów działalno-
ści żydowskich kupców 1772–1850” – dokonuje wnikliwej 
analizy działalności żydowskich kupców na terenie byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Projekt pokazuje, jak 
kupcy reagowali na nowy ład terytorialny, a też jak sami 
przyczynili się do zaistniałej konfiguracji, rozszerzając swo-
ją regionalną sieć handlu na znaczne połacie Cesarstwa 
Rosyjskiego oraz wzmacniając w ten sposób swoją pozycję 
ekonomiczną i społeczną w St. Petersburgu i Moskwie. 
Drugi projekt cząstkowy – „Panoptikon. Historia więzien-
nictwa na terytorium Polski i Litwy w okresie rozbiorów” 
– opisuje, jak globalne dyskursy o reformie więziennictwa 
zmieniły także na prozbiorowych ziemiach polskich i litew-
skich przestrzenny kształt więzień i sposób ich użytkowa-
nia. Codzienne życie podczas odbywania kary, którego 
miejscem w pierwszej połowie XIX wieku często bywały 
opuszczone klasztory katolickie, stało pod znakiem prak-
tyk religijnych i pracy. Od połowy stulecia budowano już 
przeznaczone specjalnie dla skazanych więzienia z celami.
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3. Nowe konfiguracje imperialne. 
 Dynamika państwa i społeczeństwa 
 w Polsce i na Litwie w „długim” 
 XIX wieku 



Projekt cząstkowy 1:

Przekształcenia obszarów działalności 
żydowskich kupców 1772–1850

Opracowanie: prof. dr hab. Ruth Leiserowitz  

W centrum uwagi tego rozpoczętego w 2017 r. projektu 
znajduje się prowadzona w okresie rozbiorów Polski dzia-
łalność żydowskich kupców na terenie dawnego Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, należącego do Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Chodzi o zbadanie, na ile rozczłonko-
wanie terytorialne i nowa przynależność państwowa prze-
kładały się na sposób prowadzenia interesów przez tych 
kupców, na ich działalność i stosunki z otoczeniem. 

Już w 1772 r. Cesarstwo Rosyjskie wzięło w posiadanie takie 
zdominowane przez Żydów miasta jak Dyneburg i Witebsk. 
Po drugim rozbiorze Polski pod panowaniem rosyjskim 
znalazł się również obszar źródłowy Niemna, który odgry-
wał istotną rolę zwłaszcza dla handlu drewnem. Po trze-
cim rozbiorze ziemie na południe od Niemna, ale także 
Warszawa przypadły Prusom, podczas gdy całe terytorium 
litewskie zostało wcielone do państwa carów. W następ-
stwie wojen napoleońskich granice i przynależności pań-
stwowe przesunęły się raz jeszcze – aż do podjęcia nowych 
decyzji przez kongres wiedeński. Wszystkie te wydarzenia 
prowadziły do znacznych przeobrażeń zarówno teryto-
rium, jak i struktury jego mieszkańców. Wskutek wspo-
mnianych posunięć politycznych nie tylko wielokrotnym 
podziałom uległ obszar, który z dzisiejszej perspektywy 
wydaje się jednolity, lecz również powstała strefa osiedle-
nia Żydów. Ale także niezależnie od tego wymagano no-
wych lojalności. Na ile procesy te wpływały na działalność 
ekonomiczną kupców, zmuszając ich do nowych konfigu-
racji bądź innowacji?

Planowane badanie ma po pierwsze dostarczyć przykładów 
„praktyk przestrzennych” (Henri Lefebvre) i zademonstro-
wać, na ile reprodukowane na co dzień przestrzenie han-
dlu uległy przeobrażeniu w badanym okresie. Po drugie 
zostanie opisane, jak zmieniały się „reprezentacje prze-
strzeni”, czyli jak wówczas postrzegano północne obszary 
byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jak stopniowo 
zmieniało się postrzeganie przynależności geograficznej. 
Po trzecie zostanie zadane pytanie, jakie nowe konfigura-
cje i powiązania powstawały i jaki miały zasięg. 

Celem projektu jest opis przeobrażeń od Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów do żydowskiej strefy osiedlenia oraz 
weryfikacja, czy i w jaki sposób żydowscy protagoniści, na 
których ogniskuje się badanie, postrzegali te historyczne 
przemiany. Ponadto mają zostać zademonstrowane nowe 
umiejscowienia i orientacje na podzielonym obszarze.

W 2017 r. sprawozdawczyni prowadziła kwerendę w Rosyj-
skim Archiwum Państwowym w St. Petersburgu oraz w tam-
tejszej Rosyjskiej Bibliotece Narodowej, w Tajnym Archi-
wum Państwowym w Berlinie oraz w Litewskim Archiwum 
Państwowym w Kownie. Pierwszy wykład na ten temat, 
zatytułowany „Litvak Traders and Their Spatial Dimensions 
at the Turn of the 19th Century”, wygłosiła we wrześniu 
2016 r. na konferencji „,Space’ as a Category in the Re-
search of the History of Jews in Poland (16th–19th c.)”. Im-
prezę tę zorganizowała razem z Marią Cieślą i Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN w ramach Global Education 
Outreach Program. 

Sprawozdawczyni nadal uczestniczy w finansowanym przez 
Litewską Radę Naukową i realizowanym przez Uniwersy-
tet w Kłajpedzie (Centrum Studiów nad Zmianami Spo-
łecznymi oraz Instytut Archeologii i Historii Regionu Morza 
Bałtyckiego) projekcie „Klaipėda Region 1945–1960: The 
Formation of a New Society and Its Reflections in Family 
Stories”. W ramach projektu przeprowadziła w styczniu 
2017 r. wywiady z żydowskimi imigrantami w Kłajpedzie  
i opracowała wraz z zespołem badawczym call for papers 
dotyczący warsztatów oraz koncepcję tej imprezy nauko-
wej, która odbędzie się 22/23 marca 2018 r. w NIH w War-
szawie. 

Związek z projektem miała też opieka nad sześciorgiem 
doktorantów (na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie  
i na Uniwersytecie w Kłajpedzie) oraz nad jednym przewo-
dem doktorskim, pisanie ekspertyz dla krajowych i między-
narodowych fundacji, opieka nad pracami magisterskimi, 
odbieranie egzaminów oraz prowadzenie jednego semi-
narium magisterskiego (zajęcia zblokowane) na semestr 
na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Zajęcia w seme-
strze letnim w 2017 r. pod nazwą „,Between Foreign Domi-
nation and Self-Determination’. The History of the Baltic 
States in the 20th Century” były skierowane głównie do 
studentów zagranicznych.

Stacja pocztowa Wilkomir 
Ukmergė (Litwa), ok. 1897.  
Źródło: Polona
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Projekt cząstkowy 2: 

Panoptikon. Historia więziennictwa  
na terytorium Polski i Litwy w okresie 
rozbiorów

Opracowanie: dr Felix Ackermann  

Projekt ogniskuje się na transferze praktyk kulturowego, 
religijnego i politycznego zróżnicowania w dziedzinie wię-
ziennictwa. Sprawozdawca bada je na podstawie stoso-
wania nowych przepisów karnych w pruskich, rosyjskich  
i habsburskich więzieniach na terytorium byłej Rzeczypo-
spolitej. Przy tej okazji łączą się ze sobą dwa wątki: z jednej 
strony trzy mocarstwa rozbiorowe karały przedstawicieli 
określonych grup społecznych za ich działalność kulturalną, 
religijną i polityczną na rzecz odzyskania suwerenności pań-
stwowej. Z drugiej strony w toku XIX wieku w całej Europie 
rozwijała się koncepcja nowego, bardziej humanitarnego  
i efektywnego wykonywania kar. Projekt pokazuje sprzecz-
ność między tymi liniami postępowania, łącząc ze sobą 
przez pryzmat zakładów karnych historię idei, prawa i co-
dzienności. 

W 2017 r. sprawozdawca kontynuował ewaluację polskiej, 
niemieckiej, anglosaskiej i rosyjskiej literatury badawczej, 
prowadząc rozległe prace w archiwach w Poznaniu, St. Pe-
tersburgu, Berlinie i Warszawie. Przy tej okazji z jednej 
strony inspirujące okazało się podejście do kwestii repre-
zentacji religijności i państwowości w więzieniu z punktu 
widzenia historii kultury. Z drugiej strony w odniesieniu do 
początku XIX wieku akcent zagadnienia przesunął się w kie-
runku zmiany sposobu wykorzystania klasztorów w związ-
ku z sekularyzacją. Taki związek udało się stwierdzić w za-
borze pruskim, gdzie w takich miastach jak Koronowo  
i Rawicz zlikwidowane klasztory były początkowo użytko-
wane jako więzienia. Eksploatacja obiektów klasztornych 
w obszarach miejskich była w przypadku Prus częścią szer-
szej strategii przejmowania terytoriów. W odniesieniu do 
zaboru austriackiego sprawozdawca bada w ramach pro-

jektu więzienie karne w byłym klasztorze zakonu Naj-
świętszego Zbawiciela, czyli brygidek. Z kolei jeśli chodzi  
o ziemie litewskie Cesarstwa Rosyjskiego, to na przykładzie 
klasztoru dominikanów w centrum Wilna rozpatrywana 
jest sytuacyjna zmiana przeznaczenia klasztorów na miej-
sce przetrzymywania wziętych do niewoli powstańców.

Warsztaty w NIH w Warszawie, poświęcone miastom jako 
historycznym infrastrukturom, na których w marcu 2017 r. 
spotkali się naukowcy z Litwy, Polski i Niemiec, służyły m.in. 
do silniejszego osadzenia projektu w kontekście przemian 
państwowości w toku XIX wieku. Według podstawowego 
założenia, przyjętego w badaniach naukowych, instytucje 
takie jak administracje, szkoły i sądy były strukturami hory-
zontalnego rozszerzania władzy państwowej. Aby je pro-
wadzić, na peryferia imperiów przybywali również nowi 
przedstawiciele państwa. Projekt rozszerza tę perspekty-
wę i ma wykazać, że więzienia należą do tych węzłowych 
rodzajów infrastruktury nowoczesnych państw, które są 
konieczne do stosowania nowo skodyfikowanego prawa 
karnego. Zwraca przy tym uwagę fakt, że większość no-
wych więzień powstawała w przestrzeniach miejskich, sta-
jąc się w ten sposób częścią obecności państwa w miastach, 
za sprawą której demonstrowało ono zarówno swoją wła-
dzę, jak i ucywilizowanie. Na podstawie studiów przypad-
ków dotyczących Wielkopolski, Prus Zachodnich i Litwy 
mają zostać ukazane procesy negocjacji, opisywane w li-
teraturze anglojęzycznej jako „infrastructurization”, aby 
uwypuklić w ten sposób procesowość i wieloznaczność 
utrwalania nowoczesnych infrastruktur.

Poza pracą nad projektem sprawozdawca udzielał się jako 
recenzent dla wydawnictw i czasopism naukowych oraz 
jako ekspert dla międzynarodowych fundacji. W 2017 r. był 
przewodniczącym jury Nagrody Kulturalnej im. Georga 
Dehio, przyznawanej przez Niemieckie Forum Kultury Eu-
ropy Wschodniej w Poczdamie. Ponadto informował o per-
spektywach badawczych w takich periodykach jak Frank-
furter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Eurozine 
i Nasza Niwa.

Projekt dwukondygnacyjnej 
kaplicy dla więzienia w Wilnie, 
1838.  
RGIA f. 1488, op. 1, d. 281, l. 7



Dwie Żydówki idące w stronę 
Wielkiej Synagogi w Płocku, 
prawdopodobnie 1940.  
GStA XX. HA Rep. 240 C 88b

 

XX wiek był „wiekiem skrajności”, a jego następstwa szcze-
gólnie dotknęły Europę Wschodnią i Środkowo-Wschod-
nią. Już podczas pierwszej wojny światowej doszedł do 
głosu nowy jakościowo wymiar prowadzenia „wojny total-
nej”, możliwy dzięki postępowi technicznemu i nowym, 
radykalnym sposobom myślenia. Rosnące w siłę ideologie 
totalitarne doprowadziły do niewyobrażalnej wcześniej 
eskalacji przemocy podczas drugiej wojny światowej. Zna-
lazły one wyraz w bezwzględnej polityce niemieckiego  
i radzieckiego reżimu okupacyjnego, odznaczających się 
wielką brutalnością zwłaszcza w Polsce. Ludność zajętych 
terenów stała się obiektem wyzysku ekonomicznego, prze-
stępstw seksualnych i czystek politycznych. Jak wielka była 
eskalacja tej przemocy, widać przede wszystkim w polityce 
zagłady, stosowanej przez systemy totalitarne. Bezprzykład-
ne jest w tym kontekście masowe i systematyczne mordo-
wanie europejskich Żydów przez Niemców. Zakres badań 
obejmuje XX wiek w jego rozmaitych aspektach, od pierw-
szej wojny światowej do czasu upadku władzy komuni-
stycznej. Na pierwszym planie znajduje się problem nie-
mieckiej okupacji Polski podczas drugiej wojny światowej 
wraz z jej skutkami dla społeczeństw powojennych. 

Oba bieżące projekty cząstkowe są poświęcone tym za-
gadnieniom w szerokim ujęciu metodycznym. Ich wspólną 
cechą jest to, że obchodzą utarte cezury historyczne, przede 
wszystkim koniec wojny w 1945 roku, żeby analizować wy-
darzenia wojenne i skutki wojny z poszerzonej czasowo 
perspektywy i na tle kompleksowo ujętej sytuacji histo-
rycznej. Dzięki nowym sposobom przedstawiania i obja-
śniania kontekstów społecznych i medialnych mają zostać 
dokładniej uchwycone długofalowe skutki drugiej wojny 
światowej. Celem projektu „Północne Mazowsze między 
polską państwowością a okupacją niemiecką w połowie 
XX wieku” jest ukazanie historii ludności tej rejencji z róż-
nych perspektyw z uwzględnieniem lokalnych wydarzeń  
w pierwszych latach powojennych i powrotu tego obsza-
ru do województwa warszawskiego. Tematem projektu 
„Zniszczona architektura jako algorytm szyfrowania prze-
mocy” jest ilustrowanie doświadczenia przemocy i obcej 
władzy za pomocą obrazów zniszczonej architektury. Ana-
lizowane są przede wszystkim przykłady z powojennych 
Niemiec i Polski, które rozpatruje się również w kontekście 
międzynarodowym. 

4. Przemoc i obca władza w XX wieku 
 – „stuleciu skrajności”

18      A. Prace badawcze
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Projekt cząstkowy 1: 

Zniszczona architektura jako 
algorytm szyfrowania przemocy  

Opracowanie: dr Annika Wienert  

Projekt ogniskuje się na semantykach zniszczonej archi-
tektury po 1945 r. Konkretne przykłady dotyczą głównie 
Polski i Niemiec, przy czym planowana jest kontekstuali-
zacja międzynarodowa. Punktem wyjścia tej analizy z dzie-
dziny historii sztuki i kultury jest pytanie o to, jakie zna-
czenie może uzyskać zniszczona architektura. Z punktu 
widzenia teorii architektury chodzi zatem o odwrócenie 
perspektywy – tradycyjnie badana jest konstrukcja bu-
dowli, projekt zaś skupia się na destrukcji. Nie chodzi przy 
tym o akt niszczenia ani o zamiary niszczących, lecz  
o same zniszczone lub uszkodzone obiekty architekto-
niczne. Przedmiotem analizy jest stosunek do zniszczo-
nych budowli, przekazywany za pośrednictwem mediów. 
Projekt bada takie generowanie znaczeń w kulturze wi-
zualnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł sztuk pla-
stycznych.

W 2017 r. sprawozdawczyni skupiła się na specyfikacji po-
dejścia koncepcyjnego. Chodziło w pierwszej kolejności  
o to, jak można pojęciowo i teoretycznie uchwycić przed-
miot badań. Kwestia, co ma być omawiane i badane jako 
zniszczona architektura, doprowadziła do krytycznego 
ustosunkowania się do pojęcia ruiny. Na temat ruin ukaza-
ło się w ostatnich latach mnóstwo opracowań z różnych 
dyscyplin naukowych. Zajmują się one prawie wyłącznie 
ruinami pochodzącymi z XX lub XXI wieku. Jest to obszar 
tematyczny, którego badanie rozwija się w różnych dyscy-
plinach w skali międzynarodowej bardzo dynamicznie, dla-
tego też bibliografia jest nieustannie uzupełniana. To, co 
określa się przy tym mianem ruiny, jest nader niejednorod-
ne; często chodzi również o metaforyzację tej koncepcji. 

W wyniku teoretycznych dociekań dotyczących fenome-
nów niszczenia architektury sprawozdawczyni wypraco-
wała cztery kategorie – gruzy, rozkład, uszkodzenie i alu-
zja zniszczenia (sztuczne/wybudowane ruiny). W okresie 
objętym sprawozdaniem skupiła się przede wszystkim na 
kategorii gruzów. Oprócz teoretycznego zajmowania się 
tym pojęciem przyjrzała się dwóm przykładom. Niezależ-
nie od siebie w 1970 r. powstały dwa projekty artystyczne 
dotyczące tak zwanych gór gruzów lub usypisk: „Muzeum 
Archeologiczne Festung Breslau” Zbigniewa Makarewicza 
we Wrocławiu i „Olympic Mountain Project” Waltera de 
Marii w Monachium. Odnośnie do kategorii rozkładu ba-
daczka sporządziła bibliografię dotyczącą fotografii daw-
nych budowli przemysłowych i rozpoczęła przeglądanie 
opublikowanych na ten temat albumów.

Sprawozdawczyni zaprezentowała projekt 12 kwietnia  
w Centralnym Instytucie Historii Sztuki w Monachium. 
Nawiązała współpracę z pracującą tam historyczką sztuki 
Reginą Wenninger, czego efektem były warsztaty poświę-
cone polsko-niemieckim perspektywom w historii sztuki 
1945 r. Warsztaty odbyły się 16–17 listopada w warszaw-
skim NIH.

Ponadto rozprawa doktorska sprawozdawczyni o archi-
tekturze nazistowskich obozów zagłady ponownie wzbu-
dziła zainteresowanie. W związku z tym badaczka wygło-
siła wykłady na dwóch konferencjach i dostała zamówienie 
na artykuł przewodni do numeru tematycznego „Sites of 
ambivalence. Reflections on camps as cultural spaces” 
austriackiego czasopisma Zeitgeschichte 2/2018. Oprócz 
tego prowadziła w semestrze zimowym zajęcia dydak-
tyczne w Touro College w Berlinie.

Wzgórze Olimpijskie w Monachium, 
usypane z gruzów z okresu drugiej 
wojny światowej.    
Źródło: Sweet Chily, Wikimedia 
Commons



Projekt cząstkowy 2: 

Północne Mazowsze między polską 
państwowością a niemiecką władzą 
okupacyjną w połowie XX wieku

Opracowanie: dr Christhardt Henschel  

Sprawozdawca skoncentrował się w 2017 r. na kwerendzie 
źródeł, konceptualizacji projektu oraz realizacji warsztatów. 
Jego praca w archiwach skupiała się na badaniu zbiorów 
dokumentów źródłowych niemieckich władz okupacyjnych, 
przechowywanych w Archiwum Federalnym w Berlinie,  
w Tajnym Archiwum Państwowym Pruskie Dziedzictwo 
Kultury w Berlinie, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodo-
wej (IPN) w Warszawie i w Archiwum Państwowym w War-
szawie. Znalezione przy tej okazji materiały informują  
o formalnym przejęciu pruskiej struktury administracyjnej 
na północnym Mazowszu, anektowanym jako rejencja cie-
chanowska (Regierungsbezirk Zichenau), o istniejącej przy 
tym pewnej swobodzie działania protagonistów i tak ty-
powym dla nazistowskiej polityki okupacyjnej w Europie 
Środkowo-Wschodniej współistnieniu struktur instytucjo-
nalnych i samowolnej władzy jednostki. Ponadto przejrza-
ne archiwalia wiele też mówią o światach wyobrażeń nie-
mieckich podmiotów, które determinowały ich podejście 
do zajętego przez nich kraju i do jego mieszkańców. O ile 
udało się zakończyć prace w Tajnym Archiwum Państwo-
wym, gdzie ważnymi źródłami okazały się przede wszystkim 
dokumenty pozostałe po pruskich administracjach prowin-
cji i ministerstwach, to należy jeszcze przeprowadzić pozo-
stałą część kwerendy w Archiwum Federalnym w Berlinie. 
Dotyczy to głównie materiałów władz sądowych, które na-
leży porównać z dostępnymi w Warszawie dokumentami 
ciechanowskiego Gestapo.

Oprócz postępującej pracy ze źródłami do dalszego rozwo-
ju projektu przyczyniły się międzynarodowe warsztaty. 
Udało się zgromadzić czołowych naukowców z Niemiec  
i Polski, co pozwoliło na odzwierciedlenie obecnego sta-
nu badań zogniskowanych na rejencji ciechanowskiej. 
Okazało się, że w niektórych wypadkach istnieją bardzo 
szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych osób  
i instytucji, jak choćby samoobrony volksdeutschów czy są-
downictwa, podczas gdy inne obszary, takie jak przebieg 

Holokaustu, zbadano tylko bardzo pobieżnie. Rejencja cie-
chanowska nie jest bynajmniej zupełną terra incognita we 
współczesnym środowisku badawczym. Szczególnie cenne 
okazały się dla sprawozdawcy osobiste kontakty nawiąza-
ne z IPN w Warszawie, zwłaszcza jeśli chodzi o uwzględ-
nienie – raczej niemożliwego do zgłębienia przez tylko 
jedną osobę – zbioru akt ciechanowskiego Gestapo. 

Z redagowanych i tłumaczonych obecnie referatów, wygło-
szonych w ramach warsztatów, powstaje tom zbiorowy. 
Poza tym planowana jest edycja źródeł, nad którą praca 
rozpoczęła się w styczniu 2018 r. i w której biorą udział 
polscy koledzy.

Postępujące prace nad konceptualizacją projektu uwypu-
kla nowy tytuł roboczy. O ile dotychczas brzmiał on „Co-
dzienność w rejencji ciechanowskiej”, to teraz na podstawie 
analizy źródeł i wypracowanych zagadnień projekt został 
przemianowany na „Północne Mazowsze między polską 
państwowością a niemiecką władzą okupacyjną w połowie 
XX wieku”. Celem jest ponadto osadzenie procesów opisy-
wanych na przykładzie rejencji ciechanowskiej w kontek-
ście czasowym XX wieku. W pierwszym rozdziale swojej 
pracy sprawozdawca konfrontuje wizje narodowych socja-
listów odnośnie do obszaru północnego Mazowsza z regio-
nalnymi koncepcjami lokalnych protagonistów z okresu 
międzywojennego i powojennego. Manifestują się przy 
tym transnarodowe związki dotyczące światów wyobra-
żeń antropologicznych, rasowych i historycznych, a także 
sprzeczne poglądy, które wpisują się w ówczesny niemiec-
ko-polski konflikt.

Równolegle z bieżącym projektem badawczym sprawo- 
zdawca powrócił do dawniejszego projektu poświęconego 
dziejom wolnomyślicielstwa w Polsce w XX wieku. W ra-
mach współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym  
w Rzymie opracował razem z Carolin Kosuch koncepcję 
warsztatów na temat ruchów świeckich i wolnomyśliciel-
skich w Europie, które odbędą się w Rzymie w marcu 2018 r. 
Ponadto przygotował do druku manuskrypt swojej roz-
prawy doktorskiej.

Żydowscy przechodnie na ulicy  
w Makowie, prawdopodobnie 
1940.
GStA XX. HA Rep. 240 C 87f
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Naukowcy w tym zespole badawczym zajmują się różnymi 
wariantami współczesnego wykorzystania historii. Punk-
tem wyjścia jest obserwacja symptomatycznej paraleli we 
współczesnym społeczeństwie: z jednej strony nasze życie 
przyspiesza i ulega fragmentaryzacji, z drugiej zaś wzrosło 
znaczenie przeszłości, mimo (albo właśnie dlatego) że coraz 
szybciej staje się nam obca. Wielkim powodzeniem cieszą 
się średniowieczne jarmarki, filmy historyczne i turystyczne 
„podróże w czasie”, czasopisma i powieści historyczne za-
pełniają regały w księgarniach, a nawet czasy najnowsze 
coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w muzeach – do-
dajmy: licznie odwiedzanych. Inaczej niż w wypadku pozo-
stałych zagadnień badawczych Instytutu uwaga skupia się 
tu zatem przede wszystkim na współczesnych reprezenta-
cjach przeszłości, które wyjaśniane są z perspektywy późno-
nowoczesnego społeczeństwa w warunkach kapitalizmu 
konsumpcyjnego. 

Intencją projektów realizowanych w tym obszarze badaw-
czym jest zejście z utartych ścieżek badań nad pamięcią  

i uzupełnienie semantycznych analiz poszczególnych nośni-
ków znaczeń o zadawane wprost pytania o ich wykorzysta-
nie i przyswojenie: jak, w jakim celu, przez kogo i dla kogo 
wykorzystywane są odniesienia historyczne w tym kon-
kretnym przypadku? Jakie zjawiska są nowe, a jakie moż-
na przedstawiać w perspektywie historycznej? A także: co 
to wszystko oznacza dla naszych wyobrażeń o historii? 

Projekty badawcze, które można przyporządkować do no-
wej dyscypliny public history, zajmują się nie tylko prakty-
kami przyswajania i recepcji historii w przestrzeni publicz-
nej, ale także bezpośrednio pytaniami natury etycznej, 
dotyczącymi krytycznej autorefleksji i odpowiedzialności 
w czasach, w których pojęcia prawdy, rzeczywistości i fak-
tów historycznych coraz bardziej tracą na znaczeniu  
i uznawane są za konstrukty myślowe, którymi można 
manipulować. 

5. Funkcjonalność historii 
 w późnej nowoczesności



Projekt cząstkowy 1:

Prezentacja dziedzictwa komunizmu  
w turystyce miejskiej w Europie  
Środkowo-Wschodniej

Opracowanie: dr Sabine Stach   
(urlop macierzyński i wychowawczy od 15 marca  
do 27 października 2017 r.)

Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na popularyza-
cji historii w turystyce miejskiej na przykładzie przedstawia-
nia dziedzictwa socjalizmu. Na pierwszym planie znajdują 
się tak zwane „wycieczki po komunizmie” – komercyjne, 
ukierunkowane na przeżycia i rozrywkę oprowadzania po 
miastach, oferowane od ponad dziesięciu lat od Berlina po 
Moskwę i cieszące się coraz większą popularnością. Jak 
można opisać oprowadzanie po mieście jako odrębny „ga-
tunek komunikacji”, który ma przekazywać wiedzę o histo-
rii szerokiej, międzynarodowej publiczności? Jakie rodzaje 
własnej logiki kryją się w tej formie narracji historycznej  
i jak osadzenie opowiadania w przestrzeni oddziałuje 
wstecznie na powstające obrazy historii? Jakich strategii 
używają (przeważnie młodzi) lokalni przewodnicy miejscy, 
aby uwiarygodnić swoje wywody o historii współczesnej? 
Celem projektu jest przyczynienie się do teoretyzacji opro-
wadzania po mieście jako specyficznego medium narracji 
historycznej. Przedmiotem analizy są więc różne wycieczki 
po Warszawie, Pradze i Bratysławie, badane metodą obser-
wacji uczestniczącej. Zgodnie z metodologią „teorii ugrun-
towanej” cały czas przeplatają się ze sobą fazy badań tere-
nowych i analiz.

W okresie sprawozdawczym badaczka skupiła się głównie 
na spisywaniu i analizie zebranego dotychczas materiału 
(pliki audio z oprowadzania po miastach i wywiady) oraz 
kontynuowała opracowywanie koncepcji teoretycznej. Po-
szczególne aspekty zostały przedstawione i przedyskuto-

wane w ramach seminarium „Klaus Zernack Colloquium” 
w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
w Berlinie oraz na międzynarodowej konferencji na temat 
„tęsknoty za komunizmem”. Oprócz tego sprawozdaw-
czyni sporządziła syntetyczny opis „wycieczek po komuni-
zmie” dotyczący Europy Środkowo-Wschodniej, państw 
bałtyckich i Rosji, który wejdzie w skład rozdziału wprowa-
dzającego jej opracowania o zjawisku „communism tours” 
w ogólności. 

Dociekania teoretyczne o sposobie prezentacji historii  
w oprowadzaniu po miastach wykazały, że do zrozumienia 
tego rodzaju konsumpcji historii konieczne jest wzmocnie-
nie aspektu performatywnego. Do analizy należy przede 
wszystkim włączyć fizyczny ruch turystów, wchodzących 
jednocześnie we wzajemne interakcje między sobą, a tak-
że z przewodnikiem i przestrzenią. Z tego powodu praca 
koncepcyjna w okresie sprawozdawczym skupiła się na stu-
diach dotyczących performatywności i living history oraz 
teorii rekonstrukcji historycznej. W tym kontekście należy 
również wymienić koncepcję, koordynację i realizację mię-
dzynarodowych warsztatów w lutym 2017 r. Odbyły się one 
we współpracy z Kolegium im. Imrego Kertésza pod tytułem 
„Stepping Back in Time. Living History and Other Perfor- 
mative Approaches to History in Central and South-Eastern 
Europe”. Wzięła w nich udział jedna z czołowych eksper-
tek w tej dziedzinie – Vanessa Agnew, która w swoim wy-
stąpieniu naświetliła kluczowe zagadnienia warsztatów. 
Publikację wybranych referatów w formie numeru tema-
tycznego czasopisma WerkstattGeschichte zaplanowano na 
rok 2018. Powstał już odpowiedni konspekt, który został 
pozytywnie oceniony przez redakcję.

W związku z nieobecnością z powodu urlopu macierzyń-
skiego i wychowawczego sprawozdawczyni zrezygnowała 
w marcu z funkcji rzeczniczki pracowników naukowych.

 Plakat z kampanii reklamowej 
„Get Intimate with Communist 
History“. 
© Muzeum Komunizmu, Praga
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Projekt cząstkowy 2: 

Historiografia i publiczne wykorzysty-
wanie historii w późnej nowoczesności. 
Kolektywne symbole i reprezentacje 
Holokaustu w Niemczech i Polsce 

Opracowanie: dr Katrin Stoll  

W kontekście zasadniczej zmiany sposobu publicznego 
wykorzystania historii w późnej nowoczesności projekt ten 
zajmuje się – na przykładzie dyscypliny akademickiej Holo-
caust Studies – społecznym znaczeniem krytyczno-anali-
tycznej historiografii. Temat jest opracowywany na pod-
stawie konkretnych przykładów Polski i Niemiec w formie 
analiz konstelacyjnych. 

Jeśli chodzi o przykład Polski, to główna konkluzja jest na-
stępująca: w polskiej nauce historycznej badania nad Holo-
kaustem mają jedynie pozycję marginalną. Ponadto istnieje 
głęboki rozdźwięk między gruntowną wiedzą faktogra-
ficzną, wypracowaną od 2002 r. przez krytyczno-analitycz-
ne badania nad Holokaustem, a brakiem zakotwienia tej 
wiedzy w przestrzeni publicznej. Empiryczna diagnoza 
brzmi: państwowi i społeczni protagoniści stosują określo-
ne mechanizmy i strategie neutralizacji, które sprawiają, 
że (samo)krytyczny dyskurs o Holokauście, poruszający nie-
wygodne zagadnienia i dekonstruujący utarty narodowy 
wizerunek własny, jest zacierany bądź spychany w Polsce 
na dalszy plan w publicznych dyskusjach o historii drugiej 
wojny światowej. Do mechanizmów neutralizacji w prze-
strzeni publicznej należą: propagowanie sugestywnej, 
hegemonicznej narracji nacjonalistycznej (np. opowieść  
o „żołnierzach wyklętych”), używanie figury „polskich Spra-
wiedliwych” w dyskursie naukowym i publicznym („Right-
eous Defence”, Jan Grabowski), stosowanie strategii „holo-
kaustyzacji” w odniesieniu do zbrodni niemieckich na 
nieżydowskich Polakach (np. określanie zbrodni popełnio-
nych przez niemieckich okupantów na ludności cywilnej 
podczas Powstania Warszawskiego mianem ludobójstwa). 

Pierwsze rezultaty i tezy dotyczące odwoływania się do 
„rytualnej opowieści” (Elżbieta Janicka) o „polskich Spra-
wiedliwych” do celów polityki historycznej sprawozdaw-
czyni przedstawiła na czwartej dorocznej konferencji  
International Federation for Public History w Rawennie. 
Główna konkluzja brzmi: kategoria „Sprawiedliwi wśród 
narodów świata” to pojęcie kommemoratywne, które na-
leży przypisać do dyskursu o Holokauście po 1945 roku. 
Ta wiedza jest ignorowana przez protagonistów polityki 
historycznej. Stosowanie dyskursywnej figury „polskich 
Sprawiedliwych” do celów polityki tożsamościowej wywo-
dzi się generalnie z prowadzonego w latach 60. XX wieku, 
a zwłaszcza podczas kampanii antysemickiej w 1968 r. dys-
kursu o Polakach ratujących Żydów. Temu związkowi jest 
poświęcony artykuł dla czasopisma East European Jewish 
Affairs, przygotowany przez sprawozdawczynię i Stephana 
Stacha.

Ponadto badaczka szczegółowo zajęła się kwestią, jakie 
następstwa mają oficjalne wizje historii i przedsięwzięcia 
w dziedzinie polityki tożsamościowej dla kształtu nadawa-
nego konkretnym materialnym miejscom zbrodni nazistow-
skich (pomniki), przypominania wydarzeń w takich miej-
scach oraz mówienia o miejscach zbrodni, zbrodniach i ich 
sprawcach. Sprawozdawczyni we współpracy z Alexandrą 
Klei (Berlin) zorganizowała warsztaty, w czasie których na 
przykładzie niemieckiej wojny eksterminacyjnej w Związ-
ku Radzieckim (1941–1944) zajęto się właściwościami i ba-
daniem „krajobrazów śmierci” oraz pustymi miejscami  
w społecznej, naukowej i artystycznej konfrontacji z naro-
dowym socjalizmem w Niemczech po 1989 r. 

Sprawozdawczyni brała i bierze ponadto udział w przygo-
towanym i realizowanym przez Elżbietę Janicką, Konrada 
Matyjaszka i Annę Zawadzką seminarium „Sublokatorstwo 
jako kategoria kultury i jako kategoria badawcza” w Insty-
tucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 

Miejsce pamięci w Treblince. 
Fot. Katrin Stoll



Projekt cząstkowy 3:

Recepcja filmów historycznych  
w Polsce i w Niemczech 

Opracowanie: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Projekt dotyczy roli telewizyjnych filmów fabularnych  
w stanowieniu hegemonicznych dyskursów historycznych. 
Mimo rozwoju Internetu i mediów społecznościowych 
filmy telewizyjne pozostają ważnym instrumentem pre-
zentowania historii. Początki telewizualnego podejścia do 
historii i reakcje odbiorców na pierwsze obrazy historii  
w telewizji zbadane są jednak tylko w bardzo niewielkim 
stopniu – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. 

Prace przeprowadzone w 2017 r. opierają się na mikrohisto-
rycznej analizie wielomedialnego wydarzenia Am grünen 
Strand der Spree (Na zielonym brzegu Szprewy). W best-
stellerowej powieści, wydanej w 1955 r., Hans Scholz opi-
sywał egzekucję Żydów w pobliżu białoruskiego miasta 
Orsza zimą 1941 r. Autor otrzymał za książkę Nagrodę im. 
Fontanego w 1956 r. Decydującym kryterium było jednak 
umiejętne stosowanie dialektu berlińskiego, a nie fakt, że 
opowiedział o mordowaniu Żydów. 

W ciągu pierwszego roku od opublikowania powieści uka-
zało się pięć wydań. Bibliotekarze skarżyli się, że nakład 
jest wyczerpany, wobec czego „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” wydrukowała ją jako powieść w odcinkach. Na-
stępnie zaadaptowano ją na słuchowisko radiowe i pięcio-
odcinkowy serial telewizyjny. Pierwszy odcinek serialu 
został nadany w 1960 r. pod tytułem Das Tagebuch des 
Jürgen Wilms (Dziennik Jürgena Wilmsa). W obszernej se-
kwencji przedstawiono masakrę koło Orszy. Serial skomen-
towano w ponad 70 recenzjach, a liczba widzów sięgnęła 
ok. 7,5 miliona. Jeśli uwzględnić dodatkowo czytelników 

książki, a zwłaszcza słuchaczy powieści radiowej, prawdo-
podobna wydaje się liczba od ok. 9 do 10 milionów od-
biorców dzieła Scholza.

Jak zmieniała się reprezentacja mordu na Żydach w po-
szczególnych mediach? Czy czytelnicy, słuchacze i widzo-
wie komentowali akcję inaczej niż profesjonalni odbiorcy? 
W jakim stopniu to popularne wydarzenie medialne wpły-
nęło na dyskurs społeczny o zbrodniach nazistowskich? 
Chociaż powieść Scholza zapewne do dziś stoi na tysią-
cach niemieckich półek z książkami, a słuchowisko i ekra-
nizacja są bez trudu (i legalnie) dostępne, to Am grünen 
Strand der Spree nigdy nie weszło w RFN do kanonu. Jakie 
są tego możliwe przyczyny? 

Zaleta historycznych badań recepcji polega na uwolnieniu 
pojęcia kultury pamięci od jego wieloznaczności. W pro-
jekcie badana jest historia pamięci kulturowej na podsta-
wie konkretnych, publicznych i prywatnych wypowiedzi 
czytelników, słuchaczy i widzów. Studium opiera się na 
recenzjach, które ukazywały się zarówno w ogólnokrajo-
wej, jak i lokalnej prasie niemieckiej, a także na egodoku-
mentach, takich jak listy czytelników, słuchaczy i widzów. 
Widzowie serialu telewizyjnego byli ponadto ankietowa-
ni dzień po emisji pierwszego odcinka przez jeden z insty-
tutów badania opinii publicznej. 

W 2017 r. sprawozdawczyni dokonała ewaluacji recenzji 
oraz historycznych sondaży i wywiadów, przeprowadza-
nych już w momencie pierwszej emisji. Przejrzała i prze-
analizowała ponadto akta, nagrania filmowe i dźwiękowe 
w Archiwum Krajowym w Berlinie, w Archiwum Historycz-
nym SWR, Archiwum WDR oraz w Archiwum Akademii 
Sztuki w Berlinie. Na analizę oczekują jeszcze polskie stu-
dia przypadków. 

Rodzina przed telewizorem 
(„Plansza testowa“), Ferch,  
27 grudnia 1961. 
Fot. Manfred Beier. Archiwum 
Wizualne w Archiwum Federalnym 
(bild.bundesarchiv.de), N 1648, 
Bild-KF17494
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1.  Regionalność i powstawanie regionów 

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

Maria Cieśla
Żydowscy celnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII–XVIII wieku, w: 
Studia Judaica 2016 [2017], nr 2, s. 229–249.  

Maciej Górny
Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (= Meta-
morfozy społeczne 11), Warszawa 2017.

War of Spirits in the East. East Central and Southeast European Intellectuals 
and the First World War, w: lka Agoston-Nikolova et al. (red.): Unknown 
Fronts. The „Eastern Turn“ in First World War History (= Baltic Studies 17), 
Groningen 2017, s. 13–31.

Gunst der Stunde. Rassenanthropologie in Osteuropa seit 1914, w: OST- 
EUROPA 67, 2017, nr 1–2, s. 79–87.

Konfliktfelder im Osten. Die Nationalisierung sozialer Konflikte in Ostmittel-
europa 1917–1923, w: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschich-
te der Deutschen im östlichen Europa 25, 2017: Nach dem großen Krieg: 
1918–1923, s. 39–64 (wspólnie z Włodzimierzem Borodziejem).

[Rec.] Nina Jebsen: Als die Menschen gefragt wurden. Eine Propaganda-
analyse zu Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, 
Münster, New York 2015, w: Acta Poloniae Historica 115, 2017, s. 333–338.

Karsten Holste
Das Wechselspiel von Fremd- und Selbstexotisierung polnisch-litauischer 
Eliten im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, w: Susan Richter / Michael Roth / 
Sebastian Meurer (red.): Konstruktionen Europas in der Frühen Neuzeit. 
Geographische und historische Imaginationen, Heidelberg 2017, s. 97–115.

Pobożne listy ze Wschowy. Korespondencja wschowskiego pastora Samuela 
Jancoviusa z Gotthilfem Augustem Francke o sytuacji parafii luterańskiej i pie-
tyzmie w mieście (1732–1744), w: Marta Małkus / Kamila Szymańska (red.): 
Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 
Wschowa, Leszno 2017, s. 353–374.

Sabine Jagodzinski
Refleksje podsumowujące konferencję „Regionalność jako kategoria histo-
ryczna – procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środkowej XVI–XIX wieku”, 
w: Geschichte und Region / Storia e regione 25, 2016 [2017], nr 2: Verkehr 
und Infrastruktur / Trasporti e infrastrutture, s. 128–136 (wspólnie z Alek-
sandrą Kmak-Pamirską).

Aleksandra Kmak-Pamirska
Motyw historyczny a wizerunek regionu Podlasia w dyskursie literackim, w: 
Zbigniew Chojnowski / Elżbieta Rybicka (red.): Regionalizm literacki – historia 
i pamięć, Kraków 2017, s. 560–574.

Refleksje podsumowujące konferencję „Regionalność jako kategoria histo-
ryczna – procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środkowej XVI–XIX wieku”, 

w: Geschichte und Region / Storia e regione 25, 2016 [2017], nr 2: Verkehr 
und Infrastruktur / Trasporti e infrastrutture, s. 128–136 (wspólnie z Sabine 
Jagodzinski).

Miloš Řezník
Symboliczne i mityczne góry Kaszubów. Ich rola w kulturze i literaturze ka-
szubskiej od XIX wieku do okresu międzywojennego, w: Ewa Grzęda (red.): 
Góry – Literatura – Kultura, t. 10, Wrocław 2016, s. 55–70.

(red.) Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspekty-
wy badawcze, Kraków 2017 (wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską, Sabine 
Stach i Katrin Stoll).

Das Museum als Medium einer Verflechtungsgeschichte von Deutschen, 
Tschechen und Slowaken. Zur Einleitung, w: Dušan Kováč / Miloš Řezník / 
Martin Schulze Wessel (red.): Erinnern – Ausstellen – Speichern. Deutsch-tsche-
chische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum (= Ver-
öffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen His-
torikerkommission 21; Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im 
östlichen Europa 47), Essen 2017, s. 7–21 (wspólnie z Martinem Schulze 
Wesselem); wydanie czeskie: Muzeum jako médium histoire croisée Němců, 
Čechů a Slováků, w: Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v čes-
ko-německo-slovenském kontextu, Praha 2017, s. 7–20.

Średniowieczna ikona nowoczesnej tożsamości?, w: Daniel Kalinowski / 
Adela Kuik-Kalinowska (red.): Wielkie Pomorze. Społeczności i narody. Praca 
monograficzna, Gdańsk, Słupsk 2017, s. 55–92. 

Historia w późnym kapitalizmie. Wprowadzenie (wspólnie z Magdaleną 
Saryusz-Wolską, Sabine Stach i Katrin Stoll), w: Miloš Řezník / Magdalena 
Saryusz-Wolska / Sabine Stach / Katrin Stoll (red.): Historia w kulturze po-
nowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, Kraków 2017, 
s. 7–28.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Maria Cieśla
Referat „Życie na granicy. Żydowska elita gospodarcza w miastach wczesno-
nowożytnej Rzeczpospolitej”, IV Kongres Polonoznawczy „Płynne granice”, 
Frankfurt nad Odrą/Słubice, 25 marca. 

Referat „A town or a village? Towns in the Grand Duchy of Lithuania in the 
early modern period”, warsztaty „Mapping Central-Eastern Urban Spaces: 
The City as Historical Infrastructure”, NIH w Warszawie, 28 marca. 

Referat „Żydzi, prawosławni, protestanci i katolicy, czyli o życiu codziennym 
w Radziwiłłowskim Słucku w XVII i XVIII w.”, konferencja „Różnorodność 
etniczna i wyznaniowa w dawnej Rzeczypospolitej w perspektywie porów- 
nawczej”, NIH w Warszawie, 20 czerwca.

Referat „Church, Synagogue and Market Square – The Jewish-Christian 
Spaces in the Town of Słuck in the 17th and 18th Centuries”, konferencja 
„,Space’ as a Category in the Research of the History of Jews in Poland 
16th–19th Century”, Muzeum POLIN, Warszawa, 11 września. 

6. Publikacje związane z projektami, 
 udział w konferencjach 

 Prace badawcze poza zakresem 
 projektów cząstkowych



Maciej Górny
Referat „First World War Historiography of East-Central Europe after 2014. 
Trends and Perspectives”, panel „New Approaches to the History of the First 
World War in the Light of its Centenary”, XI Zjazd Czeskich Historyków, 
Ołomuniec, 14 września.

Referat „Buk i ojczyzna. Skąd się biorą granice na mapie” w ramach progra-
mu wydarzeń towarzyszących wystawie #dziedzictwo, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, 14 grudnia.

Karsten Holste
Referat „Tuch, Tumult und Tyrannei. Die Bürger von Fraustadt im 17. und 
18. Jh.”, doroczna konferencja Niemieckiego Towarzystwa Historycznego 
Ziemi Poznańskiej, Bad Bevensen, 11 lutego.

Referat „Zölle, Migranten und Epidemien. Die ökonomische und demogra-
phische Entwicklung der polnischen Kronstadt Fraustadt (Wschowa) 1600–
1850”, kolokwium Grupy Roboczej ds. Demografii Historycznej oraz Katedry 
Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wit-
tenberdze, Halle (Saale), 14 marca.

Referat „Grenzverschiebungen sozialer und konfessioneller Räume in Frau- 
stadt während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts”, IV Kongres Polono-
znawczy „Płynne granice”, Frankfurt nad Odrą/Słubice, 25 marca.

Prowadzenie panelu „Intervening Thinkers, New Paradigms”, konferencja 
„Gender and Gender Order within Academic Cultures of Central and Eastern 
Europe in the 19th and 20th Century”, NIH w Warszawie / Instytut Historii 
im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (IH PAN), Warszawa, 20 
kwietnia.

Referat „Tumulty w czasach rozwoju i upadku. Mikrohistoria miasta Wscho-
wy w XVII i XVIII wieku na tle europejskim”, kolokwium Instytutu Historii 
im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (IH PAN) poświęcone 
wczesnemu okresowi epoki nowożytnej, Warszawa, 31 maja.

Prowadzenie panelu „Konflikty II | Conflicts II”, konferencja „Różnorodność 
etniczna i wyznaniowa w dawnej Rzeczypospolitej w perspektywie porów-
nawczej | Religious and Ethnic Diversity in the Polish-Lithuanian Common-
wealth in a Comparative Perspective”, NIH w Warszawie, 21 czerwca.

Referat „Tuch, Tumult und Tyrannei in einer frühneuzeitlichen polnischen 
Kronstadt. Sozial- und mikrogeschichtliche Untersuchungen zur Bürgerschaft 
von Fraustadt (Wschowa) in transnationaler Perspektive”, kolokwium NIH 
w Warszawie, 30 sierpnia.

Referat „Elity w okresie unii polsko-saskiej. Intensyfikacja kontaktów a reto-
ryka odrębności”, 3. Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski „Dawna 
Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”, Kraków, 12 października.

Referat „Tuch, Tumult und Tyrannei in Fraustadt (Wschowa). Wirtschaft, Kon-
fession und Politik in einem polnischen Zentrum der Textilproduktion 1650–
1750”, kolokwium Historia Nowożytna i Regionalna, Drezno, 9 listopada.

Sabine Jagodzinski
Organizacja panelu „Miasto we wczesnej nowożytności” i referat „Adel im 
Stadtbild des 17. und 18. Jahrhunderts – Neustadt/Wejherowo und Danzig/
Gdańsk”, IV Kongres Polonoznawczy „Płynne granice”, Frankfurt nad Odrą/
Słubice, 25 marca.

Referat „Region und Repräsentation in der Frühen Neuzeit – Kunstgeschicht-
liche Überlegungen”, warsztaty „Raum und Region in der historischen For-
schung”, Brixen, 20 kwietnia.

Organizacja i realizacja konferencji „Szlachta na pograniczu. Transkultu-
rowe powiązania w Prusach (XVIII–XX w.)” (wspólnie z Milošem Řezníkiem 
i Miłosławą Borzyszkowską-Szewczyk), NIH w Warszawie / Pracownia Badań 
nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego, prowadze-
nie sekcji „Sploty i przemieszczenia” oraz referat „Zbudowana reprezenta-
cja – Architektura siedzib szlacheckich w Prusach Królewskich i Książęcych / 
Królestwie Prus w XVIII wieku”, Gdańsk, 22–24 czerwca.

Referat „ZwischenRegionen. Adlige Repräsentationskulturen im Königlichen 
und im Königreich Preußen (1700–1772)”, konferencja „Kulturkontakte 
und Identitäten im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa: Akteure, Diskurse, 
Verflechtungen” (doroczna konferencja Rady im. Johanna Gottfrieda Her-
dera ds. Badań Naukowych, we współpracy z Instytutem Slawistyki Uniwer-
sytetu Technicznego w Dreźnie), Drezno, 20 października.

Koncepcja, organizacja, realizacja i prowadzenie 15. Debaty Lelewelowskiej 
„Zamek bez zbiorów – zbiory bez zamku. O współczesnym wykorzystaniu 
architektoniczno-artystycznej spuścizny czasów nowożytnych” z Kilianem 
Heckiem, Tomaszem Torbusem i Samuelem Wittwerem, NIH w Warszawie, 
6 grudnia.

Aleksandra Kmak-Pamirska
Prowadzenie panelu „Miasto we wczesnej nowożytności”, IV Kongres Polo-
noznawczy „Płynne granice”, Frankfurt nad Odrą/Słubice, 25 marca. 

Referat „Oaza z pustyni – pustynia z oazy. Dolne Łużyce jako część Prus  
w dziewiętnastowiecznym dyskursie kulturowo-społecznym”, konferencja 
„Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIII– 
XX w.)”, Uniwersytet Gdański / NIH w Warszawie, Gdańsk, 24 czerwca. 

Referat „Zapomniana tolerancja – dziewiętnastowieczna wizja narodu i nie-
podległej Polski”, III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski „Dawna 
Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”, Kraków, 12 października.

Miloš Řezník
Organizacja i prowadzenie warsztatów „Historia jako narzędzie legitymi-
zacji polityki zagranicznej. Polska – Niemcy – Rosja – Ukraina”, we współ-
pracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, NIH w Warszawie, 7 marca. 

Moderowanie czytania dokumentów historycznych i prowadzenie rozmowy 
z publicznością „,Brakuje ziemniaków, jest tylko głód’. Życie i przetrwanie 
w okupowanej Europie 1939–1945”, NIH w Warszawie we współpracy z Insty-
tutem Historycznym Uniwersytetu w Wuppertalu, Instytutem Herdera do 
Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią, NIH w Paryżu i Uni-
wersytetem Warszawskim, NIH w Warszawie, 23 marca.

Wykład otwierający panel „Miasto we wczesnej nowożytności”, IV Kongres 
Polonoznawczy „Płynne granice”, Frankfurt nad Odrą/Słubice, 25 marca.

Moderacja przy prezentacji książki Petera Olivera Loewa „My niewidzialni. 
Historia Polaków w Niemczech” i prowadzenie dyskusji panelowej z auto-
rem, Warszawskie Targi Książki, 20 maja.

Organizacja konferencji „Spojrzenie na wojnę przez pryzmat historii. ,Kryzys 
ukraiński’ w perspektywie (Środkowo)Europejskiej”, we współpracy z Forum 
Transregionale Studien / Prisma Ukraïna – Research Network Eastern Europe, 
Niemiecko-Ukraińską Komisją Historyków i Ambasadą Niemiec w Warsza-
wie, NIH w Warszawie, 12–14 czerwca.

Organizacja konferencji „Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiąza-
nia w Prusach (XVIII–XX w.)” (wspólnie z Sabine Jagodzinski, we współpracy 
z Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Wydziału Filologicz-
nego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Instytutem Kaszubskim w Gdańsku), 
Gdańsk / Waplewo Wielkie, 22–24 czerwca; wykład wprowadzający: „Nowo-
czesność a Szlachta? Nowe tendencje w badaniach szlachty Europy Środko-
wej w „długim” XIX wieku”.

Koncepcja i prowadzenie grupy roboczej „Nation as an Agreement on Values 
(Determinating Factors of Modern Norms Creation)”, 6. Szkoła Letnia Co-
pernicus Graduate School „Transitive Justice. Creating Norms and System 
Change”, Toruń, 4–8 lipca.

Organizacja sekcji NIH „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”, 
XI Zjazd Czeskich Historyków, oraz referat „Wina i czas. Metahistoryczne 
elementy współczesnej powieści kryminalnej”, Ołomuniec, 14 września 
(wspólnie z Lenką Řezníkovą).
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Dyskusja panelowa „Aktuelle Ansätze für das Schreiben der jüngsten Zeit-
geschichte im östlichen Europa”, Leibniz-WissenschaftsCampus EEGA / Ins-
tytut Badań nad Historią i Kulturą Europy Wschodniej im. Leibniza (GWZO) 
na Uniwersytecie w Lipsku, Lipsk, 9 października.

Referat „,Preußenländischer‘ Patriotismus im Spannungsfeld deutsch-polni-
scher Erinnerungskultur im 19. Jahrhundert”, Jahrestagung der Preußischen 
Historischen Kommission „Gesamtstaat und Provinz. Regionale Identitäten 
in einer ,zusammengesetzten Monarchie‘? 17.–20. Jahrhundert”, Pruska Ko-
misja Historyczna – Tajne Archiwum Państwowe Pruskie Dziedzictwo Kul-
tury, Berlin, 4 listopada.

Organizacja 5. Międzynarodowej Konferencji „Góry – Literatura – Kultura” 
na temat „Turystyka górska i alpinizm w kontekście historycznym, społecz-
nym i kulturowym (XVIII–XXI w.)”, we współpracy z Uniwersytetem Wrocław-
skim i Instytutem Badań nad Historią i Kulturą Europy Wschodniej im. Leib-
niza na Uniwersytecie w Lipsku, oraz referat „Od statystów do odkrywców 
ducha Natury. Postaci turystów w malarstwie romantyków drezdeńskich”, 
Polanica-Zdrój, 15–17 listopada.

DOROBEK NAUKOWY POZA ZDEFINIOWANYMI 
PROJEKTAMI CZĄSTKOWYMI

Maciej Górny
Our war? Eastern Europe’s experience and memory of the Great War, w: 
Edgar Wolfrum et al. (red.): European Commemoration: Locating World 
War I, Stuttgart 2016 [2017], s. 103–112.

Die Lehren des „Schwarzen Oktobers”, w: Jan Claas Behrends / Nikolaus 
Katzer / Thomas Lindenberger (red.): 100 Jahre Roter Oktober. Zur Welt-
geschichte der Russischen Revolution, Berlin 2017, s. 131–158.

Identity under Scrutiny. The First World War in Local Communities, w: Yvonne 
Kleinmann et al. (red.): Imaginations and Configurations of Polish Society. 
From the Middle Ages through the Twentieth Century, Göttingen 2017,  
s. 261–277.

(współpraca redakcyjna:) Hans Henning Hahn / Robert Traba (red.): 20 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Paderborn 2018.

[Rec.] Theodore R. Weeks: Vilnius Between Nations, 1795–2000, DeKalb 2015, 
w: Acta Poloniae Historica 114, 2016 [2017], s. 313–317.

Referat „Eisenbahnkrieg im Osten und andere Kriegsgeschichten aus Ost-
mitteleuropa, 1917–1921”, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Alek-
sandra Brücknera, Halle, 5 kwietnia.

Referat „Polnische Legionen im Ersten Weltkrieg”, konferencja „Das Kriegs-
jahr 1917 – Der Erste Weltkrieg an der Ostfront”, Landesverteidigungsaka-
demie Wien (Akademia Obrony Kraju w Wiedniu), Wiedeń, 3 października.

Karsten Holste
Reform from Above and Politics from Below: Peasants in the Prussian Parti-
tion of Poland, w: Yvonne Kleinmann et al. (red.): Imaginations and Confi-
gurations of Polish Society: From the Middle Ages through the 20th Century, 
Göttingen 2017, s. 217–237.

(współpraca) Dominika Gortych / Guido Hinterkeuser / Łukasz Skoczylas: 
Erinnerungsimplantate? Der (Wieder-)Aufbau der Schlösser in Posen und 
Berlin im interdisziplinären Vergleich (= Geschichte – Erinnerung – Politik. 
Studies in History, Memory and Politics 18), Frankfurt/Main et al. 2017.

Sabine Jagodzinski
Referat „Eine europäische Sprache – Zur Triumphikonographie Jan III. Sobies-
kis”, konferencja „Jan III Sobieski – polski bohater narodowy i zwycięzca 
spod Wiednia. Historia – pamięć – dziedzictwo”, Polska Akademia Nauk – 
Stacja Naukowa w Wiedniu / Austriacka Akademia Nauk / Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, Wiedeń, 20 września.

Referat „Trofeum wojenne i symbol narodowy – Prezentacja Turciców i So-
biescianów od XVII do XIX w.”, III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów 
Polski „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”, Kraków, 
13 października.

Aleksandra Kmak-Pamirska
Zmienność pamięci. Biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci 
historycznej, Warszawa 2017.

Wykład gościnny „Religia w czasach narodowosocjalistycznych. Postawy – 
Działania – Fakty”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 7 grudnia.

Miloš Řezník
Dějiny Polska [Historia Polski], Praha 2017 (wspólnie z Martinem Wihodą, 
Tomaszem Jurkiem i Jiřím Friedlem; redakcja naczelna tomu; udział autor-
ski ok. 650 stron manuskryptu).

(red.) Erinnern – Ausstellen – Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slo-
wakische Beziehungsgeschichte im Museum (= Veröffentlichungen der 
Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission 21; 
Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa 47), 
Essen 2017; czeskie wydanie: Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace 
dějin v česko-německo-slovenském kontextu, Praha 2017 (wspólnie z Duša-
nem Kováčem i Martinem Schulze Wesselem).

[Wspomnienie pośmiertne] Janusz Tazbir (5.8.1927–3.5.2016), w: Slovanský 
přehled/Slavonic Review 103, 2017, nr 1, s. 212–218.

Činnost Česko-německé komise historiků v roce 2016 [Działalność Czesko-
-Niemieckiej Komisji Historyków w 2016 roku], w: Český časopis historický 
115, 2017, s. 1187–1191.

Dyskusja panelowa „Niemiecko-polskie stosunki kulturowe i gospodarcze 
w XX wieku”, Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 24 lutego.

Prezentacja książki i referat „Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, 
Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772–1795)”, Polska Akademia 
Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu, 9 marca.

Referat „Sächsisch-tschechischer Grenzraum: Verflechtungsprozesse seit 1989 
und Auswirkungen auf die Identität der Grenzraumbewohner”, 15. Semi-
narium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci w Krzyżowej, 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego / Akademia Ewan-
gelicka w Berlinie / Federalna Fundacja ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED / 
Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi / Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Krzyżowa, 31 marca.

Prezentacja książki i dyskusja panelowa „Czeskie badania nad Polską w kon-
tekście Europy Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Warszawski / Studium 
Europy Wschodniej, Warszawa, 26 kwietnia.

Referat „Historische Polonistik und komparative Geschichte”, XI Zjazd Czes-
kich Historyków, Ołomuniec, 13 września.

Prezentacja książki „Dějiny Polska“ i dyskusja panelowa, Ambasada Polski 
w Czechach / Polski Instytut w Pradze, Praga, 4 października.

Referat „Sarmatyzm w wersji czeskiej”, III Kongres Zagranicznych Badaczy 
Dziejów Polski „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”, 
Kraków, 12 października.

Referat „Husyci na Pomorzu. Czeska tradycja historiograficzna i literacka”, 
konferencja „Wielkie Pomorze. Wojna i Pokój”, Instytut Polonistyki Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku / Instytut Kaszubski w Gdańsku, Słupsk, 26 paź-
dziernika.

Referat „Erste Teilung Polen-Litauens als Phänomen der europäischen und 
regionalen Geschichte”, konferencja „Polen-Litauen und die Habsburger-
monarchie im Zeitalter Maria Theresias”, Polska Akademia Nauk – Stacja 
Naukowa w Wiedniu / Muzeum Historii Wojskowości, Wiedeń, 10 listopada. 



Organizacja (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, Instytutem Kaszubskim 
w Gdańsku, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Polską Akademią 
Nauk – Oddziałem w Gdańsku, Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, 
Archiwum Państwowym w Gdańsku i pomorsko-wielkopolską diecezją Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej) i prowadze-
nie konferencji „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem” oraz referat 
„Znaczenie literatury reformacyjnej dla ruchów narodowo-etnicznych w XIX 
i XX wieku”, Gdańsk, 17–18 października.

2.  Religia, polityka i gospodarka w Polsce
  średniowiecznej i wczesnonowożytnej

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Dariusz Adamczyk
Caravans, Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham 
Redistribution Networks in Eastern Europe – Three Patterns from the Khazars 
to the Kievan Rus’ (800–965), w: Mateusz Bogucki / Witold Garbaczewski / 
Grzegorz Śnieżko (red.): Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profeso-
rowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Warszawa 2017, 
s. 145–168.

Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeń-
stwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów 
z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze, w: Przegląd 
Zachodniopomorski 61, 2017, nr 2, s. 143–167.

Almut Bues
(red.) Frictions and Failures – Cultural Encounters in Crisis (= Deutsches His-
torisches Institut Warschau, Quellen und Studien 34), Wiesbaden 2017.

Frictions in the life of Polish princesses and queens consort 1500–1800, w: 
Almut Bues (red.): Frictions and Failures – Cultural Encounters in Crisis  
(= Deutsches Historisches Institut, Quellen und Studien 34), Wiesbaden 
2017, s. 105–132.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Dariusz Adamczyk
Referat „The Use of Silver by the Scandinavians of Truso and Wolin – the 
Logic of the Market or Social Prestige?”, konferencja „Defining and Apply-
ing Social Norms in Medieval Scandinavia”, Wolin, 20 kwietnia.

Referat „Emporium versus Hinterland, or an Economic Dualism in Viking 
Age Pomerania”, konferencja „Islands and Mainland during the Late Iron 
Age and Early Middle Ages”, Visby, 19–20 października.

Referat „Handelsnetzwerke, Transformationen und überall arabisches Sil-
ber”, Uniwersytet w Hanowerze, 6 listopada. 

Referat „Kto, gdzie i dlaczego siekał srebro w Polsce w pierwszej połowie XI 
wieku?”, sesja Komisji Numizmatycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 
24 listopada.

Referat „Piasten und Jagiellonen: zwei mittelalterliche Staaten in Polen”, 
Uniwersytet w Hanowerze, 4 grudnia.

Koncepcja i prowadzenie Debaty Lelewelowskiej „Wikingowie w Polsce – 
osadnicy, łowcy niewolników czy wojownicy?”, NIH w Warszawie, 26 paź-
dziernika.

Almut Bues
Wykład „Macht und Netzwerk europäischer Dynastien 1500–2000” w ra-
mach cyklu wykładów „Europäische Dynastien (1400–2000)”, Uniwersytet 
Wiedeński, 24 stycznia.

DOROBEK NAUKOWY POZA ZDEFINIOWANYMI
PROJEKTAMI CZĄSTKOWYMI

Dariusz Adamczyk
Referat „Auswirkungen globaler Krisen auf Regionen und Gruppen nach 
1989”, Uniwersytet w Hanowerze, 9 stycznia.

Referat „Polen in der Mitte Europas – mittendrin oder nur dabei?”, konfe-
rencja „Ost-West-Bilder”, Hanower, 13 maja.

1918 – 1945 – 1989: Political Shifts in Eastern Europe and Three Logics of 
Catch-up Development in Poland, w: Manuela Boatc  / Andrea Komlosy / 
Hans-Heinrich Nolte (red.): Global Inequalities in World-Systems Perspec-
tive, New York 2017, s. 119–130.

Almut Bues
Albrecht Hohenzollern (1490–1568). Książę reformacji pierwszej generacji, 
w: Rudolf Bażanowski / Beata Wacławek (red.): Reminiscencje Reformacji. 
Prusy – Mazury 1517–2017 (= Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Pań-
stwowego w Olsztynie. Dziedzictwo Warmii i Mazur 2), Olsztyn 2017, s. 61–85.

Referat „Albrecht Hohenzollern – Książę reformacji pierwszej generacji”, 
konferencja „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517–2017”, Archi-
wum Państwowe / Diecezja mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
/ Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, 12 października.

Wykład wieczorny „Von Westfalen nach Kurland – Die Kettler im Zeitalter 
der Reformation”, dzień studyjny „Westfalen und der Deutsche Orden”, 
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens / Uniwersytet w Pa-
derborn / Museum in der Kaiserpfalz / Fürstenberg-Stiftung Eggeringhausen, 
Paderborn, 7 listopada.

3.  Nowe konfiguracje imperialne. Dynamika  
 państwa i społeczeństwa w Polsce i na  
 Litwie w „długim” XIX wieku

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Felix Ackermann
[Sprawozdanie z konferencji:] The World of Prisons. The History of Confine-
ment in a Global Perspective. Late Eighteenth to Early Twentieth Century. 
7.9.–9.9.2016, Bern, w: H-Soz-Kult, 3.1.2017, 
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6901.

Ruth Leiserowitz
‘From Peddlers to Shopkeepers’. How Consumption Came to the Countryside, 
w: https://jewspaces.hypotheses.org/1.

Overlapping Identities in Warsaw Operation Rooms: The Jewish-Ger-
man-Polish Aspects of Warsaw Physicians in the 19th Century, w: 
https://jewspaces.hypotheses.org/1/2.

Litvakian Traders in Cross-Border Traffic: An Example from 1838, w: 
https://jewspaces.hypotheses.org.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Felix Ackermann
Wykład „Ein Gefängnis als Mikrokosmos von Wilna im 20. Jahrhundert”  
w ramach cyklu wykładów Centrum Studiów Polonoznawczych im. Alek-
sandra Brücknera, Uniwersytet w Halle, 10 stycznia.

Referat „Prisons as critical infrastructures. Modern statehood, penal law and 
imprisonment in historical perspective”, Centrum Studiów Polonoznaw-
czych im. Aleksandra Brücknera, Halle, 17 marca.
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Prowadzenie panelu „Kontinuität und Bruch. Eine Geschichte moderner 
Architektur in Litauen”, Lipskie Targi Książki, 24 marca.

Organizacja warsztatów „The City as Historical Infrastructure”, NIH w War-
szawie / Laboratory of Critical Urbanism Europejskiego Uniwersystetu Hu-
manistycznego w Wilnie / Attaché ds. Kultury Republiki Litewskiej w Polsce, 
NIH w Warszawie, 28–29 marca.

Koncepcja i prowadzenie dwóch sekcji seminarium „Die Unterschiede zwi-
schen modernen Lagern und Gefängnissen”, Instytut Historii Europy Wschod-
niej Uniwersytetu Wiedeńskiego, 29 maja.

Referat „Panoptikum. Geschichte des Strafvollzugs in Polen-Litauen” w ra-
mach kolokwium „Europa Wschodnia” na Uniwersytecie w Bonn, 12 czerw-
ca, oraz w ramach seminarium profesor Beate Fieseler na Uniwersytecie  
w Düsseldorfie, 13 czerwca.

Referat „Historical Urban Infrastructures. The territorialization of the state 
and its facilities”, Międzynarodowa Szkoła Letnia DAAD (Niemiecka Cen-
trala Wymiany Akademickiej)-GoEast „Sources of Urbanity”, Laboratory of 
Critical Urbanism, Wisaginia, Litwa, 15 sierpnia.

Referat „Statehood, religion and incarceration. Vilna’s Łukiszki prison as 
historical infrastructure”, The Centre for Baltic and East European Studies 
(CBEES), Uniwersytet Södertörn, Szwecja, 14 listopada.

Referat „Prosvesenie i nakazanie: iz istorii tûremnoj arhitektury v Rossii XIX 
veka”, konferencja „Vystavka dostiženii Naučnogo Hozâjstva”, Uniwersytet 
Europejski w Petersburgu, 17 listopada. 

Referat „Od infrastruktury religijnej do państwowej. Kasacja klasztorów  
i ich przekształcenie w więzienia”, konferencja „Miejska przestrzeń publicz-
na w ,długim XIX wieku‘”, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk (IH PAN), 30 listopada.

Ruth Leiserowitz
Koncepcja i prowadzenie warsztatów „,Space’ as a Category in the Research 
of the History of Jews in Poland (16th–19th c.)”, we współpracy z Instytu-
tem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (IH PAN)  
i Muzeum POLIN (GEOP), oraz referat „Litvak Traders and Their Spatial 
Dimensions at the Turn of the 19th Century” (wspólnie z Marią Cieślą), 
Muzeum POLIN, Warszawa, 11–12 września.

DOROBEK NAUKOWY POZA ZDEFINIOWANYMI 
PROJEKTAMI CZĄSTKOWYMI

Felix Ackermann
(red.) A New Land. Rediscovering Agency in Belarusian History, Politics and 
Society = Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 3, 2017, nr 1 
(special issue) (wspólnie z Markiem Bermanem i Olgą Sasunkevich).

Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer 
mitteleuropäischen Stadt 1919–1991 [zmieniona wersja drukowanego wy-
dania Wiesbaden 2010], http://www.perspectivia.net/publikationen/qus-war-
schau/ackermann_grodno.

Searching for Agency. Analyzing Belarus from Below, w: Journal of Soviet 
and Post-Soviet Politics and Society 3, 2017, nr 1, s. 1–13 (wspólnie z Markiem 
Bermanem i Olgą Sasunkevich).

Heroische Erinnerung. Der sowjetisch-afghanische Krieg in der Republik 
Belarus als transnationales Projekt, w: Tanja Penter / Esther Meier (red.): So-
vietnam. Die UdSSR in Afghanistan 1979–1989, Paderborn 2017, s. 271–287.

[Rec.] Aliaksandr Dalhouski: Tschernobyl in Belarus. Ökologische Krise und 
sozialer Kompromiss, 1986–1996, Wiesbaden 2015, w: Slavic Review 76, 
2017, nr 3, s. 890–891.

[Rec.] Philipp Meuser (red.): Taschkent. Architekturführer, Berlin 2012 / Julija 
Reklaite, Ruta Leitanaite (red.): Architekturführer Vilnius. Bauten ab 1900 

bis heute, Berlin 2015, w: H-Soz-Kult, 15.3.2017, www.hsozkult.de/publica-
tionreview/id/rezbuecher-24551.

Koncepcja i realizacja warsztatów „Participative Research and Urban Trans-
formations in Lithuania and Poland”, we współpracy z Akademią Sztuk 
Pięknych Berlin Weißensee, Warszawa, 20 stycznia.

Prowadzenie panelu „Deutsche Spuren in litauischen Städten” Litewskiego 
Instytutu Kultury na Lipskich Targach Książki, 26 marca.

Referat „Stadtforschung als Angewandte Kulturwissenschaften”, Instytut 
Analiz Kulturowych Uniwersytetu w Klagenfurcie, 30 maja.

Referat „Zweierlei Untergang. Das Ende der kleinsten ostpreußischen Stadt 
Schirwindt und der Holocaust in Litauen”, Dom Gerharda Hauptmanna  
w Düsseldorfie, 13 czerwca.

Organizacja śniadania akademickiego „Agency in Belarusian History”, NIH 
w Warszawie, 15 września.

Referat „Infrastructuring, Statehood and Urban Planning. Temporal dilem-
mas of the Lithuanian post-nuclear town of Visaginas”, Wydział Antropologii 
Socjalnej na Uniwersytecie w Sztokholmie, 13 listopada.

Referat „Europäische Universitäten in Gefahr”, Einstein-Forum w Poczdamie, 
11 grudnia.

Referat „Im Schatten der Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Die Ver-
antwortung ostpreußischer Eliten an Verbrechen in Polen, Belarus und Li-
tauen”, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, 
12 grudnia.

Ruth Leiserowitz
Heldenhafte Zeiten. Die polnischen Erinnerungen an die Revolutions- und 
Napoleonischen Kriege 1815–1945, Paderborn 2017.

The Jews of Königsberg at the turn of the 20th century/Evrei v Kënigsberge 
na rubeže stoletij [katalog wystawy], Berlin 2017.

Population displacement in East Prussia during the First World War, w: Peter 
Gatrell / Liubov Zhvanko (red.): Europe on the Move: Refugees in the era of 
the Great War, Manchester 2017, s. 23–44.

Childhood in the Memel Region, w: Machteld Venken (red.): Borderland 
Studies Meets Child Studies, Frankfurt/Main 2017, s. 65–84.

Familienfotos als Quelle zur memelländischen Geschichte 1944–1960, w: 
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 66, 2017, nr 4, s. 576–594.

[Rec.] Roland Gehrke (red.): Von Breslau nach Leipzig. Wahrnehmung, Erin-
nerung und Deutung der antinapoleonischen Befreiungskriege (= Neue For-
schungen zur schlesischen Geschichte 24), Köln 2014, https://www.herder-in-
stitut.de/fileadmin/user_upload/pdf/rezensionen/2017_66_121_122.pdf.

[Rec.] Bianka Pietrow-Ennker (red.): Russlands imperiale Macht. Integrations-
strategien und ihre Reichweite in transnationaler Perspektive, Wien 2012, 
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbucher-fur-ge-
schichte-osteuropas/jgo-e-reviews-2017/1/ReviewMonograph302290442.

[Rec.] Michał Szulc: Emanzipation in Stadt und Staat. Die Judenpolitik in Dan-
zig 1807–1847 (= Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 
46), Göttingen 2016, w: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußi-
schen Geschichte. N. F. 2017, nr 2, s. 10–12.

Koncepcja i realizacja konferencji „The Holocaust and Its Aftermath from the 
Family Perspective”, Vila Lanna, Praga, 15–17 marca (wspólnie z Kateřiną 
Čapkovą i Eliyaną Adler).

Koncepcja i realizacja konferencji „Geschlecht und Geschlechterordnung in 
mittel- und osteuropäischen akademischen Kulturen des 19. und 20. Jahr-
hunderts”, NIH w Warszawie, 19–21 kwietnia (wspólnie z Iwoną Dadej).

ˆ



Koncepcja i realizacja konferencji „Remembrance of the First World War in 
Interwar Europe. In search for new analytical categories”, we współpracy 
z Uniwersytetem Kłajpedzkim, Centrum Kultury Thomasa Manna w Nidzie, 
21–23 września (wspólnie z Tomasem Balkelisem i Vasilijusem Safronovasem).

Prowadzenie panelu NIH na 2. Międzynarodowej Konferencji European 
Association for Holocaust Studies „Current Research on Auschwitz History 
and Memory”, Kraków, 14 listopada. 

4. Przemoc i obca władza w XX wieku – 
 „stuleciu skrajności”

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Christhardt Henschel
Koncepcja i realizacja warztatów „Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja cie-
chanowska pod okupacją niemiecką 1939–1945”, NIH w Warszawie, 17–19 
maja. 

Referat „Enemy Territory. Space, Race and the Transformation of Landscape 
in the District of Zichenau under German Occupation (1939–1945)”, konfe-
rencja „Image of the Enemy in Europe during World War II”, Uniwersytet 
Komeńskiego w Bratysławie, 3 października.

Referat „Polish Jews in a German Cultural Landscape? German Occupation 
and Extermination Policy against Jews in Regierungsbezirk Zichenau“,  
2. Międzynarodowa Konferencja European Association for Holocaust Studies 
„Current Research on Auschwitz History and Memory”, Kraków, 14 listopada.

Udział w dyskusji panelowej „Ways to Occupy Poland. Habsburgs – Hohen-
zollerns – Hitler”, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 
Warszawa, 20 listopada.

Annika Wienert
Prowadzenie panelu „Art Performances & History”, konferencja „Stepping 
Back in Time. Living History and Other Performative Approaches to History 
in Central and South-Eastern Europe”, NIH w Warszawie, 23 lutego.

Referat „Zerstörte Architektur als Chiffre der Gewalt”, warsztaty Central-
nego Instytutu Historii Sztuki, Monachium, 12 kwietnia.

Prowadzenie dyskusji końcowej i podsumowanie, konferencja „Puste miej-
sce/a? Niemiecka wojna eksterminacyjna 1941–1944 i uświadamianie jej  
w Republice Federalnej Niemiec po 1989 r.”, NIH w Warszawie / Geschichts- 
werkstatt Minsk, Mińsk, 25 września.

Prowadzenie i realizacja konferencji „Powiązania i rozbieżności. Niemiecko-
-polskie perspektywy badawcze w historii sztuki po roku 1945”, 16–17 listo-
pada (wspólnie z Reginą Wenninger).

DOROBEK NAUKOWY POZA ZDEFINIOWANYMI 
PROJEKTAMI CZĄSTKOWYMI

Christhardt Henschel
Jeder Bürger Soldat. Juden und das polnische Militär (1918–1939) (= Schrif-
ten des Simon-Dubnow-Instituts 29), Göttingen 2017.

Phantomgrenzen und das Militär. Polen 1918–1921, w: Michael G. Müller / Kai 
Struve (red.): Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit 
in Polen 1918–1939 (= Phantomgrenzen im östlichen Europa), Göttingen 
2017, s. 39–67.

„Gute Soldaten werden sie nie sein”. Diensttauglichkeit und Ethnizität im 
militärischen Diskurs der Zweiten Polnischen Republik, w: Matthias Barel-
kowski / Claudia Kraft / Isabel Röskau-Rydel (red.): Zwischen Geschlecht und 
Nation. Interdependenzen und Interaktionen in der multiethnischen Gesell-
schaft Polens im 19. und 20. Jahrhundert (= Polono-Germanica 10), Osna-
brück 2016, s. 197–220.

[Rec.] Stefan Guth: Geschichte als Politik. Der deutsch-polnische Historiker-
dialog im 20. Jahrhundert, Berlin 2015, https://www.pol-int.org/de/publica-
tions/geschichte-als-politik-der-deutsch-polnische#r5618.

Annika Wienert
Warum wir uns immer wieder mit dem Nationalsozialismus beschäftigen 
müssen, w: vermacht.verfallen.verdrängt. Kunst und Nationalsozialismus, 
katalog wystawy Städtische Galerie Rosenheim, Petersberg 2017, s. 18–25.

Das Vernichtungslager in Sobibór, w: Bundeszentrale für politische Bildung 
(wyd.): Im Schatten von Auschwitz – Spurensuche in Polen, Belarus und der 
Ukraine: Begegnen, erinnern, lernen, Bonn 2017, s. 80–97. 

Referat „Free Ports, Unfree Works? On Liquidity of Finance and Art”, kon-
ferencja „Einfluss, Strömung, Quelle: Aquatische Metaphern in der Kunst-
geschichte”, Centralny Instytut Historii Sztuki, Monachium, 24 marca.

Referat „Die Lagerarchitektur in den Augen der Gefangenen”, konferencja 
„Die ,Aktion Reinhardt‘. Wissenschaft, Gedenken und Erinnerung im 
deutsch-polnischen Kontext”, Touro College Berlin / Centrum Badań Histo-
rycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Berlin, 6 lipca.

Referat „The topography and the infrastructure of the Sobibór death camp 
in the context of historical sources and testimonies”, konferencja „From 
Interpretation to Presentation. Meeting on the Permanent Exhibition Con-
cept at the Former Death Camp in Sobibór”, Państwowe Muzeum na Maj-
danku, Okuninka, 17 października.

5. Funkcjonalność historii 
 w późnej nowoczesności

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Magdalena Saryusz-Wolska
Powojenna widownia filmowa w Berlinie. Przyczynek do nowej historii 
kina, w: Prace Kulturoznawcze 20, 2016 [2017], s. 117–128.

[Rec.] Michael Zok: Die Darstellung der Judenvernichtung in Film, Fernsehen 
und politischer Publizistik der Volksrepublik Polen 1968–1989, Marburg 2015, 
w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 66, 2017, nr 2, s. 315–316. 

Sabine Stach
Historia w późnym kapitalizmie: wprowadzenie, w: Miloš Řezník / Magda-
lena Saryusz-Wolska / Sabine Stach / Katrin Stoll (red.): Historia w kulturze 
ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, Kraków 
2017, s. 7–28 (wspólnie z Milošem Řezníkiem, Magdaleną Saryusz-Wolską  
i Katrin Stoll).

Czas podróży w czasie. O turystyfikacji historii najnowszej w XXI wieku  
w Warszawie, w: tamże, s. 105–123. 

Narrating Jewish History in Free Walking Tours – Warsaw as a case study, w: 
Kultura Popularna 20, 2017, nr 1, s. 76–91.

Katrin Stoll
Komentarz do artykułu „Dla kogo i o czym? Muzeum Polin, historiografia 
Żydów a Żydzi jako ,sprawa polska‘” Kamila Kijka / Commentary on the arti-
cle „For whom and about what? The Polin Museum, Jewish historiography, 
and Jews as a ,Polish cause’” by Kamil Kijek, w: Studia Litteraria et Historica, 
nr 6, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.1455.

Ein „Polen-Denkmal” in Berlins Mitte? Über ein Projekt mit dem „Ziel einer 
deutsch-polnischen Aussöhnung”, w: Zeitgeschichte-online, grudzień 2017, 
http://www.zeitgeschichte-online.de/kommentar/ein-polen-denkmal.

Vernichtungswissenschaft. Zur Erforschung der „Aktion Reinhardt”-Lager 
durch die Zentrale Jüdische Historische Kommission, w: Stephan Lehnstaedt / 
Robert Traba (red.): Die „Aktion Reinhardt”. Wissenschaft, Gedenken und 
Erinnerung im deutsch-polnischen Kontext, Berlin 2017.
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYGŁOSZONE REFERATY

Magdalena Saryusz-Wolska
Komentarz do referatu Paula Vickera „Heimat/Dom als Erinnerungsorte”, 
seminarium „Klaus Zernack Colloquium”, Centrum Badań Historycznych 
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, 7 marca.

Referat „,Scandalous‘ films in the cinemas of West Berlin in the 1950s”, 
doroczna konferencja „History of Moviegoing, Exhibition and Reception”, 
Uniwersytet Ryerson, Toronto, 22 czerwca.

Sabine Stach
Referat „Durch Zeitgeschichte spazieren. Historisches Erzählen im gegen-
wärtigen Städtetourismus in Ostmitteleuropa”, seminarium „Klaus Zernack 
Colloquium”, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Ber-
linie, 7 lutego.

Koncepcja i realizacja warsztatów „Stepping Back in Time. Living History and 
Other Performative Approaches to History in Central and South-Eastern 
Europe”, NIH w Warszawie, 23–24 lutego (wspólnie z Juliane Tomann, Ko-
legium im. Imre Kertésza w Jenie). 

Referat „Nostalgie – Autentičnost – ‚Pastness‘. Některé úvahy o konzumaci 
dějin v digitálním věku”, XI Zjazd Czeskich Historyków, Ołomuniec, 14 
września [uczestnictwo odwołane ze względów rodzinnych, referat został 
odczytany w skróconej postaci].

Referat „Sehnsuchtsort Kommunismus als touristisches Produkt. Konsu-
menten und Anbieter von ‚communism tours‘ in der Slowakei”, konferencja 
„Sehnsucht nach ‚Kommunismus‘? / Longing for ‚communism‘?”, Uniwersy-
tet Wiedeński, 23 października.

Katrin Stoll
Komentarz podsumowujący konferencję „Between Divergent Narratives and 
National Loyalties: Oral History and Politics of Memory in Eastern Europe”, 
Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschod-
nią, Marburg, 3 marca. 

Referat „Von sichtbaren und unsichtbaren Ghettogrenzen. Eine topogra-
phische Annäherung an den Raum des (ehemaligen) Warschauer Ghettos”, 
IV Kongres Polonoznawczy „Płynne granice”, Frankfurt nad Odrą/Słubice, 
24 marca.

Referat „Żeby społeczeństwo było prawdziwie ludzkie. Maria Janion jako 
myślicielka zaangażowana”, konferencja „Płeć i porządek płci w akademic-
kich kulturach Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku”, NIH w War-
szawie, 20 kwietnia. 

Referat „Nachman Blumental on the Nazi Vocabulary”, warsztaty niemiecko-
-francuskiego projektu badawczego (DFG [Niemiecka Wspólnota Badawcza] 
i Agence Nationale de la Recherche (ANR)) „Frühe Schreibweisen der Shoah. 
Wissens- und Textpraktiken von jüdischen Überlebenden in Europa (1942–
1965)”, Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS), 
Paryż, 24 kwietnia. 

Prowadzenie panelu „Prawo. Sądownictwo między legalnością a samowolą”, 
warsztaty „Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja ciechanowska pod okupacją 
niemiecką 1939–1945”, 18 maja. 

Koncepcja i prowadzenie panelu „On the Use and Abuse of (Public) History 
for Life” oraz referat „The Figure of the ‚Polish Righteous’ in Public Dis-
course and Material Space in Poland”, 4. doroczna konferencja International 
Federation for Public History, Uniwersytet Boloński, Oddział w Rawennie,  
8 czerwca. 

Referat „‚Kann ich von der Februar-Aktion erzählen?’, Der Zeuge Dr. Aaron 
Bejlin im sogenannten Bielefelder Białystok-Prozess (1965–1967)”, warsz-
taty „Juristische Zeugenschaft von NS-Verfolgten. Quellen, Kontexte, Deu-
tungen”, Instytut im. Simona Dubnowa w Lipsku, Uniwersytet w Lipsku,  
26 czerwca.  

Referat „Obozologia-Studien. Zur Erforschung der ‚Aktion Reinhardt’-Lager 
durch die Zentrale Jüdische Historische Kommission”, konferencja „Die ‚Ak-
tion Reinhardt’. Wissenschaft, Gedenken und Erinnerung im deutsch-polni-
schen Kontext”, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk  
w Berlinie / Touro College Berlin, Berlin, 7 lipca. 

Referat „Nachman Blumental’s Słowa niewinne (1947). An Uncomplete 
Dictionary of German Nazi Words”, warsztaty „Documenting the Holocaust 
in Nazi-Occupied Poland: Considering New Sources”, Yad Vashem, The Inter-
national Institute for Holocaust Research, 12 września. 

Koncepcja i realizacja warsztatów „Puste miejsce/a? Niemiecka wojna ekster-
minacyjna 1941–1944 i uświadamianie jej w Republice Federalnej Niemiec 
po 1989 r.”, Geschichtswerkstatt Minsk, 23–25 września. 

Referat „Täterforschung. Recent trends and tendencies in German scholar-
ship on the study of Holocaust perpetrators”, 2. Międzynarodowa Konfe-
rencja European Association for Holocaust Studies „Current Research on 
Auschwitz History and Memory”, Uniwersytet Jagielloński / Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 14 listopada. 

DOROBEK NAUKOWY POZA ZDEFINIOWANYMI 
PROJEKTAMI CZĄSTKOWYMI

Magdalena Saryusz-Wolska
Bilder der Normalisierung. Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Bielefeld 
2017 (wspólnie z Anną Labentz).

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945–1949, wyd. 2., uzupeł-
nione, Warszawa 2017.

Publiczne konstruowanie historii. Przeszłość w prawicowej ikonografii, w: 
Teksty Drugie 2016 [2017], nr 6, s. 326–345.

Historia w późnym kapitalizmie: wprowadzenie, w: Miloš Řezník, Magda-
lena Saryusz-Wolska, Sabine Stach, Katrin Stoll (red.): Historia w kulturze 
ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, Kraków 
2017 (wspólnie z Milošem Řezníkiem, Sabine Stach i Katrin Stoll), s. 7–28.

Coming to Terms with the Nazi Past in West German Visual Culture, 1945–
1948, w: Katarzyna Kącka / Ralph Shattkowsky (red.): History and Politics: 
Remembrance as Legitimization, Newcastle upon Tyne 2017, s. 101–116.

[Rec.] Stephan Scholz / Maren Röger / Bill Niven (red.): Die Erinnerung an 
Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken, Paderborn 
2015, https://www.pol-int.org/de/publikationen/die-erinnerung-flucht-und-
vertreibung-ein-handbuch-der#r5860.

Wielkomiejska mozaika, w: Teksty Drugie 2017, nr 5, s. 168–178 [= Rec.: 
Alina Molisak, Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki portret 
miasta w pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2016].

Sabine Stach
[Rec.] Enrico Heitzer et al. (red.): Von Mahnstätten über zeithistorische Mu-
seen zu Orten des Massentourismus? Gedenkstätten an Orten von NS-Ver-
brechen in Polen und Deutschland, Berlin 2016, http://www.sehepunkte.de/ 
2017/05/29844.html.

[Rec.] Heidrun Hamersky: Störbilder einer Diktatur. Zur subversiven foto-
grafischen Praxis Ivan Kyncls im Kontext der tschechoslowakischen Bürger-
rechtsbewegung der 1970er Jahre, Stuttgart 2015 (Forschungen zur Ge-
schichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 49), w: Acta Poloniae 
Historica 114, 2016 [2017], s. 354–358.



B. Transfer badań naukowych

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie również w 2017 roku wspierał 
międzynarodową naukową debatę historyczną, promując na różne sposoby 
komunikację, współpracę oraz wymianę naukową. Ze zrozumiałych wzglę-
dów pierwszoplanowe znaczenie miały tu kontakty pomiędzy środowiska-
mi naukowymi polskimi i niemieckimi. Jednakże do współpracy zaproszeni 
byli również naukowcy z sąsiednich krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz przedstawiciele zachodnich środowisk naukowych. Podobnie jak w la-
tach poprzednich Instytut pełnił rolę forum międzynarodowego dialogu 
historyków. W tym celu organizował imprezy naukowe, publikował prace 
naukowe i przyznawał stypendia.



1. Imprezy naukowe
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Wykłady wtorkowe

Wykłady wtorkowe Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie kieruje głównie do polskich historyków, ale są one 
dostępne także dla szerszej zainteresowanej publiczności. 
Stanowią forum, na którym prezentowane i poddawane 
pod dyskusję są doniosłe koncepcje badawcze, projekty  
i poszczególne dokonania historyków niemieckojęzycz-
nych. W tym celu kilka razy w roku przedstawiciele (głów-
nie) niemieckojęzycznych nauk historycznych są zaprasza-
ni na indywidualne wykłady, tłumaczone symultanicznie 
wraz z późniejszą dyskusją. Umożliwia to bezpośrednią 
komunikację z przedstawicielami polskich nauk historycz-
nych i dyscyplin pokrewnych oraz innymi zainteresowany-
mi osobami.
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Christofer Herrmann
Malbork a początki romantyzmu 
28 lutego 2017 r.

Malbork (Marienburg), niegdyś pełna przepychu siedziba 
wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, znalazł się po 
jego upadku w stanie rozkładu. Proces ten uległ przyspie-
szeniu po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 
roku, gdy Malbork znalazł się pod panowaniem pruskim. 
Nauczający na Uniwersytecie Gdańskim historyk sztuki  
i germanista Christofer Herrmann objaśnił ścisły związek 
między ponownym odkryciem artystycznej wartości Mal-
borka na początku XIX wieku, powstaniem wczesnoro-
mantycznych kół artystycznych i nową oceną architektury 
średniowiecznej. Z ponownym odkryciem Malborka jako 
cennego zabytku architektury szło w parze konstruowa-
nie historycznej linii ciągłej od średniowiecznego państwa 
krzyżackiego po monarchię pruską. Christofer Herrmann 
uwypuklił decydujący wpływ, jaki ideał monarchii opiera-
jącej się na wszystkich stanach wywarł na realizowaną od 
1816 roku renowację zamku. Ta wizja polityczna odpowia-
dała romantycznej wizji harmonijnej średniowiecznej 
struktury władzy i różniła się tym samym wyraźnie od na-
cjonalistycznego zawłaszczenia zamku w drugiej połowie 
XIX wieku jako „niemieckiej reduty na Wschodzie”. 

Pavel Kolář
Poststalinizm. Ideologia i utopia pewnej epoki  
21 marca 2017 r.

Po tajnym referacie Chruszczowa z 1956 roku komunizm 
zaczął się chwiać. Pavel Kolář interpretuje destalinizację 
jako początek nowej epoki. W NIH w Warszawie profesor 
historii porównawczej i transnarodowej w Europejskim 
Instytucie Uniwersyteckim we Florencji przedstawił głów-
ne tezy i wnioski zawarte w swojej nowej książce Der 
Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche (Köln 
2016). 

Prelegent wykazał, że koniec radykalnego stalinizmu nie 
oznaczał zaniku utopijnego charakteru komunistycznych 
wizji, lecz że utopia przekształciła się jedynie z „progra-
mowej” w „procesową”. Jej przedmiotem nie był już „ide-
alny” ustrój społeczny, lecz stopniowa poprawa istniejącej 
sytuacji. Pavel Kolář poruszył również kwestię, jak prze-
kształcają się nowoczesne ideologie, budując nowy kon-
sensus władzy. 
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Werner Telesko
The queen’s bodies. Reprezentacja i polityka wizualna 
dotycząca postaci Marii Teresy (1717–1780)
25 kwietnia 2017 r. 

Niedługo przed 300. rocznicą urodzin regentki Werner 
Telesko, dyrektor Instytutu Badań nad Historią Sztuki i Mu-
zyki Austriackiej Akademii Nauk oraz wykładowca historii 
sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim, przedstawił barwną 
panoramę reprezentatywnych kultur wizualnych, które 
powstały wokół jej osoby. Zademonstrował, że w elastyczny 
sposób współistniały wówczas nacechowane „męskością”  
i „kobiecością” strategie reprezentacji, których celem było 
długofalowe zapewnienie istnienia dynastii. Charaktery-
styczny synkretyzm świadectw wizualnych i tekstowych 
związanych z Marią Teresą znajduje wyraz w wyrafinowa-
nych splotach tradycji chrześcijańskich i mitologicznych. 
Mówiąc o komunikacji władzy w dobie Marii Teresy, Wer-
ner Telesko wskazał, że producenci i odbiorcy komunika-
tów wizualnych i tekstowych występowali zarazem w roli 
grup aktywnie interpretujących czy kreujących, które „anty-
cypowały” kult władczyni, co przeczy wizji (czysto) centra-
listycznej polityki artystycznej. 

Stefan Keym 
Polsko-niemieckie stosunki muzyczne w świetle badań 
nad transferem kulturowym: szanse i perspektywy
30 maja 2017 r.

Polskę i Niemcy łączy bogata historia muzycznych korelacji 
i powiązań. Stefan Keym, profesor współczesnej historii 
muzyki na Université Toulouse-Jean-Jaurès, wykorzystuje 
do swoich badań w tej dziedzinie metodę transferu kultu-
rowego. Wykład zogniskował się na „długim wieku XIX”, 
w którym najpierw zainteresowanie niemieckich liberałów 
polskimi zrywami narodowymi przed 1848 rokiem znalazło 
odbicie także w muzyce, później zaś polscy kompozytorzy 
coraz intensywniej zgłębiali modele niemieckiej tradycji 
muzyki symfonicznej. Aczkolwiek ujawniły się odmienne 
tradycje rangi czynników estetycznych i politycznych. Ste-
fan Keym objaśnił to na różnych muzycznych przykładach 
z dzieł symfonicznych polskich kompozytorów. Podzielił się 
ponadto swoimi porównawczymi obserwacjami na temat 
innych epok, dotyczącymi na przykład europejskiej mody 
na poloneza w XVIII wieku i wzajemnego oddziaływania  
w muzyce awangardowej po roku 1945.  
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Alfons Söllner 
Jürgen Habermas jako intelektualista polityczny  
26 września 2017 r.  

Alfons Söllner, emerytowany profesor teorii politycznej  
i historii idei na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, 
nakreślił najważniejsze etapy biografii intelektualnej Ha-
bermasa, odzwierciedlającej bieg najnowszej historii nie-
mieckiej i europejskiej od lat 60. do dziś. W latach 60. i 70. 
Habermas ze swoimi refleksjami filozoficznymi i analizami 
socjologicznymi na temat szkoły frankfurckiej, ruchu stu-
denckiego i tak zwanego „odwrócenia tendencji” w latach 
70. stał się profesorem powszechnie kojarzonym z polityką 
(„politischer Professor”). W latach 80. i 90. wyrobił sobie 
pozycję lewicowego intelektualisty, występującego w spra-
wach publicznych. Zajął wtedy krytyczne stanowisko wobec 
„duchowo-moralnego zwrotu” w okresie rządów Kohla; 
w tak zwanym „sporze historyków” ostro sprzeciwił się 
skonstatowanej przez siebie „utylizacji nazistowskiej prze-
szłości” przez „nową prawicę” i spopularyzował koncepcję 
uniwersalistycznego patriotyzmu konstytucyjnego. Na prze-
łomie XX i XXI wieku w kontekście jednoczenia się Europy 
ponownie uzyskał status intelektualnego lidera opinii – tym 
razem na płaszczyźnie międzynarodowej. 

Victor Dönninghaus 
„Dzienniki” Leonida Breżniewa jako klucz do zrozumienia 
osobowości sekretarza generalnego   
14 listopada 2017 r.  

Okres rządów Leonida Breżniewa można określić mianem 
„najtajniejszej” epoki w dziejach Związku Radzieckiego. 
Liczne ważne dokumenty najwyższych władz, w tym akta 
Biura Politycznego z lat 1964–1982, są do dziś trzymane  
w zamknięciu. W tym kontekście ogromne znaczenie ma 
naukowa analiza osobistych zapisków Breżniewa. Victor 
Dönninghaus, w latach 2010–2013 wicedyrektor NIH  
w Moskwie, w ramach projektu wydawniczego bada te 
robocze notatki sekretarza generalnego KPZR. W swoim 
wykładzie wyjaśnił, jakie wnioski na temat rzeczywistych 
poglądów radzieckiego lidera i jego osobowości można 
wysnuć z tych dokumentów – mimo ich fragmentaryczne-
go charakteru. „Dziennik pokładowy” Breżniewa świadczy 
zdaniem Dönninghausa o tym, że sekretarz generalny był 
bardziej biurokratą niż ideologiem, bardziej epigonem 
niż teoretykiem, bardziej oficerem politycznym niż rewo-
lucjonistą.  
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Jaroslav Miller
Exporting Central Europe or History Discontinued? 
Postwar Political Exile in Australia: A Case Study 
of Czechoslovak Emigration, 1948–1989
28 listopada 2017 r. 

Emigracja nie zawsze oznacza nowy początek. Jaroslav 
Miller, profesor historii na Uniwersytecie Palackiego w cze-
skim Ołomuńcu i rektor tej uczelni, pokazał w swoim wykła-
dzie, jak powojenni emigranci czechosłowaccy w Australii 
usiłowali zachować tożsamość narodową i uzyskać popar-
cie dla swojej sprawy – odbudowy niepodległej, demo-
kratycznej Czechosłowacji. Po traumatycznej klęsce po-
niesionej w walce z armią japońską rzadko zaludnione 
australijskie państwo roluźniło restrykcyjną politykę imi-
gracyjną, aby pobudzić wzrost demograficzny. Silnie kon-
serwatywna czechosłowacka (a także polska) diaspora 
zetknęła się ze społeczeństwem zorientowanym lewico-
wo i państwem utrzymującym dobre stosunki z ZSRR. Jej 
przedstawiciele czuli się powołani do podtrzymywania idei 
narodowej w czasach zimnej wojny, natomiast władze au-
stralijskie żądały od nich daleko idącej asymilacji. Konflikt 
między tymi dwiema narracjami zmienił Australię – jak 
podkreślił referent – zarówno politycznie, jak i kulturowo.   

Andreas Rödder
Kto się boi Niemiec? Własne i cudze odbicia 
w europejskim gabinecie luster od 1870 roku  
12 grudnia 2017 r.

„Kwestia niemiecka” jest stałym elementem polityki euro-
pejskiej od lat wojny trzydziestoletniej. W wykładzie w NIH 
w Warszawie Andreas Rödder, profesor historii najnowszej 
na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, przed-
stawił w zarysie blisko 150-letnią historię owej kwestii. 
Połączył przy tym trzy płaszczyzny: strukturalną historię 
niemieckiej potęgi w Europie, dzieje niemieckiej polityki 
zagranicznej oraz historię percepcji, czyli wzajemnego 
postrzegania. Prelegent zademonstrował, że Niemcy od 
czasu romantyzmu mieli skłonność do przyjmowania per-
spektywy, która nie wykraczała poza własne interesy,  
a także do rozczulania się nad sobą – od wilhelmińskiego 
poczucia pokrzywdzenia w globalnej polityce po współ-
czesne narzekanie, że Republika Federalna jest „płatnikiem 
Europy”. Jednocześnie z zewnątrz Niemcy są niemal po-
wszechnie postrzegane jako kraj silniejszy, niż wynikałoby 
to ze spojrzenia jego obywateli. Są też uznawane za ofen-
sywne, podczas gdy sami Niemcy uważają swoje państwo 
za defensywne. Na przykładzie okresu przed pierwszą 
wojną światową historyk pokazał, jak takie stereotypowe 
sposoby widzenia mogą się radykalizować.  
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Rok 2017 był już dziewiątym rokiem działania forum dys-
kusyjnego, którego patronem jest „ojciec” polskiej nauki 
historycznej, uniwersalny historyk i polityk Joachim Lelewel. 
Debaty Lelewelowskie NIH w Warszawie służą dyskusji nad 
aktualnymi zagadnieniami historii Polski w jej europejskim 
kontekście. Gromadzą się na nich przedstawiciele polskich, 
wschodnio- i zachodnioeuropejskich oraz międzynarodo-
wych nauk historycznych. W uwzględniającej rozmaite per-
spektywy debacie czynny udział bierze również publicz-
ność. Celem jest konfrontowanie ze sobą odmiennych tez  
i opinii, a także intensywna wymiana poglądów między 
rozmaitymi środowiskami historyków. Sprzyja to pogłę-
bionym badaniom nad omawianymi problemami oraz 
uwzględnianiu różnych sposobów metodycznego podej-
ścia do tych zagadnień.

14. Debata Lelewelowska: Wikingowie w Polsce –  
osadnicy, łowcy niewolników czy wojownicy? 
26 października 2017 r.

Mobilność nie narodziła się w epoce nowoczesnej. Dowo-
dzą tego dzieje wikingów, których obszar aktywności roz-
ciągał się od Morza Kaspijskiego na wschodzie po Nową 
Fundlandię na zachodzie, od Grenlandii na północy po 
Morze Śródziemne na południu. Jakie funkcje spełniali ci 
Skandynawowie we wczesnośredniowiecznych społeczeń-
stwach? Czy przybywali do Polski jako handlarze, czy też 
funkcjonowali również jako łowcy niewolników? Na ile 
przyczynili się u schyłku X i na początku XI wieku do stabi-
lizacji i konsolidacji panowania Piastów?

Wokół tych i innych zagadnień toczyła się dyskusja pod-
czas sesji panelowej przygotowanej i poprowadzonej przez 
Dariusza Adamczyka (NIH w Warszawie). Rozmaite aspek-
ty nordyckiej obecności w Polsce przedstawili czterej eks-
perci. Rudolf Simek z Uniwersytetu w Bonn omówił różne 
fazy ekspansji wikingów na wschodzie Europy, których 
zwieńczeniem było uformowanie się Rusi Kijowskiej w X 
wieku. Władysław Duczko z Akademii Humanistycznej  
w Pułtusku opisał skandynawskie emporium handlowe 
Janów Pomorski/Truso oraz kompleks osadniczy Bardy-
-Świelubie koło Kołobrzegu z IX wieku. Błażej Stanisławski 

Debaty Lelewelowskie



z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
we Wrocławiu przyjrzał się obecności nordyckiej na Woli-
nie, datowanej na okres po 970 r. Andrzej Buko z Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie zapoznał publiczność z elitarną nekropolią w Bodzi  
w środkowym biegu Wisły, założoną prawdopodobnie 
przez wikingów ze Skandynawii i/albo Rosji u schyłku  
X wieku.

Następnie uczestnicy panelu dyskutowali o roli handlu 
niewolnikami, starając się uwypuklić różnice i zbieżności 
w stosunku do ekspansji wikingów w Europie Zachodniej. 
Szczególnie kontrowersyjny okazał się wątek samoświa-
domości nordyckich elit w Polsce. Debata Lelewelowska 
pokazała, że dziejów ziem dzisiejszej Polski z IX–XI wieku 
nie sposób wyjaśnić bez uwzględnienia kontaktów po-
nadregionalnych i wzajemnych powiązań w skali całego 
kontynentu. 

Ruth Leiserowitz, Andrzej Buko, Błażej Stanisławski, Dariusz 
Adamczyk, Władysław Duczko i Rudolf Simek (od lewej)

15. Debata Lelewelowska: Zamek bez zbiorów – 
zbiory bez zamku. O współczesnym wykorzystaniu 
architektoniczno-artystycznej spuścizny czasów 
nowożytnych
6 grudnia 2017 r. 

Na przestrzeni wieków pałace i dwory stały się trwałym 
elementem dziedzictwa kulturowego. Podejście do zabyt-
ków, zachowanych w różnym stopniu budowli, ich wypo-
sażenia i zbiorów sztuki bywa jednak rozmaite. W ramach 
15. Debaty Lelewelowskiej przedstawiciele uniwersyteckiej 
i „stosowanej” historii sztuki dyskutowali o zagadnieniach 

i propozycjach rozwiązań dotyczących zachowania i pre-
zentacji niekompletnych lub zdekontekstualizowanych bu-
dowli oraz elementów ich wyposażenia i zbiorów. Rozmo-
wę moderowała Sabine Jagodzinski (NIH w Warszawie).

Tomasz Torbus z Uniwersytetu Gdańskiego, omawiając pa-
łace rezydencjonalne i zamki w Polsce, objaśnił historyczne 
i aktualne sposoby restauracji i rekonstrukcji oraz zade-
monstrował, jak bardzo autentyczność historyczna, rozu-
miana jako zachowanie (lub zniszczenie) substancji, była  
i jest zdeterminowana przez konotacje związane z polity-
ką historyczną. Kilian Heck z Uniwersytetu w Greifswaldzie 
omówił argumenty za i przeciw wirtualnym trójwymiaro-
wym rekonstrukcjom pałaców i kolekcji, uwypuklając za-
leżność sposobu podejścia od aktualnej sytuacji odnośnie 
materiałów źródłowych. Samuel Wittwer, dyrektor Wydzia-
łu Pałaców i Kolekcji w Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody 
Berlin-Brandenburgia (Poczdam), skierował z kolei uwagę 
na zagadnienia recepcji i upowszechniania. 

W dyskusji, która toczyła się wokół pojęcia autentyczności, 
uczestnicy panelu doszli do wniosku, że w nadchodzących 
latach ważnym zagadnieniem, któremu powinni poświęcić 
uwagę historycy sztuki i przedstawiciele instytucji zwią-
zanych z muzealnictwem, będzie osiągnięcie równowagi 
między dążeniem do odtworzenia materialnej i historycz-
nej jakości oryginału a pokusą wykorzystania możliwości 
wizualizacji i prowadzenia badań metodą reprodukcji cy-
frowej. Konserwatorska ochrona zabytków i upowszech-
nianie wiedzy o architektoniczno-artystycznej spuściźnie 
nie mogą jednak zejść na dalszy plan.  

Kilian Heck (na pierwszym planie) i Samuel Wittwer
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Konferencje, warsztaty, 
dyskusje panelowe, wykłady

Stepping Back in Time. Living History 
and Other Perfomative Approaches to History 
in Central and South-Eastern Europe
23–24 lutego 2017 r., NIH w Warszawie

Na konferencji, której koncepcję stworzyły Sabine Stach 
(NIH w Warszawie) i Juliane Tomann (Kolegium im. Imre 
Kertésza w Jenie) zgromadzili się naukowcy z całej Europy, 
żeby dyskutować o różnych formach performatywnego 
przekazywania wiedzy historycznej. Dzięki interdyscyplinar-
nemu charakterowi spotkania udało się skupić uwagę na 
szerokim spektrum form przekazywania wiedzy historycz-
nej, bowiem rekonstrukcja historyczna (reenactment) obej-
muje znacznie więcej niż odtwarzanie historycznych bitew. 

W głównym wykładzie konferencji Vanessa Agnew (Duis-
burg/Essen) skierowała uwagę na „rekonstruowanie” ludo-
bójstwa w filmach dokumentalnych i projektach artystycz-
nych (patrz niżej). Następnie w dyskusjach panelowych 
była mowa m.in. o praktykach teatralnych odnoszących się 
do niedawnej przeszłości Europy Południowo-Wschodniej 
oraz o polskiej polityce tożsamościowej z perspektywy per-
formatywnej. 

Impreza zakończyła się konkluzją, że czasy, w których 
reenactment studies musiały walczyć o uznanie w świecie 
akademickim, należą już do przeszłości. Warszawska konfe-
rencja przyczyniła się do dalszego koncepcyjnego rozwoju 
badań w tym zakresie i w ramach regionalnej wymiany 
myśli.

Nataša Jagdhuhn, Juliane Tomann i Elma Selman (od lewej)

Vanessa Agnew: Reenacting Genocide
23 lutego 2017 r., NIH w Warszawie 

W głównym wykładzie konferencji „Stepping Back in Time” 
Vanessa Agnew (Duisburg/Essen) skierowała uwagę na 
„rekonstruowanie” ludobójstwa w filmach dokumental-
nych i projektach artystycznych. Jeśli tytuł jej wystąpienia 
– „Reenacting Genocide” – mógł początkowo budzić iry-
tację, to Vanessa Agnew od razu rozwiała to wrażenie, 
podkreślając, że jej wykład aspiruje do „wyjścia poza re-
alistyczną estetykę rekonstrukcji historycznej”. Odwołując 
się do założeń memory studies, skupiających się także na 
tych treściach pamięci, które są oparte nie na osobistym 
doświadczeniu, lecz wyłącznie na przekazie medialnym, 
zaprezentowała rozmaite formy podejmowania tematu 
Holokaustu. Na przykładach filmu Shoah Claude’a Lanz- 
manna, projektu „Kamp” (2010) holenderskiego kolekty-
wu artystów Hotel Modern czy nader kontrowersyjnego 
filmu 80064 (2004) polskiego artysty Artura Żmijewskie-
go oraz projektu „Kamienie pamięci” Guntera Deminga 
omówiła granice i potencjały rekonstrukcji historycznej 
w konfrontowaniu się z traumatyczną przeszłością.



Konferencja na temat Holokaustu i jego następstw  
z perspektywy rodzin
15–16 marca 2017 r., Praga

Naukowcy z wielu krajów Europy oraz z Izraela i Stanów 
Zjednoczonych spotkali się w Villa Lanna w Pradze, by dys-
kutować o zagadnieniu „The Holocaust and Its Aftermath 
from the Family Perspective”. Z wykorzystaniem szerokiego 
spektrum materiałów takich jak statystyki, relacje oparte 
na własnych przeżyciach, wywiady, korespondencja i albu-
my fotograficzne zrekonstruowano zwłaszcza różnorodne 
procesy podejmowania decyzji. Okazało się, że długie de-
baty rodzinne z okresu przedwojennego były często zastę-
powane przez doraźne rozwiązania podczas wojny. Oprócz 
losów żydowskich uwzględniono również romskie. Zdekla-
rowanym celem było odejście od koncentrowania się wy-
łącznie na aspekcie Zagłady przy badaniu indywidualnych 
i zbiorowych doświadczeń z okresu Holokaustu. 

Konferencję zorganizowały Instytut Historii Najnowszej 
Czeskiej Akademii Nauk, CEFRES w Pradze i NIH w Warsza-
wie. W przygotowaniu jest tom pokonferencyjny pod re-
dakcją Kateřiny Čapkovej i Eliyany Adler, które stworzyły 
koncepcję konferencji.  

Dalia Offer i Eliyana Adler. Fot. David Kumermann

Joachim Schlör. Fot. David Kumermann

Udział warszawskiego NIH  
w IV Kongresie Polonoznawczym 
23–26 marca 2017 r., Frankfurt nad Odrą / Słubice 

Odbywający się co trzy lata Kongres Polonoznawczy obra-
dował tym razem pod hasłem „Płynne granice”. Organiza-
torami konferencji były Niemiecki Instytut Spraw Pol-
skich w Darmstadt, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów  
o Polsce na Uniwersytecie Viadrina, Viadrina Center B/OR-
DERS IN MOTION oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badaw-
czy w Collegium Polonicum. NIH przygotował własny panel 
pod tytułem „Obszar przygraniczny. Miasto we wczesnej 
nowożytności”. Oprócz dyrektora Miloša Řezníka wśród 
referentów i prowadzących obrady byli inni przedstawi-
ciele Instytutu (Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Karsten 
Holste, Aleksandra Kmak-Pamirska). Interdyscyplinarny 
charakter wykładów sprzyjał wszechstronnej dyskusji  
o funkcji i uwypukleniu procesów separacji i asymilacji 
oraz o roli ludzi i przestrzeni topograficznej w tworzeniu 
i utrwalaniu widzialnych i niewidzialnych granic. 

Ponadto Katrin Stoll jako kolejna przedstawicielka war-
szawskiego NIH w referacie wygłoszonym w panelu „Wy-
tyczanie i przekraczanie granic getta. Narracje o jednym  
z doniosłych elementów Holokaustu” podjęła próbę „topo-
graficznego przybliżenia przestrzeni (byłego) getta war-
szawskiego”. Z kolei Magdalena Saryusz-Wolska (Uniwer-
sytet Łódzki / NIH w Warszawie) w sekcji „Jak się pisze 
współczesną historię Polski poza jej granicami?” pokusiła 
się o kulturoznawcze spojrzenie na historyczne okładki 
współczesnych polskich czasopism ilustrowanych. 

Magdalena Nowicka, Magdalena Saryusz-Wolska, Katharina 
Kreuder-Sonnen, Gregor Feindt, Florian Peters i Markus Krzoska 
(od lewej) 
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Warsztaty o historii jako instrumencie 
legitymizowania polityki zagranicznej
7 marca 2017 r., NIH w Warszawie

W ramach projektu realizowanego we współpracy z war-
szawską Uczelnią Łazarskiego warszawski NIH zorganizo-
wał warsztaty na temat „Historia jako instrument legity-
mizowania polityki zagranicznej. Polska – Niemcy – Rosja 
– Ukraina”. Wanda Jarząbek wygłosiła wykład o wpływie 
przeszłości na publiczne postrzeganie potencjalnego oży-
wiania współpracy niemiecko-rosyjskiej i amerykańsko-
-rosyjskiej, a Krzysztof Garczewski o odwoływaniu się do 
przeszłości w stosunkach Niemiec z państwami Partner-
stwa Wschodniego. Kolejnymi referentami byli Józef Fi-
szer, Piotr Madajczyk, Martin Dahl i Jens Boysen.

Koordynatorem projektu „Niemcy i Polska w wielobie-
gunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja  
i potencjalne sojusze” jest Piotr Madajczyk z Uczelni Łazar-
skiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk. Projekt jest wspierany przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

Historyczne przestrzenie miejskie jako infrastruktury  
28–29 marca 2017 r., NIH w Warszawie 

W ramach warsztatów „The City as Historical Infrastruc-
ture” pracownicy NIH Felix Ackermann i Maria Cieśla dys-
kutowali z kolegami i koleżankami z Helsinek, Wilna, 
Frankfurtu nad Odrą, Lipska i Warszawy o tym, jak badać 
historyczne przestrzenie miejskie jako infrastruktury. Dys-
kusja zogniskowała się na relacji między państwowością  
a infrastrukturami publicznymi, które w różnych okresach 
zmieniały oblicze, układ przestrzenny, ale również funkcję 
miast. Dyskusja wykazała, że badanie infrastruktur w per-
spektywie historycznej może posłużyć do wyjaśnienia róż-
nic między przestrzeniami społecznymi w średniowieczu, 
we wczesnej nowożytności i w epoce powstawania nowo-
czesnych społeczeństw. 

Warsztaty służyły przygotowaniu większej konferencji  
o historycznych infrastrukturach i przestrzeniach miejskich, 
która ma się odbyć w 2018 r. w Wilnie.  

Ilustracja z: Felix Ackermann, Benjamin Cope, Siarhei Liubimau 
(red.): Mapping Visaginas [...]. Vilnius 2016



Płeć i porządek płci w kulturach akademickich  
XIX i XX wieku
19–21 kwietnia 2017 r., NIH w Warszawie

Naukowcy z Niemiec, Polski, Czech i Mołdawii dyskuto-
wali o potencjałach badania dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznej nauki z perspektywy historii płci, uwypuklając 
doświadczenia obszaru Europy (Środkowo-)Wschodniej. 

Swój wykład wprowadzający Iwona Dadej (Instytut Historii 
Polskiej Akademii Nauk, do końca 2016 r. NIH w Warszawie) 
oparła na obserwacji, że paradygmat uniwersalnej męskiej 
nauki do dziś ma się dobrze. Paradygmat ten należy zda-
niem uczonej zdekonstruować, posługując się historią na-
uki z perspektywy płci. Claudia Kraft zajęła się w swoim 
referacie zagadnieniem, na ile „historia wiedzy w Europie 
Wschodniej z perspektywy płci” może przyczynić się do 
zmiany pozycji Wschodu poza obrazem centrum i peryferii. 
Wyjaśniła, że analiza świata doświadczeń protagonistek 
działających na tym obszarze oraz lokalnych kontekstów 
pozwala modelowo zademonstrować mocne osadzenie 
porządków płci w nauce. 

Wystąpienia wygłoszone w ramach sześciu paneli były po-
święcone badaniom indywidualnych i zbiorowych biogra-
fii uczonych płci żeńskiej z Europy Środkowej i Wschodniej, 
reprezentujących najrozmaitsze dyscypliny. Referentki re-
konstruowały kulturowe i prawne warunki wykluczania 
kobiet ze studiów i badań naukowych oraz strategie ich 
działania. Wiele referatów zademonstrowało, że w obliczu 
dyskryminujących struktur i argumentów furtkami do na-
uki często okazywały się dla kobiet nowe dziedziny badań 
i instytucje. 

Autorkami koncepcji i organizatorkami międzynarodowej 
konferencji, która odbyła się we współpracy z Instytutem 
Historii PAN, były Iwona Dadej i Ruth Leiserowitz (NIH  
w Warszawie).

Spojrzenie na wojnę przez pryzmat historii. „Kryzys 
ukraiński” w perspektywie (środkowo)europejskiej
12–14 czerwca 2017 r., NIH w Warszawie 

Celem międzynarodowej konferencji o „kryzysie ukraiń-
skim” w perspektywie (środkowo)europejskiej było prze-
analizowanie fenomenów „legislacji pamięci”, „kodyfikacji 
historii” oraz instytucji państwowych zajmujących się „pa-
mięcią historyczną” z perspektywy transregionalnej na 
przykładzie Ukrainy. Dyskusje skupiały się na następują-
cych zagadnieniach: Dlaczego historia odgrywa(ła) tak 
ważną rolę jako siła mobilizująca i legitymizująca? Dlacze-
go i w jaki dokładnie sposób historia jest wykorzystywana 
poza regionami konfliktów w celu wyjaśniania, interpre-
towania i kontekstualizacji tychże konfliktów i na czym 
polega rola historii akademickiej? W wykładzie wstępnym 
Andrij Portnov (Berlin) przedstawił przykłady wykorzysty-
wania teraz i w przeszłości argumentów historycznych 
jako wytłumaczenia konfliktów zbrojnych. Pierwszy panel 
był poświęcony instrumentalizacji – po obu stronach ba-
rykady – „wymyślonej” historii podczas obecnej wojny  
w Donbasie, drugi zaś skupił się na „zewnętrznych” histo-
rycznych modelach wyjaśniania „kryzysu ukraińskiego”. 
Podczas moderowanej przez Gerharda Gnaucka (War-
szawa) dyskusji panelowej „Intelektualiści w obliczu kry-
zysu europejskiego” Jan C. Behrends (Poczdam), Mykoła 
Rjabczuk (Kijów) i Anna Schor-Tschudnowskaja (Wiedeń) 
wymienili poglądy na temat pozycji intelektualistów  
w okresach niestabilności politycznej i ożywienia „narracji 
narodowych”. W centrum uwagi finałowego panelu „Kon-
trowersje historyczne w czasach wojny” znalazła się zaś 
ukraińska i polska debata o masakrze na Wołyniu w roku 
1943. 

Konferencja została zorganizowana wspólnie z Forum 
Transregionale Studien / Prisma UKRAÏNA – Research Net-
work Eastern Europe oraz Niemiecko-Ukraińską Komisją Hi-
storyków przy wsparciu Ambasady Niemiec w Warszawie.

Andrij Portnov
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Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja ciechanowska 
pod okupacją niemiecką 1939–1945
17–19 maja 2017 r., NIH w Warszawie

W badaniach nad niemiecką okupacją Europy Środkowo-
-Wschodniej podczas drugiej wojny światowej rejencja 
ciechanowska (Regierungsbezirk Zichenau), czyli północne 
Mazowsze, była dotychczas traktowana marginesowo. Cel 
warsztatów polegał zatem – oprócz podsumowania do-
stępnej już wiedzy – na dostarczeniu nowych impulsów do 
bardziej zaawansowanych badań. Była to pierwsza polsko-
-niemiecka impreza naukowa, poświęcona temu zagad-
nieniu. Udało się zgromadzić na niej spore grono uczonych, 
którzy w ostatnich latach zajmowali się tym szczególnym 
regionem. W referacie otwierającym Dieter Pohl opisał 
obecny stan badań regionalnych nad niemiecką polityką 
okupacyjną, demonstrując ich możliwości i ograniczenia 
(dokładniej na ten temat patrz niżej). Następnie, w sześciu 
panelach tematycznych, poświęconych różnym zagadnie-
niom (struktura władzy, system prawny, koncepcje prze-
strzeni, polityka osadnicza, Holokaust, życie codzienne), 
uczestnicy z Polski i Niemiec zaprezentowali rezultaty 
swoich dociekań. Okazało się, że stosunkowo dobrze zna-
ne są ogólne instytucjonalne i polityczne ramy ewolucji 
rejencji ciechanowskiej, ale w poszczególnych obszarach 
tematycznych istnieją jeszcze poważne luki w badaniach. 
Podczas warsztatów dokonano wstępnego bilansu zróż-
nicowanego stanu wiedzy o rejencji i nakreślono ważne 
perspektywy przyszłych badań. Okazało się, jak chętnie – 
mimo obecnych okoliczności politycznych – polscy koledzy 
reprezentujący naukę uniwersytecką i pozauniwersytecką 
skorzystali z możliwości dwustronnej wymiany poglądów 
w ramach konferencji. Druga wojna światowa jako obszar 
badań oferuje tu niewątpliwie wiele punktów stycznych, 
sprzyjających włączaniu różnych protagonistów do polsko-
-niemieckiej wymiany naukowej.

Dieter Pohl: Perspektywy regionalne na okupację 
niemiecką w Europie Wschodniej
17 maja 2017 r., NIH w Warszawie  

W wykładzie wprowadzającym do warsztatów „Prusy 
Wschodnie w Polsce? Rejencja ciechanowska pod okupacją 
niemiecką 1939–1945” (patrz wyżej) Dieter Pohl podkre-
ślił, że dla narodowych socjalistów konteksty regionalne 
były istotne jedynie pod kątem występowania lub braku 
ludności określanej mianem volksdeutsche. Z tego powo-
du narodowi socjaliści często nie uwzględniali ukształto-
wanych regionalnych kontekstów i struktur terenów oku-
powanych albo nie włączali ich do swoich planów. Regiony 
zatem często traciły swą dotychczasową funkcję, były 
dzielone itp. Referent, profesor historii współczesnej ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej z Uniwersytetu w Klagenfurcie, opo-
wiedział się więc za tym, żeby w kontekście dziejów oku-
pacji pojmować region także albo nawet głównie jako 
teren działania protagonistów, a w mniejszym stopniu 
jako terytorium administracyjne czy obszar gospodarczy. 
Zdaniem Dietera Pohla regionalny punkt widzenia na spo-
łeczeństwa okupowane pozwala w szczególny sposób 
badać, opisywać i – w kolejnym etapie – porównywać  
w skali międzyregionalnej implementację polityki, dyna-
mikę społeczną i współzależności strukturalne.
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Panel NIH w Warszawie na IV dorocznej konferencji 
International Federation for Public History
5–9 czerwca 2017 r., Rawenna

Zespół projektu NIH w Warszawie „Funkcjonalność historii 
w późnej nowoczesności” brał udział w konferencji z wła-
snym panelem na temat „On the Use and Abuse of (Public) 
History for Life”. Wychodząc z założenia, że z partycypa-
cyjnej orientacji public history wynikają pytania dotyczące 
odpowiedzialności zaangażowanych w nią protagoni-
stów za podejście do historii i jej używanie, referaty 
przedstawiały – na przykładzie Polski – kwestię zawłasz-
czania narracji historycznych w celach i intencjach polityki 
tożsamościowej. Dwa studia przypadków – Magdalena 
Saryusz-Wolska zajęła się Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, a Katrin Stoll dyskursywną figurą polskich Sprawie-
dliwych w publicznym dyskursie i w przestrzeni publicznej 
w Polsce – poprzedziło wystąpienie poświęcone relacji 
między naukami historycznymi, public history a demo-
kracją. Cord Arendes (Heidelberg) analizował koncepcję 
„responsible history” i „responsible history writing”, 
przedstawiając doniosłe zagadnienia etyczne i pokazując 
na przykładzie, co charakteryzuje projekty, które można 
określić jako historycznie odpowiedzialne. W dyskusji  
o referatach dotyczących Polski zabrał głos także Paweł 
Machcewicz, który w swoim wykładzie plenarnym oma-
wiał współzależności między historią, pamięcią i polityką 
na przykładzie historii powstania Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku.

Magdalena Saryusz-Wolska, Cord Arendes i Katrin Stoll (od lewej) 

Różnorodność etniczna i wyznaniowa w dawnej 
Rzeczypospolitej w perspektywie porównawczej
19–21 czerwca 2017 r., NIH w Warszawie

Inspiracją tej konferencji był jubileusz 500-lecia reformacji 
oraz 50. rocznica pierwszego wydania monografii Janusza 
Tazbira Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji  
w Polsce w XVI i XVII w., która wyznaczyła kierunki badań 
nad tolerancją w dawnej Rzeczypospolitej. Współorgani-
zatorem był Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Pol-
skiej Akademii Nauk.

Celem organizatorów – Marii Cieśli z NIH w Warszawie  
i Tomasza Wiślicza z Instytutu Historii Polskiej Akademii 
Nauk – było przyjrzenie się stanowi badań nad różnorod-
nością i tolerancją religijną w Rzeczypospolitej w XVI i XVII 
wieku. Konferencja, w której wzięli udział naukowcy z Pol-
ski, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rosji i USA, miała 
oprócz sekcji historiograficznej i metodologicznej również 
część zogniskowaną na studiach przypadków. 

W wykładzie wprowadzającym David Frick z Uniwersytetu 
Berkeley w Kalifornii mówił o problemach warsztatowych 
i źródłoznawczych, wynikających ze stosowania metod 
mikrohistorycznych przy analizie różnorodności wyznanio-
wej i etnicznej w dawnej Rzeczypospolitej. Także w róż-
nych sekcjach konferencji wiele uwagi poświęcono bada-
niom mikrohistorycznym na temat różnych miast dawnej 
Rzeczypospolitej (z porównawczym uwzględnieniem miast 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego). 
Program uzupełniły referaty dotyczące niektórych aspek-
tów historii gospodarczej i demografii historycznej oraz 
analizy z zakresu historii płci. 

Tomasz Kempa, Aleksandr Filjuškin, Jakub Wysmułek  
i Tomasz Wiślicz (od lewej)
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Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania 
w Prusach (XVIII–XX wiek)
22–24 czerwca 2017 r., Gdańsk/Waplewo Wielkie

Ta interdyscyplinarna konferencja została zorganizowana 
przez warszawski NIH we współpracy z Instytutem Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutem 
Kaszubskim. Uczestnicy analizowali społeczne, architekto-
niczne i biograficzno-literackie pogranicza życia szlachty, 
skupiając uwagę na Pomorzu i Prusach. Wykłady otwiera-
jące, wygłoszone przez Witolda Molika (Poznań) i Miloša 
Řezníka (NIH w Warszawie), odzwierciedlały stan i aktual-
ne tendencje badań nad szlachtą oraz sytuację dotyczącą 
źródeł. W poszczególnych panelach poruszano rozmaite 
aspekty, począwszy od tożsamości pruskiej szlachty wiej-
skiej w Prusach Wschodnich i Zachodnich od końca XVIII do 
końca XIX wieku przez zacieranie się granic stanowych  
i kulturowych między szlachtą a mieszczaństwem w XIX 
wieku po tło historyczne ożywienia się ruchu kaszubskiego 
od końca XIX wieku oraz wśród Kaszubów, którzy w latach 
80. XX wieku przesiedlili się do RFN. Aleksandra Kmak-
-Pamirska (NIH w Warszawie) skupiła się w swoim referacie 
na obrazie pruskiego regionu Dolnych Łużyc w XIX-wiecz-
nych świadectwach literackich. W Muzeum Tradycji Szla-
checkiej w Waplewie Wielkim odbył się panel poświęcony 
historii sztuki. Sabine Jagodzinski (NIH w Warszawie) za-
demonstrowała na przykładach XVIII-wiecznej architektury 
szlacheckiej z obu części Prus, że formy budownictwa repre-
zentacyjnego raczej nie zależały od granic terytorialnych, 
lecz były pod wpływem bardzo różnych indywidualnych 
czynników, a granice polityczne i społeczne ulegały w tej 
mierze zatarciu.

W końcowym wystąpieniu Miloš Řezník podsumował, że 
„pogranicze” nie jest tylko pojęciem czysto terytorialnym, 
lecz że regionalne pogranicza powstają przede wszystkim 
za sprawą tradycji, kultur i tożsamości, czyli są z istoty wie-
loznaczne i zmienne.

Fot. Agnieszka Kaźmierska 

„Przestrzeń” jako kategoria w badaniu 
historii polskich Żydów (XVI–XVII wiek)  
11–12 września 2017 r., Muzeum POLIN 

Jaką rolę odgrywa kategoria „przestrzeni” w badaniu 
żydowskich protagonistów i ich działalności? Maria Cieśla 
(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk / NIH w Warsza-
wie) i Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie / Uniwersytet 
Humboldtów w Berlinie), zainspirowane koncepcją prze-
strzeni społecznych Henriego Lefebvre’a, zaprosiły do 
wspólnej dyskusji i refleksji nad praktykami przestrzenny-
mi, ale również nad reprezentacjami przestrzeni. 

Naukowcy z Niemiec, Izraela, Polski i USA omawiali ten 
temat podczas interdyscyplinarnych warsztatów, które od-
były się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach 
Global Education Outreach Program (GEOP). W centrum 
uwagi znalazło się umiejscowienie przestrzenne żydow-
skiego życia w Polsce oraz rozgraniczenie różnych nurtów 
w łonie judaizmu oraz tego ostatniego od innych wyznań 
w sferze prawnej, architektonicznej i mentalnej. Warsztaty 
zostały zorganizowane wspólnie przez NIH w Warszawie, 
Muzeum POLIN oraz Instytut Historii Polskiej Akademii 
Nauk. 

Podczas czterech paneli referenci przedstawili bardzo róż-
ne kategorie przestrzeni. Poruszano m.in. zagadnienie, 
na ile przestrzenie żydowskie mogły utrwalać się w oto-
czeniu chrześcijańskim, co je znamionowało oraz jakie wy-
woływały obawy i ewentualne reakcje. 

Zgodnie z główną koncepcją warsztatów GEOP, która za-
kłada ścisłe nawiązanie do treści prezentowanych w mu-
zeum POLIN, impreza rozpoczęła się od oprowadzenia 
uczestników po wystawie stałej, a zakończyła okrągłym 
stołem z udziałem wielu pracowników POLIN. Przeanali-
zowano i przedyskutowano tam dotychczasowe uwzględ-
nienie wątków przestrzennych w ekspozycji muzealnej. 

Cornelia Aust (z prawej) i Anna Novikov 
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Gershon D. Hundert: Żydowska przestrzeń społeczna – 
przypadek Rzeczypospolitej we wczesnej nowożytności
11 września 2017 r., NIH w Warszawie

Swoje wystąpienie podczas warsztatów „‚Przestrzeń‘ jako 
kategoria w badaniu historii polskich Żydów (XVI–XIX 
wiek)” Gershon D. Hundert (Uniwersytet McGill w Mon-
trealu) poświęcił różnym zagadnieniom żydowskiego ży-
cia społecznego w Rzeczypospolitej we wczesnej nowo-
żytności. Pokazał, jak to życie było kształtowane z jednej 
strony przez przemiany w łonie społeczeństwa chrześci-
jańskiego, z drugiej zaś przez wewnętrzne żydowskie 
regulacje. W tym kontekście wyjaśnił m.in. znaczenie per-
spektywy gender, której jego zdaniem nie wolno zanie-
dbywać w analizie działalności gospodarczej Żydów. Na 
przykładzie licznych pojęć wykazał z analityczną precyzją, 
że jedynie wspólna analiza źródeł żydowskich i chrześci-
jańskich pozwala na adekwatne przedstawienie żydow-
skiego życia społecznego w dawnej Rzeczypospolitej.

Warszawski NIH na XI Zjeździe Czeskich Historyków  
13–15 września 2017 r., Ołomuniec

XI Zjazd Czeskich Historyków został zorganizowany przez 
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i Związek Historyków 
Republiki Czeskiej m.in. we współpracy z NIH w Warszawie.

W sekcji „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”, 
przygotowanej wspólnie z Instytutem Filozofii Akademii 
Nauk Republiki Czeskiej, zaprezentowano z jednej strony 
noszący tę samą nazwę projekt badawczy NIH w Warsza-
wie, z drugiej zaś odpowiednie metody badawcze, stoso-
wane w Czechach i Niemczech. Po wygłoszonym przez 
Miloša Řezníka wprowadzeniu Juliane Tomann (Kolegium 
im. Imre Kertésza w Jenie) przedstawiła metody, cechy 
wspólne i różnice między public history a historią stoso-
waną oraz przybliżyła aktualne debaty w nauce historycz-
nej i kulturoznawstwie. Sabine Stach (NIH w Warszawie) 
skomentowała najważniejsze koncepcje i zagadnienia me-
todyczne badania wzajemnego związku między historią/
przeszłością a turystyką i omówiła je, odwołując się do 
kategorii „pastness”. Lenka Řezníková (Instytut Filozofii 
Akademii Nauk w Pradze) i Miloš Řezník zajęli się katego-
riami czasu (historycznego) i narracyjną fabularyzacją 
różnych warstw czasowych we współczesnej powieści kry-
minalnej. Drugi panel, zorganizowany przez NIH w War-
szawie razem z Instytutem Masaryka i Archiwum Czeskiej 
Akademii Nauk, był poświęcony nowym sposobom podej-
ścia do historii pierwszej wojny światowej w świetle jej 
setnej rocznicy. 

Poza oboma panelami Miloš Řezník wygłosił wykład 
wprowadzający „Polonistyka historyczna a porównanie 
historyczne” do sekcji specjalnej zjazdu „Studia poloni-
styczne”. 

Fot. Vojtěch Duda 
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Kategoria agency w społeczeństwie białoruskim  
15 września 2017 r., NIH w Warszawie

Naukowcy z Białorusi, Szwecji, Niemiec, Stanów Zjedno-
czonych i Polski spotkali się w Niemieckim Instytucie Histo-
rycznym na zainicjowanym przez jego pracownika Felixa 
Ackermanna „śniadaniu akademickim”, poświęconym no-
wym sposobom podejścia do badań nad historią Białorusi. 
Olga Sasunkevich z Uniwersytetu Göteborskiego podzie-
liła się swoimi przemyśleniami na temat aktualności meto-
dycznej koncepcji agency w odniesieniu do społeczeństwa 
białoruskiego. Mark Berman z Uniwersytetu Justusa Lie-
biga w Gießen zwrócił uwagę na dyskusje o roli jednostki, 
toczące się w historiografii dotyczącej dziejów i kultury 
Związku Radzieckiego. Przypomniał również potencjał ob-
jaśniający pojęcia Eigensinn (autonomia jednostki), które 
rozpowszechniło się w niemieckiej historiografii poświę-
conej narodowemu socjalizmowi i dziejom NRD. Svetlana 
Poleschuk z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we 
Florencji odniosła się do wyników swoich badań na temat 
nieformalnych praktyk edukacyjnych na Białorusi, wy-
twarzających w bardzo różnorodny sposób wiedzę poza 
strukturami państwowymi. Przybyła z Michigan socjoloż-
ka Elena Gapova omówiła religijny charakter publicznego 
przyznawania się do białoruskiej tożsamości na Białorusi 
na początku XXI wieku. 

Śniadanie poprzedziło VII Międzynarodowy Kongres Ba-
dań nad Białorusią, który w 2017 r. odbył się po raz pierw-
szy w Warszawie.  

Pierwsza wojna światowa w europejskiej kulturze 
pamięci okresu międzywojennego  
21–24 września 2017 r., Nida na Mierzei Kurońskiej   

Historycy z jedenastu krajów europejskich oraz ze Stanów 
Zjednoczonych i Izraela dyskutowali o znaczeniu pierw-
szej wojny światowej w kulturze pamięci okresu między-
wojennego. Konferencję – pod angielskim tytułem „Re-
membrance of the First World War in Interwar Europe. In 
search for new analytical categories” – otwarto w letnim 
domu Tomasza Manna.

Inicjator wydarzenia Vasilijus Safronovas (Uniwersytet  
w Kłajpedzie) sformułował na wstępie pytanie, czy istnieje 
istotna różnica między pamięcią o pierwszej wojnie świa-
towej w Europie Wschodniej i Zachodniej, a jeśli tak, to 
czy ową różnicę da się zdefiniować za pomocą pary pojęć 
„pamiętanie” i „zapominanie”. Stefan Goebel (University 
of Kent) omówił w swoim wystąpieniu „Intersecting Me-
mories: War and Remembrance in Interwar Europe” m.in., 
jak w okresie międzywojennym funkcjonowały w skali 
międzynarodowej różne narracje pamięci, kształtując kul-
turową i zbiorową pamięć różnych narodów. 

Z prezentacji dwóch kolejnych dni wynikało, że istnieje 
obszerny materiał pozwalający na omawianie pamięci  
o pierwszej wojnie światowej w okresie międzywojennym 
w wymiarze ponadnarodowym.
 
Konferencję zorganizowały wspólnie Instytut Historii i Ar-
cheologii Regionu Morza Bałtyckiego Uniwersytetu w Kłaj-
pedzie, NIH w Warszawie, Instytut Goethego w Wilnie, 
muzea w Neryndze, Litewska Rada Naukowa oraz Cen-
trum Kultury im. Tomasza Manna w Nidzie. 



B. Transfer badań naukowych      49

Warsztaty „Puste miejsce/a? Niemiecka wojna 
eksterminacyjna 1941–1944 i uświadamianie jej 
w Republice Federalnej Niemiec po 1989 r.”  
23–24 września 2017 r., Mińsk

Niemiecka wojna eksterminacyjna w Związku Radzieckim 
(1941–1944) odgrywa raczej marginalną rolę w publicznej 
percepcji i pamięci w Niemczech. Temu pustemu miejscu 
w kulturze pamięci w RFN było poświęcone spotkanie 
naukowe, które odbyło się w Geschichtswerkstatt Minsk 
(Warsztacie Historycznym Mińsk) na terenie dawnego 
getta. Autorami koncepcji i organizatorami byli Aliak-
sandr Dalhouski (Mińsk), Alexandra Klei (Berlin) i Katrin 
Stoll (NIH w Warszawie). Naukowcy z Australii, Niemiec, 
Polski, Rosji, Białorusi i USA spotkali się, by rozmawiać  
o naturze „krajobrazów śmierci” oraz o związku między 
przestrzenią i pamięcią. Dyskusje ogniskowały się na za-
gadnieniu, jaką rangę mają czyny i ich sprawstwo oraz 
konkretne materialne miejsca, w których dokonywano 
zbrodni, w społecznym, naukowym i artystycznym rozra-
chunku z narodowym socjalizmem w Niemczech. 

Wśród omawianych konkretnych przykładów znalazła się 
pamięć o blokadzie Leningradu, opisy wojny ekstermina-
cyjnej w szkolnych podręcznikach historii, debata wokół 
wystaw o zbrodniach Wehrmachtu oraz nowa polityka 
pamięci w RFN w odniesieniu do radzieckich jeńców wo-
jennych. Intelektualnym punktem kulminacyjnym był wie-
czorny wykład Konrada Kwieta (Sydney) „The Forest and 
the Final Solution”. Warsztaty zakończyły się zwiedza-
niem miejsca pamięci Mały Trościeniec.   

Warszawski NIH na III Kongresie Zagranicznych 
Badaczy Dziejów Polski
11–14 października 2017 r., Kraków

Głównym tematem tegorocznego Kongresu Zagranicz-
nych Badaczy Dziejów Polski była historia wczesnonowo-
żytnej Rzeczypospolitej, pamięć o niej i jej dziedzictwo. 
W różnych sekcjach referaty wygłosiło czworo przedsta-
wicieli warszawskiego NIH. Karsten Holste, do 30 wrze-
śnia 2017 r. naukowiec wizytujący w Instytucie, mówił  
o tworzeniu się elit podczas sasko-polsko-litewskiej unii 
personalnej (1697–1763), Sabine Jagodzinski o trofeach wo-
jennych z epoki króla Jana III Sobieskiego oraz o formach 
ich prezentacji i ich przeobrażaniu się w symbole narodo-
we od XVII do XIX wieku, Aleksandra Kmak-Pamirska pod 
hasłem „Zapomniana tolerancja” o wizjach narodu pol-
skiego i jego niepodległości w XIX wieku, a Miloš Řezník  
o czeskich lub czesko-morawskich wariantach sarmatyzmu 
od renesansu po oświecenie. Kongres Zagranicznych Bada-
czy Dziejów Polski jest organizowany co pięć lat w Krako-
wie przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet 
Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

W ramach kongresu odbyło się również wręczenie nagro-
dy „Pro Historia Polonorum”. Były do niej nominowane 
m.in. dwie prace, które powstały przy udziale NIH w War-
szawie: najnowsza monografia dyrektora Instytutu Miloša 
Řezníka oraz finansowane przez NIH tłumaczenie książki 
Maltego Rolfa (patrz s. 73).

© Komitet Organizacyjny III Kongresu Zagranicznych Badaczy 
Dziejów Polski 
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Reformacja w regionie bałtyckim: 
następstwa krótko- i długofalowe
17–18 października 2017 r., Gdańsk

Z okazji 500. rocznicy reformacji w historycznej sali Ratusza 
Starego Miasta w Gdańsku odbyła się interdyscyplinarna 
konferencja „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”. 
Poszczególne sekcje były poświęcone m.in. regionalnym 
aspektom reformacji i ich następstwom kulturowym także 
poza kontekstem religijnym i wyznaniowym oraz roli ko-
ściołów ewangelickich w regionie Morza Bałtyckiego do 
chwili obecnej.

Wśród uczestników byli m.in. ewangelicki biskup Pomorza 
i Wielkopolski Marcin Hintz z Sopotu, a także historycy, 
literaturoznawcy, muzykolodzy, filmoznawcy, historycy 
sztuki i teolodzy z Gdańska, Warszawy, Słupska, Torunia, 
Opola, Hamburga i Greifswaldu. 

Dyrektor NIH w Warszawie Miloš Řezník wygłosił referat  
o znaczeniu literatury reformacyjnej dla tworzenia się no-
woczesnych narodów i konstytuowania się znormalizo-
wanych języków narodowych w Europie Środkowej, w kra-
jach bałtyckich i w Skandynawii oraz poprowadził jedną 
z sekcji konferencji. 

Konferencję – jako część większego cyklu – zorganizowały 
wspólnie Nadbałtyckie Centrum Kultury, NIH w Warsza-
wie, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, 
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)  
w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Gdańsku oraz die-
cezja pomorsko-wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augs-
burgskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Fot. Radosław Jakimowicz 

2nd International Conference of the European 
Association for Holocaust Studies „Current Research 
on Auschwitz History and Memory”
14–16 listopada 2017 r., Kraków  

Na tej międzynarodowej konferencji warszawski NIH był 
reprezentowany w moderowanym przez Ruth Leiserowitz 
panelu poświęconym perspektywom sprawców. Konfe-
rencja odbyła się we współpracy z British Association for 
Holocaust Studies (BAHS), Uniwersytetem Pedagogicznym 
w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim (Centre for 
Holocaust Studies, UNESCO Chair in Education about the 
Holocaust).

Były stypendysta NIH Jan H. Issinger (Instytut Badań nad 
Totalitaryzmem im. Hannah Arendt) przedstawił konkret-
ną grupę sprawców – Batalion Policyjny SS nr 61 – i popeł-
nione przez nich zbrodnie w Polsce pod niemiecką okupa-
cją. Pracownik Instytutu Christhardt Henschel wygłosił 
referat o różnych fazach prześladowania i mordowania 
polskich Żydów w rejencji ciechanowskiej. Inna pracowni-
ca naukowa NIH, Katrin Stoll, mówiła o powstaniu i roz-
woju akademickiej subdyscypliny badań nad sprawcami 
w Niemczech, a w szczególności o badaniach niemieckich 
historyków dotyczących podejmowania decyzji o Holo-
kauście. Podkreśliła, że do końca lat 80. przedstawiciele 
tego kierunku badań unikali konfrontacji z konkretnymi 
wydarzeniami i rzeczywistością zbrodni. Dopiero książki 
amerykańskich badaczy Christophera Browninga (Ordi-
nary Men, 1993) i Daniela Goldhagena (Hitler’s Willing 
Executioners, 1997) oraz ich recepcja sprawiły, że w Niem-
czech rozwinęły się oparte na empirycznych podstawach, 
ukierunkowane na konkretne osoby bądź grupy badania 
nad sprawcami, prowadzone przez historyków, socjolo-
gów i psychologów społecznych. 

Fot. Katarzyna Suszkiewicz 
© European Association for Holocaust Studies
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V międzynarodowa konferencja „Góry – Literatura –  
Kultura”. Turystyka górska i alpinizm w kontekście  
historycznym, społecznym i kulturowym (XVIII–XX wiek)
15–17 listopada 2017 r., Polanica-Zdrój

Już po raz trzeci NIH w Warszawie we współpracy z Insty-
tutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Instytutem im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschod-
niej w Lipsku (GWZO) współorganizował konferencję z cy-
klu „Góry – Literatura – Kultura”. Ta piąta edycja dorocz-
nej imprezy odbyła się tak jak w poprzednim roku w Villa 
Alexandra w Polanicy-Zdroju. Wystąpienia i dyskusje histo-
ryków i literaturoznawców, historyków sztuki i badaczy 
sportu, przybyłych z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i USA, 
odbywały się tym razem pod hasłem „Turystyka górska  
i alpinizm w kontekście historycznym, społecznym i kultu-
rowym”. Uwaga referentek i referentów była skierowana 
na związane z ewolucją podróżowania przemiany dyskur-
su turystycznego i życia codziennego oraz świata symboli 
i praktyk turystycznych w różnych regionach. Wykłady były 
poświęcone artystycznym i literackim przetworzeniom te-
matu turystyki górskiej i alpinizmu, infrastrukturom tury-
stycznym i ich wpływowi na codzienne życie mieszkańców 
regionów górskich, oddziaływaniu turystyki na środowi-
sko i rozwojowi alpinizmu od schyłku XVIII do XXI wieku. 
Dyrektor NIH w Warszawie Miloš Řezník wygłosił referat  
o motywie górskiego podróżnika, turysty i wędrowca  
w malarstwie drezdeńskiego romantyzmu.

Organizatorzy konferencji (od lewej): Miloš Řezník, Dietlind 
Hüchtker i Ewa Grzęda. Fot. Jacek Kolbuszewski 

Powiązania i rozbieżności. Niemiecko-polskie perspek-
tywy badawcze w historii sztuki po roku 1945
16–17 listopada 2017 r., NIH w Warszawie

Osnową tych warsztatów, zorganizowanych przez NIH  
w Warszawie razem z Centralnym Instytutem Historii 
Sztuki (ZI) w Monachium, była koncepcja histoire croisée 
(historia wzajemnych oddziaływań). Celem była analiza 
łączących i dzielących aspektów historii sztuki w Polsce  
i Niemczech, przy czym uwaga skupiła się na XX i XXI wie-
ku. Jednocześnie miała nastąpić weryfikacja, na ile kon-
cepcja histoire croisée nadaje się do takiej analizy, oraz 
poszukiwanie nowych pomysłów metodycznych i teore-
tycznych. 

Po tematycznym i metodycznym wprowadzeniu ze strony 
organizatorek – Anniki Wienert (Warszawa) i Reginy Wen-
ninger (Monachium) – uczestnicy poszczególnych paneli 
zajęli się najrozmaitszymi aspektami tej tematyki – od 
„polskiej szkoły plakatu” w kontekście międzynarodowym 
przez promocyjną i pośredniczącą rolę, jaką Międzynaro-
dowe Biennale Grafiki w Krakowie odgrywało dla arty-
stów z NRD, po polsko-niemieckie kooperacje w dziedzi-
nie międzynarodowej konserwacji zabytków.

Do punktów kulminacyjnych warsztatów należały dwa 
główne wykłady Marty Smolińskiej i Nawojki Cieślińskiej-
-Lobkowicz (patrz niżej). 

W końcowej dyskusji uczestnicy podsumowali, że histoire 
croisée nie może być dogmatem, lecz musi być otwarta na 
modyfikacje i nowe koncepcje. Za owocną uznano jednak 
myśl histoire croisée, aby, wykraczając poza relacje dwu-
stronne, silniej kierować uwagę na powiązania między-
narodowe. 
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Marta Smolińska: O dzieleniu. 
Polsko-niemieckie strategie artystyczne 
i kuratorskie wobec wspólnej granicy
16 listopada 2017 r., NIH w Warszawie

Historyczka sztuki i kuratorka Marta Smolińska z Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu przyjęła w swoim wy-
kładzie za punkt wyjścia semantyczną ambiwalencję poję-
cia „dzielić” – oznaczającego zarówno rozgraniczanie, 
jak i współuczestnictwo –, aby nakreślić szeroką panora-
mę współczesnych koncepcji artystycznych i kuratorskich, 
które w rozmaity sposób ustosunkowują się do złożonych 
polsko-niemieckich relacji w przeszłości i teraźniejszości. 
W centrum uwagi znalazły się projekty artystyczne, zreali-
zowane w 2004 i 2012 roku na terenie dawnej twierdzy 
Kostrzyn/Küstrin – w ważnej historycznie miejscowości 
na pograniczu polsko-niemieckim, a zarazem polsko-nie-
mieckim miejscu pamięci. W aluzyjnych instalacjach in situ, 
performansach i interwencjach nie tylko odzwierciedlone 
zostały pełne napięć polsko-niemieckie dzieje tego miej-
sca, ale również postawione zasadnicze pytania o łączący  
i dzielący geograficzny i historyczny wymiar granic i obsza-
rów przygranicznych. Ponadto – jak pokazała Smolińska 
– prace te uzmysławiały paradoksalne, absurdalne i efeme-
ryczne aspekty granicy. Przeanalizowane przez ekspertkę 
przykłady z bieżącej praktyki artystycznej i kuratorskiej 
celnie unaoczniły zagadnienia, o których z perspektywy 
historii sztuki i jej metodologii dyskutowano podczas 
warsztatów „Powiązania i rozbieżności” (patrz wyżej). 

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz:
Sztuka zrabowana i przemieszczona,  
badania proweniencji – osobno czy wspólnie?
17 listopada 2017 r., NIH w Warszawie 

Jak w dekadach od zjednoczenia Niemiec i zakończenia 
rządów komunistycznych w Polsce zmieniało się w obu 
krajach podejście do „dóbr kultury przemieszczonych  
w wyniku wojny”, a zwłaszcza do sztuki zrabowanej przez 
nazistów? Jakie możliwości dwustronnej i międzynarodo-
wej współpracy istnieją w dziedzinie badania proweniencji 
i restytucji takich dóbr kultury? Historyczka sztuki Nawojka 
Cieślińska-Lobkowicz (Warszawa/Starnberg), jedna z czo-
łowych ekspertek w tej dziedzinie, skonstatowała godną 
uwagi zmianę mentalności, która zaszła w Niemczech  
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w sferze badania pro-
weniencji oraz starań niemieckich władz i instytucji kul-
turalnych o restytucję. Zwłaszcza od tak zwanej „afery 
Gurlitta” w 2012 r. znacznie zwiększyła się jej zdaniem 
świadomość konieczności badania – również na skalę mię-
dzynarodową – proweniencji sztuki zagrabionej przez 
nazistów, a także restytucji zrabowanych dóbr kultury. 
Wzrosła również gotowość do takich działań. W Polsce 
natomiast gros historyków sztuki i ekspertów od muzeal-
nictwa nadal uważa badania proweniencji za sprawę czy-
sto techniczną bądź za zagrożenie integralności kolekcji. 
Polski rząd natomiast uznaje je praktycznie tylko jako in-
strument służący do uzasadniania żądań restytucji dóbr 
kultury znajdujących się za granicą. Nawojka Cieślińska-
-Lobkowicz uznała, że w przyszłości potrzebne będzie 
szerokie, oparte na kryteriach merytorycznych przebada-
nie źródeł oraz cyfryzacja i upublicznienie ważniejszych 
zasobów archiwalnych, a także intensywniejsza współ-
praca polskich i niemieckich ekspertów i instytucji, przy-
bierająca formę międzynarodowej sieci. Także ten wykład 
był częścią warsztatów „Powiązania i rozbieżności” (patrz 
wyżej).
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Prezentacje książek / wieczory  
autorskie / projekcje filmowe

Życie i przetrwanie w okupowanej Europie – 
odczyt dokumentów historycznych  
23 marca 2017 r., NIH w Warszawie 

Gdziekolwiek podczas drugiej wojny światowej wkraczał 
niemiecki Wehrmacht, życie codzienne ludzi na terenach 
okupowanych stawało niebawem pod znakiem niedo-
statku, a często głodu. Intencją europejskiego projektu 
badawczego i wydawniczego „Societies under German Oc-
cupation – Experiences and Everyday Life in World War II” 
jest udokumentowanie po raz pierwszy z perspektywy 
ogólnoeuropejskiej, a tym samym umożliwienie lepszego 
zrozumienia tych codziennych doświadczeń i strategii 
przetrwania miejscowej ludności w regionach Europy oku-
powanych przez nazistowskie Niemcy. Podczas imprezy 
w warszawskim NIH mieszkańcy stolicy mieli okazję zapo-
znać się z tym projektem. Dziennikarka Polskiego Radia 
Elżbieta Uzdańska czytała dokumenty – od niekiedy bar-
dzo emocjonalnych prywatnych listów po pisane w rzeczo-
wym biurokratycznym stylu podania do władz – z różnych 
okupowanych krajów, zabierając w ten sposób publiczność 
w „wyimaginowaną podróż po Europie podczas drugiej 
wojny światowej”, jak to ujęła w swoim wprowadzeniu 
kierująca projektem Tatjana Tönsmeyer z Uniwersytetu  
w Wuppertalu. W drugiej części spotkania dyskutowała 
ona ze swoimi kolegami-historykami i współuczestnika-
mi projektu Włodzimierzem Borodziejem z Uniwersytetu 
Warszawskiego i Stefanem Martensem z NIH w Paryżu oraz 
dyrektorem NIH w Warszawie Milošem Řezníkiem (który 
prowadził spotkanie) o wiedzy, którą można czerpać z ta-
kich dokumentów. Na pierwszym planie rozmowy z pu-
blicznością znalazł się m.in. temat głodu jako instrumentu 
władzy i jej sprawowania, a także zakwestionowanie tra-
dycyjnych norm moralnych.

Elżbieta Uzdańska, Włodzimierz Borodziej, Tatjana Tönsmeyer  
i Stefan Martens (od lewej)

Prezentacja książki: Wilno i Visaginas 
28 marca 2017 r., księgarnia „Radio Telewizja”, Warszawa 

Podczas spotkania przedstawiono dwa tomy z serii Map-
ping Post-Socialist Urban Spaces. Jeden z redaktorów, 
pracujący w NIH w Warszawie historyk i antropolog ob-
szarów miejskich Felix Ackermann, dyskutował ze swoimi 
wileńskimi kolegami z Laboratory of Critical Urbanism – 
Benjaminem Cope’em i Siarheiem Liubimauem – o tym, jak 
w XXI wieku można badać przestrzenie miejskie za po-
mocą procedur wizualnych. Prowadzący spotkanie Grze-
gorz Piątek ze stołecznego Centrum Architektury pod-
kreślił, że socjalistyczna Litwa wykreowała szczególną 
interpretację modernizmu. W dyskusji uczestnicy z Wilna, 
Warszawy i Berlina wskazali, jakie problemy mają obecni 
mieszkańcy byłych radzieckich osiedli z wielkiej płyty  
w Wilnie i Wisaginii i jakie są możliwości aktywnego włą-
czenia ich w proces badawczy. Benjamin Blazy z Wyższej 
Szkoły Artystycznej (Kunsthochschule) Berlin-Weißensee 
opowiedział o procesie projektowania graficznego obu 
publikacji. 

Spotkanie odbyło się przy współpracy z attaché ds. kultu-
ry Ambasady Republiki Litwy w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz z Wyższą Szkołą Artystyczną Berlin-Weißensee.
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Rozmowa z Peterem Oliverem Loewem o jego książce 
My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech
20 maja 2017 r., Warszawskie Targi Książki, stadion  
PGE Narodowy

Książka niemieckiego historyka Petera Olivera Loewa My 
niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech była przed-
miotem dyskusji podczas Warszawskich Targów Książki, 
których gościem honorowym były tym razem Niemcy 
(patrz s. 55). Dyrektor NIH Miloš Řezník rozmawiał z auto-
rem o polskim wydaniu pracy, która ukazała się w 2014 
roku w Monachium pod tytułem Wir Unsichtbaren. Ge-
schichte der Polen in Deutschland. W rozmowie, do której 
włączyła się również publiczność, poruszono między in-
nymi zagadnienie dużej heterogeniczności obejmującej 
blisko dwa miliony ludzi grupy Polaków mieszkających  
w Niemczech teraz i dawniej: w tylko pozornie zwartej 
grupie „Polonii” znajduje się oprócz wysiedleńców, któ-
rzy przyjeżdżali do Niemiec do roku 1990 ze względu na 
niemieckich przodków, w ostatnich latach także szybko 
rosnąca liczba emigrantów zarobkowych, pracowników 
sezonowych, studentów, twórców kultury i wielu innych 
osób. Im dalej spogląda się w przeszłość, tym bardziej 
zróżnicowany staje się portret „niewidzialnych”. Użycie 
tego pojęcia autor wyjaśnił tym, że przez wiele dziesięcio-
leci duża część Polaków mieszkających na ziemiach rdzen-
nie niemieckich starała się w miarę możliwości o to, aby 
ukryć swoje pochodzenie. Zdaniem Loewa jednak nie 
wszystkie Polki i nie wszyscy Polacy w Niemczech są „nie-
widzialni”, nawet jeśli – jak choćby swego czasu Marcel 
Reich-Ranicki – nie określają się w pierwszej kolejności 
mianem Polaków.

Więcej o publikacji na s. 65.

Jakie historie opowiadają dzisiaj muzea? 
Dyskusja panelowa z okazji ukazania się polskiego 
wydania książki Anke te Heesen Teorie muzeum 
10 października 2017 r., Muzeum POLIN 

Jako tom 21 serii Klio w Niemczech ukazał się pod koniec 
2016 r. polski przekład monografii Anke te Heesen Theo-
rien des Museums. Zur Einführung (Hamburg 2012). Było to 
okazją do dyskusji panelowej w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN. Z autorką dyskutowały redaktorka nauko-
wa polskiego wydania i autorka wprowadzenia Anna Zię-
bińska-Witek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie oraz Ewa Chomicka z POLIN. 

Punktem wyjścia było pytanie, jaką historię opowiadają 
dzisiejsze muzea. Debata toczyła się jednak również wo-
kół bardziej ogólnych problemów, takich jak racja bytu 
muzealnictwa czy zmiany w strukturze muzeów. Anke te 
Heesen, historyczka nauki na Uniwersytecie Humboldtów 
w Berlinie, podkreśliła, że obecną rolę muzeów można 
zrozumieć tylko dzięki badaniu ewolucji muzealnictwa  
z perspektywy teoretycznej i historycznej. Dyskusja poka-
zała, jak różne są definicje muzeum, wystawy i ekspona-
tu. Rozmawiano również o tym, czy współczesne muzea 
powinny koncentrować się na swoich kolekcjach i wysta-
wach czy raczej na działalności edukacyjnej.  

Ewa Chomicka, Anna Ziębińska-Witek, Anke te Heesen  
i prowadzący spotkanie Marcin Napiórkowski (od lewej)
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Projekcja filmowa: Połączeni wspólnym losem –
Polacy, Niemcy, Żydzi
22 maja 2017 r., NIH w Warszawie

W ramach Warszawskich Targów Książki (patrz też s. 55) 
w NIH odbyła się projekcja trzeciej części telewizyjnego 
serialu dokumentalnego Polacy i Niemcy. Historia sąsiedz-
twa (Niemcy/Polska 2016; reżyseria: Andrzej Klamt, Zofia 
Kunert i Gordian Maugg), koprodukcji Halbtotal Film, ZDF, 
3sat i TVN. Po prezentacji polskiej wersji filmu reżyserka 
Zofia Kunert i konsultant naukowy projektu Peter Oliver 
Loew z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darm-
stadt rozmawiali o genezie i celach tego międzynarodo-
wego projektu oraz dyskutowali z publicznością o proble-
mach prezentowania historii w mediach i jej percepcji. 
Spotkanie prowadził Andrzej Kałuża (Niemiecki Instytut 
Spraw Polskich). Pokazany odcinek czteroczęściowego 
serialu jest poświęcony dziejom stosunków polsko-nie-
miecko-żydowskich, a w toku rozmowy stało się jasne, jak 
wielkim wyzwaniem dla twórców filmu było przedstawie-
nie szerokiej publiczności, złożonej z laików, w zaledwie 
45 minut w plastyczny i zrozumiały sposób przemian i ca-
łej złożoności tych trójstronnych relacji w ciągu wieków. 
Poruszono m.in. takie aspekty jak odmienny stopień zna-
jomości historii u telewidzów polskich i niemieckich oraz 
różne wizje estetyki filmowej poszczególnych uczestni-
ków projektu, które trzeba było ze sobą pogodzić. 

Andrzej Kałuża 

Pozostałe wydarzenia

NIH w Warszawie na Warszawskich Targach Książki 

18–21 maja 2017 r. NIH w Warszawie zaprezentował swoje 
publikacje na Warszawskich Targach Książki, które odbyły 
się na terenie Stadionu Narodowego, a których gościem 
honorowym były tym razem Niemcy. W ramach targów 
Instytut zorganizował 20 maja prezentację polskiego prze-
kładu książki Petera Olivera Loewa pt. My niewidzialni. 
Historia Polaków w Niemczech, a 22 maja projekcję trze-
ciej części telewizyjnego serialu dokumentalnego Polacy  
i Niemcy. Historia sąsiedztwa (o obu wydarzeniach więcej 
po lewej stronie i na stronie 54). 

Wizyty studentów z Niemiec w NIH 

19 czerwca 2017 r. grupa studentów z Instytutu Studiów 
Europejskich Uniwersytetu Technicznego (TU) w Chemnitz 
pod kierunkiem profesora studiów kulturowych i krajo-
wych Europy Środkowo-Wschodniej i dziekana Wydziału 
Filozofii na tej uczelni Stefana Garszteckiego odwiedziła 
NIH w Warszawie. Tematem tej naukowej wycieczki były 
aktualne zagadnienia demokracji. Podczas wizyty w Insty-
tucie uczestnicy zasięgnęli informacji o pracy Niemieckich 
Instytutów Humanistycznych za Granicą, a szczególnie  
o pracy NIH w Warszawie. Skupiono się zwłaszcza na pro-
gramie badań naukowych, działalności promocyjnej i bi-
bliotece Instytutu. Uczestnicy dyskutowali z dyrektorem 
Milošem Řezníkiem również o aktualnej polityce historycz-
nej w Polsce. 

19 lipca 2017 r. kolejna grupa studentów historii z uni-
wersytetów we Frankfurcie nad Menem i w Düsseldorfie 
spędziła dzień studyjny w NIH w Warszawie w ramach po-
dróży naukowej po Polsce. Kierowana przez Christopha 
Cornelißena i Susanne Brandt grupa zajmowała się tema-
tyką pierwszej wojny światowej i jej frontów wschodnich.
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Wycieczka zespołu NIH po województwie łódzkim  

Pracownicy NIH w Warszawie odbyli 8 i 9 września 2017 r. 
dwudniową podróż studyjną. Pierwszym punktem doce-
lowym były okolice miejscowości Bolimowa, gdzie od kilku 
lat grupa badaczy odkrywa pozostałości frontu wschod-
niego pierwszej wojny światowej. Kierująca tymi bada-
niami Anna Zalewska, historyczka i archeolożka z Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oprowadzi-
ła grupę po terenie, na którym armia niemiecka w 1915 r. 
po raz pierwszy użyła gazu bojowego i toczyła zaciekłe 
walki pozycyjne z rosyjskim nieprzyjacielem. Stamtąd 
uczestnicy wyjazdu pojechali do barokowego pałacu Ra-
dziwiłłów w Nieborowie i do Łowicza, gdzie zwiedzili 
dział etnograficzny muzeum miejskiego. 

Drugi dzień był poświęcony dziejom przemysłu i architek-
turze przemysłowej miasta Łodzi. W ramach spaceru po 
dawnym „polskim Manchesterze” zespół NIH zwiedził 
m.in. kompleksy byłych fabryk włókienniczych wielkich 
przedsiębiorców Izraela Poznańskiego i Karola Scheiblera.   

Posiedzenie Rady Naukowej NIH w Warszawie   

Na dorocznym posiedzeniu zebrała się 6 października 
2017 r. Rada Naukowa NIH w Warszawie. Thomas Wünsch 
(Uniwersytet w Pasawie) przewodniczył gremium, które 
rozmawiało z pracownikami funkcyjnymi i naukowcami 
NIH w Warszawie o pracy Instytutu. O działalności Funda-
cji im. Maxa Webera opowiedział jej prezes Hans van Ess. 
Członkowie Rady Naukowej dyskutowali o bieżących pro-
jektach badawczych Instytutu, interesując się również 
obecnymi zmianami w polityce historycznej w Polsce. Dy-
rektor Miloš Řezník podziękował odchodzącym członkom 
Rady – Martinowi Schulzemu Wesselowi (Monachium)  
i Annie Wolff-Powęskiej (Poznań) za ich wieloletnie zainte-
resowanie działalnością Instytutu oraz wsparcie. Nowymi 
członkami Rady są od końca 2016 r. Eva Schlotheuber, pro-
fesor historii średniowiecznej na Uniwersytecie im. Hein-
richa Heinego w Düsseldorfie i przewodnicząca Związku 
Historyków Niemieckich, oraz Darius Staliūnas, wicedyrek-
tor Litewskiego Instytutu Historycznego w Wilnie.  
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Powołanie filii warszawskiego NIH w Wilnie

Od początku grudnia 2017 r. warszawski NIH ma filię w sto-
licy Litwy – Wilnie. Placówka pod kierownictwem Gintarė 
Malinauskaitė wspiera badania naukowe na temat dzie-
jów Litwy w kontekście środkowo- i wschodnioeuropej-
skim, a także powiązań historycznych Litwy z Niemcami, 
Polską i innymi krajami regionu. Ponadto jest to miejsce 
upowszechniania wiedzy oraz ośrodek koordynujący wy-
mianę myśli nie tylko między historykami litewskimi a nie-
mieckimi, ale także z naukowcami z innych krajów. W tych 
celach placówka w Wilnie organizuje imprezy naukowe 
oraz przygotowuje publikacje historiograficzne do druku. 

Filia ma siedzibę w centrum Wilna przy Jogailos gatvė 4. 
Kolejna filia warszawskiego NIH została utworzona wiosną 
2018 r. w Pradze w ścisłej współpracy z oddziałem mona-
chijskiego Collegium Carolinum oraz Akademią Nauk Re-
publiki Czeskiej. 



Kolokwia

Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-
szawie odbywają się zawsze w środy o godz. 11 w sali wy-
kładowej Instytutu. W 2017 roku następujący naukowcy 
wygłosili w ramach kolokwiów wykłady poświęcone po-
niższym tematom:

11 stycznia 2017
Stefan Steiner (Prywatny Uniwersytet im. Zygmunta 
Freuda w Wiedniu)
Phosphoreszierende Glühwürmchen. Auf dem Weg  
zu einer „Zigeunergeschichte“ des Habsburgerreichs

18 stycznia 2017
Iryna Horban (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy  
w Kijowie)
Polityka radziecka wobec muzeów Lwowa w latach  
1939–1941

25 stycznia 2017
Steven Schouten (Centrum Studiów Żydowskich Berlin-
-Brandenburgia)
Rethinking the History of the Jews of Posen and West-
-Prussia, 1772–1920

1 lutego 2017
Lukas Becht (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana  
w Monachium)
Zukunft im Wandel? Die Umbrüche um 1989 aus Sicht 
der polnischen Zukunftsforschung

8 lutego 2017
Eliyana Adler (Penn State University, USA)
„As if a man did flee from a lion, and a bear met him“: 
The Soviet Embrace of Polish Jewish Refugees in 1939

8 marca 2017
Aleksandra Łuczak (Uniwersytet Europejski Viadrina  
we Frankfurcie nad Odrą)
Die Baustelle der Zukunft: Kulturhistorische Reflexion 
über das Warschauer „Zentrum-West“ im Zeitraum 
1969–1989

15 marca 2017
Vika Veličkaitė (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
Religijny światopogląd magnata: przykład Michała  
Kazimierza Radziwiłła Rybeńko

22 marca 2017
Tim Veith (Uniwersytet w Siegen)
Körpernormen in Zeitschriften für nicht-heterosexuelle 
Männer in Polen, Deutschland und Italien

29 marca 2017
Maria Coors (Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen)
Schulen als jüdisch-polnische Interaktionsräume  
im Zwischenkriegswilna

5 kwietnia 2017
Anna Delius (Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Menschenrechte vernakular: Debatten um Arbeiter-
rechte und -protest in Spanien (1967–1978) und in der 
Volksrepublik Polen (1976–1989) 

12 kwietnia 2017
Jan de Graaf (Katolicki Uniwersytet w Lowanium)
Europe on Strike: Wildcat Strikes as a Pan-European  
Phenomenon, 1945–1953

10 maja 2017
Johanna Bichlmaier (Uniwersytet Alberta Ludwika  
we Fryburgu Bryzgowijskim)
„Das große Fragezeichen an der Ostgrenze“ – Die Grenz-
mark Posen-Westpreußen aus räumlicher Perspektive

24 maja 2017
Ondřej Klípa (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą)
Labor migration within the Soviet bloc with an example 
of Polish workers in Czechoslovakia and the GDR

31 maja 2017
Dušan Segeš (Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, 
Bratysława) 
„Kehrt zurück! Der Heimweg ins Vaterland steht euch 
offen“. Kampagne für die Heimkehr polnischer und 
tschechoslowakischer Staatsbürger aus der BRD in den 
1950er Jahren

7 czerwca 2017
Urszula Madej-Krupitski (University of California, Ber-
keley)
Leisure, Pleasure and the Transformation of Polish Jews 
during the Interwar Period

28 czerwca 2017
Klaus Dittrich (Institute of Education, Hong Kong)
Das Henryk-Sienkiewicz-Gymnasium in Harbin, 1915–1949: 
Eine polnische Schule in Ostasien
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5 lipca 2017
Jolanta Mickutė (Uniwersytet Witolda Wielkiego  
w Kownie)
Surfing on the Zeitgeist: Modern Feminist Zionists in 
Interwar Poland

23 sierpnia 2017
Sofiya Grachova (Centrum Badań nad Holokaustem, 
Monachium)
Ukrainians in Polish Studies on Physical Anthropology, 
1860s to 1940s 

30 sierpnia 2017
Karsten Holste (Uniwersytet Marcina Lutra w Halle  
i Wittenberdze)
Tuch, Tumult und Tyrannei in einer frühneuzeitlichen 
polnischen Kronstadt. Sozial- und mikrogeschichtliche 
Untersuchungen zur Bürgerschaft von Fraustadt  
(Wschowa) in transnationaler Perspektive

6 września 2017
Agnes Laba (Uniwersytet w Wuppertalu)
Ehe, Familie und der Staat – Geschlechter(neu)ordnun-
gen in Frankreich und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg

27 września 2017
Melanie Foik (Westfalski Uniwersytet Wilhelma  
w Münster)
Der Gesundheitsdienst im sozialistischen Polen in den 
1960er und 70er Jahren

4 października 2017
Larisa Żeriebcowa (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy 
im. Ołesia Honczara)
Queen Bona’s „Customs reform“ in the Grand Duchy  
of Lithuania

11 października 2017
Florian Steinfalls (Westfalski Uniwersytet Wilhelma  
w Münster)
Freischärler? Die polnische Zivilbevölkerung in der Sicht 
deutscher Wehrmachtssoldaten

18 października 2017
Orsolya Szender (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
Lebensgroße Skulpturen der Passion Christi im Spätmitte-
lalter und in der Frühen Neuzeit. Wahrnehmungsange-
bote und Funktionskontexte

25 października 2017
Beata Halicka (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą)
Wandernde Menschen / wandernde Grenzen. Zum Wan-
del der nationalen Identität der Migranten von Ost- nach 
Westeuropa und in die USA im 20. Jahrhundert

8 listopada 2017
Lidia Zessin-Jurek (Uniwersytet Europejski Viadrina  
we Frankfurcie nad Odrą)
Salvation at a high cost. Typology of memoirs by Polish 
Jews on their experience of the Soviet exile

22 listopada 2017
Maren Hachmeister (Graduate School for East and  
Southeast European Studies, Monachium)
Das Rote Kreuz als Beispiel für Selbstorganisation  
im Sozialismus 

29 listopada 2017
Hennadij Korolow (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy  
w Kijowie)
Federalistyczne utopie w Europie Środkowo-Wschodniej: 
projekty Stanów Zjednoczonych wobec małych narodów 
(1914–1923)

12 grudnia 2017 (wtorek)
Roman Smolorz (Uniwersytet w Regensburgu)
Die deutsche Polizei im Ghetto Litzmannstadt und die 
Deportationen nach Auschwitz-Birkenau im August 1944

13 grudnia 2017 
Jakub Gałęziowski (Uniwersytet w Augsburgu)
Dzieci okupantów w Polsce
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Publikacje drukowane 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie także w 2017 
roku wykorzystywał swoje cztery serie wydawnicze jako 
jeden z głównych instrumentów transferu badań nauko-
wych. W seriach tych publikowane są wyniki badań pra-
cowników NIH i innych historyków, edycje źródłowe do-
tyczące dziejów Polski i stosunków polsko-niemieckich,  
a także prekursorskie pod względem metodologicznym  
i merytorycznie studia niemieckich i polskich historyków 
poświęcone dziejom Europy, Niemiec i Polski w przekła-
dach na niemiecki i polski. O ile seria Quellen und Studien 
(Źródła i studia) koncentruje się na pracach z zakresu hi-
storii epok przednowoczesnych, to w serii Einzelveröffent-
lichungen (Pojedyncze publikacje) ukazują się głównie 
pozycje dotyczące historii nowożytnej, zwłaszcza dwu-
dziestowiecznej. W serii Klio in Polen (Klio w Polsce) publi-
kowane są fundamentalne studia polskich historyków  
w przekładzie niemieckim, w serii Klio w Niemczech zaś 
odwrotnie – kluczowe opracowania badaczy niemiecko-
języcznych w przekładzie na polski. 

W roku 2017 ukazały się tomy 33 i 34 serii Quellen und 
Studien, tom 36 Einzelveröffentlichungen, tom 18 Klio in 
Polen oraz tom 22 Klio w Niemczech. W sumie w okresie 
sprawozdawczym Instytut wydał zarówno w ramach serii, 
jak i poza nimi 13 książek. 

Klio w Niemczech

Od ponad dwudziestu lat NIH w Warszawie wydaje serię 
Klio w Niemczech, w której publikowane są polskie prze-
kłady niemieckojęzycznej specjalistycznej literatury histo-
rycznej. Od 2000 roku seria ukazuje się w Wydawnictwie 
Neriton. Do publikacji wybierane są przede wszystkim 
nowsze opracowania standardowe oraz prace, które 
mogą być przydatne także dla zaawansowanych studen-
tów historii.  

Gertrud Pickhan: Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek 
Robotniczy Bund w Polsce 1918–1939

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, zwany w skró-
cie Bundem, był jedną z najważniejszych politycznych re-

prezentacji mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie 
międzywojennym. Jako wspólnota oparta na wspólnych 
przekonaniach i solidarności wniósł on również istotny 
wkład w rozkwit kultury jidysz w Polsce. Ponadto żydow-
ska partia robotnicza wyróżniała się wysoko rozwiniętą 
polityczną kulturą refleksji i ścierania się opinii. W swoim 
opracowaniu autorka pokazuje, że Bund za sprawą kon-
cepcji autonomii narodowo-kulturalnej i praktykowanej 
wielokulturowości znacznie wyprzedził swój czas.
 
Gertrud Pickhan jest profesorem historii Europy Środko-
wo-Wschodniej w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego 
Uniwersytetu Berlińskiego. W latach 1993–1997 jako pra-
cownica naukowa brała udział w tworzeniu Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie. Obecnie jest wice-
przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu.  

Gertrud Pickhan: Pod prąd. 
Powszechny Żydowski Związek 
Robotniczy Bund w Polsce w latach 
1918–1939. 
Przekład z jęz. niemieckiego Adam 
Peszke. Warszawa: Neriton 2017  
[= Klio w Niemczech, t. 22]. 480 str. 
ISBN 978-8-3754-3425-5.  

2. Publikacje
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Klio w Polsce 

Od 1997 r. NIH w Warszawie wydaje serię Klio w Polsce, 
w której publikowane są niemieckie przekłady polsko- 
języcznej specjalistycznej literatury historycznej. Ukazu-
jące się w wydawnictwie fibre pozycje to ważne polskie 
prace na temat historii europejskiej, polskiej i niemieckiej, 
które dotychczas były praktycznie niedostępne w języ-
kach zachodnich. W ten sposób niemieckojęzyczni czytel-
nicy są zapoznawani z tematami i metodami polskich 
nauk historycznych. Dodatkowym walorem jest przedsta-
wianie problemów polsko-niemieckiej historii z polskiej 
perspektywy. 

Niemiecki przekład książki Moniki Polit: „Moja żydowska 
dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rum-
kowski. Prawda i zmyślenie

Mordechaj Chaim Rumkowski (1877–1944) to postać od lat 
wywołująca wiele kontrowersji w międzynarodowym śro-
dowisku naukowym. Jako wyznaczony przez nazistów 
„przewodniczący Starszeństwa Żydów” w getcie w Łodzi/
Litzmannstadt organizował „samorząd żydowski” w wa-
runkach pracy przymusowej, deportacji i eksterminacji. Po 
likwidacji getta został zamordowany w Auschwitz. W swo-
jej książce, która ukazała się po polsku w 2012 r., Monika 
Polit gruntownie rewiduje dotychczasowy sposób po-
strzegania Rumkowskiego i przedstawiania go w pracach 
naukowych i publicystyce. Częściowo reinterpretuje z per-
spektywy literaturoznawczej opracowania historyczne  
w jidysz, po polsku, hebrajsku, angielsku i niemiecku, po-
siłkując się licznymi dotychczas nieznanymi dokumentami 
z archiwów i bibliotek w Polsce, Izraelu i USA. Książka 
przynosi tym samym nowy obraz osoby Rumkowskiego  
i wzbogaca dyskusję o powoływanych pod niemiecką oku-
pacją Starszeństwach Żydów (Judenräte). Edycję uzupełnia 
napisany z doskonałą znajomością rzeczy wstęp Hansa-
-Jürgena Bömelburga i Jürgena Hensela. 

Monika Polit: „Meine jüdische Seele 
fürchtet den Tag des Gerichts nicht“. 
Mordechaj Chaim Rumkowski − 
Wahrheit und Legende.  
Przekład z jęz. polskiego Heidemarie 
Petersen, Małgorzata Sparenberg,  
Jürgen Hensel. Wstęp: Hans-Jürgen 
Bömelburg i Jürgen Hensel. 
Osnabrück: fibre 2017 [= Klio in 
Polen, t. 18]. 271 str. ISBN 978-3-
944870-02-1. 

Źródła i studia  

Rex Rexheuser: Żydzi w przestrzeni publicznej chrześcijań-
skiego miasta. Poznań w XVI–XVIII wieku

Żydzi, którzy we wczesnonowożytnej Polsce mieszkali  
w jednym z miast królewskich, korzystali jako zbiorowość  
i jednostki z ochrony w ramach przywilejów nadanych im 
przez władcę, a zarazem czuli się dyskryminowani z powo-
du szeregu norm kościelnych. Byli wykluczeni z wszelkiego 
udziału w instytucjach społeczności chrześcijańskiej, ale 
również sami obstawali przy odrębnym stylu życia swojej 
wspólnoty i zachowaniu niezależności. Ze względu na są-
siedztwo i interesy gospodarcze byli zarazem zdani na 
chrześcijańskie otoczenie – nader zróżnicowane pod wzglę-
dem społecznym i nazbyt niejednorodne, by mieć jednolite 
podejście do Żydów. 

Owe relacje, tak silnie zróżnicowane wskutek wzajemne-
go przyciągania i odrzucania, można najlepiej rozwikłać, 
jeśli zbada się je w przejrzystych ramach określonego ob-
szaru w dłuższej perspektywie czasowej. Rex Rexheuser 
wybrał Poznań, jedno z największych polskich miast, aby 
pokazać, jak Żydzi przetrwali tam od XVI do XVIII wieku, 
spotykając się zarówno z uznaniem, jak i zniesławianiem. 
Funkcję motywu przewodniego pełni zagadnienie, czy i na 
ile judeofobiczne statuty kościelne przełożyły się w Pozna-
niu na praktykę. 

Rex Rexheuser, dyrektor-założyciel Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie, kierował nim w latach 1993–
1998.

Rex Rexheuser: Juden im öffentlichen 
Raum einer christlichen Stadt. Posen 
im 16.–18. Jahrhundert.  
Wiesbaden: Harrassowitz 2017 
[= DHI Warschau, Quellen und 
Studien, t. 33]. 132 str. ISBN 978-3-
447-10792-1.   
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Frictions and Failures – Cultural Encounters in Crisis

Tom pokonferencyjny Frictions and Failures – Cultural 
Encounters in Crisis [Tarcia i porażki – spotkania między-
kulturowe pod znakiem kryzysu] jest poświęcony różnego 
rodzaju konfliktom, które były następstwem małżeństw 
dynastycznych. Na podstawie konkretnych przykładów 
autorzy analizują przyczyny takich konfliktów. W licznych 
studiach przypadków naświetlają zarówno specyficzne 
konteksty, jak i ogólne problemy, ograniczenia i wyzwa-
nia związane z transferem kulturowym. Kryje się za tym 
również zasadnicze pytanie, czy „sukces” i „porażka” to 
adekwatne kategorie do oceny wpływów królowych-
-małżonek. 

Geograficzne spektrum tomu obejmuje nie tylko Europę 
Zachodnią i Środkową, lecz także Węgry, Litwę i Rosję. 
Umożliwia to analizę porównawczą małżonek władców 
prawosławnych, a także uwzględnienie polskiej monarchii 
elekcyjnej, w której rola królowej-małżonki była per defi-
nitionem inna niż w monarchii dziedzicznej. 

W tomie zebrano referaty wygłoszone podczas warszta-
tów, które odbyły się w warszawskim NIH w kwietniu 
2016 r. w ramach projektu badawczego HERA. Redaktorką 
jest pracownica naukowa NIH Almut Bues.

Almut Bues (red.): Frictions and 
Failures. Cultural Encounters in 
Crisis.  
Wiesbaden: Harrassowitz 2017 
[= DHI Warschau, Quellen und 
Studien, t. 34]. 229 str. ISBN 978-3-
447-10736-5.   

Pojedyncze publikacje NIH w Warszawie   

Stephan Lehnstaedt: Polityka imperialna wobec Polski 
podczas obu wojen światowych 

Czy zwiastuny niemieckiej polityki eksterminacyjnej z okre-
su drugiej wojny światowej pojawiły się już podczas 
pierwszej wojny światowej? Jak duże było podobieństwo 
okupacji Polski w latach 1914–1918 i 1939–1945? Na pod-
stawie obszernej analizy źródeł autor bada i porównuje 
politykę monarchii habsburskiej, cesarstwa Hohenzoller-
nów i nazistowskich Niemiec wobec okupowanej Polski 
podczas obu wojen światowych. Książka odpowiada w ten 
sposób na pytania o ciągłość czy też brak ciągłości impe-
rialnego panowania na Wschodzie z uwzględnieniem po-
lityki obu cesarstw wobec sprawy polskiej przed rokiem 
1914. 

Opracowanie skupia się na zaborze rosyjskim w latach 
1914–1918 oraz na Generalnym Gubernatorstwie w latach 
1939–1945. Stephan Lehnstaedt ukazuje tożsame i od-
mienne zasady polityki wobec sprawy polskiej w różnych 
jednostkach administracyjnych. W tym celu analizuje roz-
dźwięk między długofalowymi celami sprawowania wła-
dzy a doraźnymi – rzeczywistymi bądź domniemanymi – 
koniecznościami związanymi z wojną. Uwaga badacza 
ogniskuje się na strategiach dwóch konkurujących ze sobą, 
a zarazem sprzymierzonych cesarstw podczas pierwszej 
wojny światowej, przyczynach ich polityki, a także na jej 
realizacji i konsekwencjach. 

Stephan Lehnstaedt jest profesorem studiów nad Holo-
kaustem i studiów żydowskich w Touro College w Berlinie. 
W latach 2010–2016 był pracownikiem naukowym NIH  
w Warszawie. Monografia opiera się na jego rozprawie 
habilitacyjnej, obronionej w 2016 r. na Uniwersytecie Tech-
nicznym w Chemnitz.

Stephan Lehnstaedt: Imperiale 
Polenpolitik in den Weltkriegen. 
Eine vergleichende Studie zu den 
Mittelmächten und zu NS-Deutsch-
land.
Osnabrück: fibre 2017  
[= Einzelveröffentlichungen des  
DHI Warschau, t. 36]. 527 str.  
ISBN 978-3-944870-57-1. 



Inne publikacje pracowników NIH, 
kooperacje 

Ruth Leiserowitz: Bohaterskie czasy. Pamięć Polaków 
o francuskich wojnach rewolucyjnych i wojnach  
napoleońskich 1815–1945 

Jaka była pamięć Polaków o francuskich wojnach rewolu-
cyjnych i wojnach napoleońskich? Zastępczyni dyrektora 
NIH w Warszawie Ruth Leiserowitz przestudiowała ok. 150 
polskich powieści i obszerną literaturę wspomnieniową 
dotyczącą owej epoki. 

Ponad sto lat po wojennych wydarzeniach pamięć o nich 
przyczyniała się do starań o odbudowę państwa polskie-
go. Zwłaszcza opowieści o polskich legionistach, ich przy-
godach i odważnych czynach odcisnęły piętno na polskiej 
powieści historycznej dla młodzieży. Gatunek ten ukształ-
tował się na początku XX wieku, stając się ważną lekcją 
patriotyzmu dla pokolenia, które wchodziło w dorosłość 
niedługo przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku. Polscy bohaterowie z epoki napoleońskiej 
przetrwali zaskakująco dobrze w pamięci rodaków aż po 
czasy współczesne.

Ruth Leiserowitz: Heldenhafte Zeiten. 
Die polnischen Erinnerungen an die 
Revolutions- und Napoleonischen 
Kriege 1815–1945.
Paderborn: Ferdinand Schöningh 2017 
[= Die Revolutions- und Napoleoni-
schen Kriege in der europäischen 
Erinnerung]. 237 str. 
ISBN 978-3-506-78605-0.  

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody 
– perspektywy badawcze

Człowiek ponowoczesny żyje w ciągłej teraźniejszości,  
a imperatyw elastyczności wymaga dostosowywania pla-
nów na przyszłość do kapitalistycznej gospodarki rynko-
wej. To jednak przekłada się także na podejście do prze-
szłości, gdyż historię można sprzedawać jak każdy inny 
produkt. W jaki sposób ów hedonistyczny konsumeryzm 
odbija się na reprezentacjach przeszłości w przestrzeni 
publicznej?

Czworo pracowników warszawskiego NIH zebrało w to-
mie poświęconym tej tematyce artykuły naukowców z 14 
czołowych europejskich ośrodków akademickich. Pod 
względem instrumentarium badawczego teksty wykracza-
ją poza dominujące dotychczas metody analizy przeszłości 
w teraźniejszości, opisywane pod hasłami polityki histo-
rycznej czy pamięci zbiorowej. Uwaga autorów skupia się 
przede wszystkim na relacjach między historią a mediami 
i gospodarką, a także na skutkach ekonomizacji przeszło-
ści dla współczesnego rozumienia historii.

Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-
-Wolska, Sabine Stach, Katrin Stoll 
(red.): Historia w kulturze ponowo-
czesnej. Koncepcje – metody – per-
spektywy badawcze. 
Przekład z jęz. niemieckiego Adam 
Peszke, Karolina Sidowska, Izabela 
Drozdowska-Broering. Kraków: 
Universitas 2017. 268 str.  
ISBN 97883-242-3037-2.
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Tom pokonferencyjny o społecznych funkcjach 
ubioru w średniowieczu i epoce nowożytnej   

Tom Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru  
w średniowieczu i w epoce nowożytnej zawiera referaty  
z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej 
przez warszawski NIH oraz Ośrodek Kultury Materialnej 
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Arche-
ologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we wrześniu 
2013 r. Tematem konferencji, która odbyła się w siedzibie 
NIH, były funkcje społeczne ubioru w epoce przedprzemy-
słowej, kiedy odgrywał on szczególnie ważną rolę w prze-
kazywaniu rozmaitych treści.
 
W tomie znalazło się poza wprowadzeniem 14 artykułów 
przedstawicieli różnych specjalności. W tekście metodolo-
gicznym Anna Adamska zajmuje się kompetencjami wizu-
alnymi odbiorców i umiejętnością rozpoznawania kodów 
westymentarnych. Kolejne opracowania są poświęcone 
m.in. strojom określonych grup społecznych, ale również 
wybranych grup etnicznych czy wiekowych. Powracającym 
tematem jest reglamentacja odzieżowa jako dogodny in-
strument społecznego dyscyplinowania i utrwalania po-
działów społecznych. W kilku artykułach poruszono z kolei 
zagadnienia crossdressingu, czyli świadomego przekra-
czania norm społecznych i płciowych za pomocą ubioru.

Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, 
Marcin Pauk (red.): Habitus facit 
hominem. Społeczne funkcje ubioru 
w średniowieczu i w epoce nowo-
żytnej. 
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN 2016.  
262 str. ISBN 978-83-63760-87-8. 

Magdalena Saryusz-Wolska, Anna Labentz: Obrazy nor-
malizacji. Zdrowie, odżywianie i gospodarstwo domowe 
w niemieckiej kulturze wizualnej 1945–1948    

W żadnym innym momencie niemieckiej historii powojen-
nej nie negocjowano wyobrażeń o przyszłych struktu-
rach społecznych tak intensywnie jak w latach 1945–1948. 
W szczególności w obrazach związanych z higieną i zdro-
wiem, jedzeniem i pracami domowymi odzwierciedlały się 
wyobrażenia o przejściu z epoki niedoborów i rozwiązań 
wyjątkowych do „normalnego” życia społecznego i trady-
cyjnych ról płciowych. Złożony i pełen sprzeczności proces 
„powrotu do normalności” jest rekonstruowany na pod-
stawie publicznie dostępnych obrazów z magazynów ilu-
strowanych, czasopism kobiecych, reklam, wystaw, plaka-
tów propagandowych i wybranych filmów. 

Magdalena Saryusz-Wolska jest pracownicą naukową NIH 
w Warszawie oraz Instytutu Kultury Współczesnej Uni-
wersytetu Łódzkiego. Anna Labentz pracuje jako koordy-
natorka projektów w Centrum Badań Historycznych PAN 
w Berlinie.

Magdalena Saryusz-Wolska, Anna 
Labentz: Bilder der Normalisierung. 
Gesundheit, Ernährung und 
Haushalt in der visuellen Kultur 
Deutschlands 1945–1948. 
Bielefeld: Transcript Verlag 2017.  
288 str. ISBN 978-3-8394-3644-8. 
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Maciej Górny: Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice 
międzywojennej Europy

W swojej monografii autor bada strategie komunikacyjne 
i argumentacyjne geografów z Europy Środkowo-Wschod-
niej od początku XX wieku do lat trzydziestych. Praca łączy 
metody biografii zbiorowej, historii nauki i spatial history. 
Na tle ówczesnych wydarzeń politycznych analizowane są 
teksty i mapy wybranych geografów polskich, czeskich, 
serbskich, ukraińskich, węgierskich, rumuńskich i niemiec-
kich, a także debaty i argumentacje dotyczące ich twór-
czości, osobistych znajomości i przyjaźni, ale również ani-
mozji. Historia „narodowej nauki”, jaką stała się w XX 
wieku geografia, jest bowiem także historią indywidual-
nych losów naukowców i polityków. Wschód i południowy 
wschód Europy, na których koncentrują się Kreślarze oj-
czyzn, to region, w którym upolityczniona geografia zyska-
ła wyjątkowo szerokie pole do działania, a jej przedstawi-
ciele niejednokrotnie zajmowali eksponowane stanowiska 
publiczne. I to właśnie jest istotą roli tego zagadnienia dla 
powszechnej historii nauki.

Monografia jest rezultatem projektu badawczego reali-
zowanego przez Macieja Górnego w warszawskim NIH, 
gdzie jest zatrudniony jako pracownik naukowy. Ten histo-
ryk i slawista pracuje ponadto w Instytucie Historycznym 
PAN, od 2015 r. jako profesor nadzwyczajny.

Maciej Górny: Kreślarze ojczyzn. 
Geografowie i granice międzywojen-
nej Europy.  
Warszawa: IH PAN 2017 [= Metamor-
fozy społeczne, t. 11]. 264 str., liczne 
ilustracje. ISBN 978-83-65880-05-5.

Peter Oliver Loew: My niewidzialni. Historia Polaków  
w Niemczech   

Około dwóch milionów ludzi w Niemczech to dziś Polacy, 
osoby mówiące po polsku lub pochodzące z Polski. Tym 
samym jest to największa po Turkach grupa imigrantów. 
Niemiecki historyk Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut 
Spraw Polskich w Darmstadt) opisuje po raz pierwszy 
dzieje tej „niewidzialnej mniejszości” od średniowiecza 
po współczesność. 

Polacy i Polki żyją w Niemczech od stuleci. Po mających 
miejsce w XVIII wieku rozbiorach Rzeczypospolitej dla 
ponad jednej trzeciej mieszkańców Prus język polski po-
został przez pewien czas językiem ojczystym. Wraz z in-
dustrializacją rozpoczęła się masowa migracja Polaków do 
niemieckich ośrodków przemysłowych, a setki tysięcy ro-
botników sezonowych przybywały do majątków rolnych 
po wschodniej stronie Łaby. Podczas drugiej wojny świato-
wej nazistowskie Niemcy deportowały do Rzeszy miliony 
Polaków. Niemała ich część pozostała tam po zakończeniu 
wojny. Później dołączyli do nich wypędzeni, późni przesie-
dleńcy, uchodźcy, sezonowi robotnicy rolni i wielu innych. 
Nie sposób już sobie wyobrazić Niemiec bez Polaków, cho-
ciaż często w ogóle nie są już jako tacy postrzegani. 

Tłumaczenie książki, która ukazała się w oryginale w 2014 
roku w monachijskim wydawnictwie C.H. Beck, zostało 
sfinansowane przez warszawski NIH. 

Patrz również tekst o prezentacji książki na s. 54.

Peter Oliver Loew: My niewidzialni. 
Historia Polaków w Niemczech.   
Przekład z jęz. niemieckiego Justyna 
Górny. Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 
316 str. ISBN 978-83-235-2816-6.    



Studia nad historią sztuki w Europie Środkowej i Środkowo-
-Wschodniej – księga jubileuszowa dla Michaeli Marek    

„Przestrzenie kształtowane przez ludzi” to temat prze-
wodni księgi jubileuszowej, która powstała we współpracy 
z NIH w Warszawie. Praca zawiera artykuły dwanaściorga 
uczniów profesor historii sztuki Europy Wschodniej na 
Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a ich spektrum 
tematyczne rozciąga się od sztuki plastycznej schyłku śre-
dniowiecza po architekturę współczesną. Uwzględniono 
również niektóre aspekty dziejów i metodyki historii 
sztuki. Pod względem geograficznym artykuły skupiają 
się na Europie Środkowej i Wschodniej. Ich różnorodność 
jest odzwierciedleniem szerokich horyzontów, którymi 
cechuje się działalność naukowa i dydaktyczna Michaeli 
Marek. Teksty ogniskują się na kategorii przestrzeni, jej 
fizycznej obecności i możliwości jej zmysłowego doświad-
czania, a także na przestrzeni jako konstrukcji społecznej. 
Autorki i autorzy demonstrują, że sztukom plastycznym  
i architekturze we wszystkich epokach przypadała rola 
stanowienia konstytutywnych elementów przestrzeni. Ta 
charakterystyczna dla historii sztuki perspektywa jest dys-
kutowana wciąż na nowo w rozmaitych aspektach. 

Michaela Marek jest od 1 stycznia 2018 r. członkinią Rady 
Naukowej NIH w Warszawie.

Susanne Kimmig-Völkner, Eva 
Pluhařová-Grigienė, Kai Wenzel 
(red.): Gestaltungsräume. Studien 
zur Kunstgeschichte in Mittel- und 
Ostmitteleuropa. Festschrift zu 
Ehren von Prof. Dr. Michaela Marek.  
Regensburg: Verlag Schnell & Steiner 
2017. 215 str. ISBN 978-3-7954-3978-8.  

Polskie wydanie Eseju o czasie Norberta Eliasa   

W Eseju o czasie (oryginał w języku niderlandzkim 1974/75, 
przejrzana i rozszerzona edycja niemiecka Über die Zeit, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984) słynny socjolog Nor-
bert Elias (1897–1990) analizuje z perspektywy socjologii 
wiedzy to, co nazywamy „czasem”. Autorowi chodzi o za-
demonstrowanie, że „czas” jest konstrukcją społeczną i że 
ludzkie postrzeganie czasu przeobraziło się w ciągu stule-
ci. Czas nie jest więc zjawiskiem danym przez naturę, lecz 
umieszczaniem rzeczy we wzajemnych relacjach. Warun-
kiem postrzegania czasu jest umiejętność jednoczesnego 
obserwowania sekwencji wydarzeń, jednak ze świadomo-
ścią, że nie zaszły one łącznie. 

Elias śledzi ewolucję świadomości czasu w związku ze 
swoją teorią procesu cywilizacji. Badając, jak „czas” był 
rozumiany i definiowany w społeczeństwach na różnych 
etapach rozwoju, rozszerza swoją analizę procesu cywili-
zacji na problem nowoczesności. 

Tłumaczenie powstało przy wsparciu NIH w Warszawie.

Norbert Elias: Esej o czasie.  
Przekład z jęz. angielskiego Ada 
Łobożewicz. Wstęp: Marta Bucholc. 
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego 2017 [seria 
„Communicare – historia”]. 221 str. 
ISBN 978-83-235-2420-5 (wersja 
drukowana), 978-83-235-2436-6 
(publikacja elektroniczna), 978-83-
235-2428-1 (pdf online).  
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Publikacje online

Zeitgeschichte-online [Dzieje współczesne online] 
Pracownice zespołu badawczego „Funkcjonalność historii 
w późnej nowoczesności“ Magdalena Saryusz-Wolska, 
Sabine Stach i Katrin Stoll opublikowały na portalu Zeit- 
geschichte-online numer tematyczny pod tytułem „Verord-
nete Geschichte? Zur Dominanz nationalistischer Narrative 
in Polen“ [Zarządzona historia? O dominacji nacjonalistycz-
nych narracji w Polsce]. 
www.zeitgeschichte-online.de/thema/verordnete-geschichte 

1914-1918-online. International Encyclopedia  
of the First World War
Historycy NIH w Warszawie brali udział w tworzeniu anglo-
języcznej, uwzględniającej wiele perspektyw i stale roz-
szerzanej wirtualnej encyklopedii pierwszej wojny świa-
towej. Prace są koordynowane przez Wolny Uniwersytet 
Berliński. 
www.1914-1918-online.net

Blog „Zdjęcia z albumu rodzinnego“ 
W ramach niemieckojęzycznego portalu de.hypotheses.
org, zainicjowanego w 2011 roku przez NIH w Paryżu, za-
stępczyni dyrektora NIH w Warszawie Ruth Leiserowitz 
stworzyła blog „Bilder aus dem Familienalbum“ [Zdjęcia  
z albumu rodzinnego], poświęcony prywatnym zdjęciom 
jako materiałom źródłowym do historii Europy Środkowo-
-Wschodniej w latach 1944–1960. 
www.privphotos.hypotheses.org 

Marrying Cultures. Queens Consort and European  
Identities 1500–1800
Finansowany przez UE i zamknięty z końcem 2016 roku 
projekt „Marrying Cultures“, w którym uczestniczył NIH  
w Warszawie, badał na podstawie konkretnych przykła-
dów transfer kulturowy, który odbywał się w całej Europie 
za sprawą małżeństw dynastycznych. Analizowane były 
teksty, przedmioty, muzyka i architektura jako powiązane 
ze sobą przejawy owego transferu. 
www.marryingcultures.eu 

Monografia Palimpsest Grodno Felixa Ackermanna 
dostępna na portalu perspectivia.net 

Monografia Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellie-
rung und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt 
1919–1991 [Palimpsest Grodno. Nacjonalizacja, niwelacja  
i sowietyzacja środkowoeuropejskiego miasta 1919–1991], 
która ukazała się w 2010 r. w serii Źródła i studia NIH  
w Warszawie, jest od 2017 r. bezpłatnie dostępna i możliwa 
do pobrania na portalu perspectivia.net. 

Palimpsest Grodno to lokalna historia białoruskiego dziś 
miasta Grodna. Jest ono położone w tej części Europy 
Środkowej, która została w znacznej mierze zniszczona 
pod względem demograficznym wskutek niemieckich i ra-
dzieckich spustoszeń w okresie drugiej wojny światowej. 
Monografia opisuje system ludobójstwa, pracy przymuso-
wej, deportacji i przesiedleń oraz analizuje, jak okupanci 
wykorzystywali atrybucje etniczne i narodowe do stero-
wania tymi procesami. Opierając się na szerokim materiale 
źródłowym, autor śledzi rozwój narodu białoruskiego na 
szczeblu lokalnym. 

Felix Ackermann, pracownik naukowy warszawskiego NIH, 
stwierdza długofalową współzależność między silniejszym 
po pierwszej wojnie światowej unarodowieniem atrybucji 
etnicznych a rozpoczętą w 1939 r. i kontynuowaną w 1944 r. 
sowietyzacją regionu. Uprzemysłowienie po drugiej woj-
nie światowej było podstawą nowoczesnej, miejskiej biało-
ruskiej narracji o Grodnie. Następowanie po sobie oraz 
wzajemne przenikanie się wpisywania, wymazywania  
i redefiniowania tkanki kulturowej są tu opisywane jako 
lokalny proces przyswajania, w toku którego powstaje 
palimpsest.

Felix Ackermann: Palimpsest Grodno. Nationalisierung, 
Nivellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen 
Stadt 1919–1991 [zmieniona wersja drukowanego wydania 
Wiesbaden 2010],   

www.perspectivia.net/publikationen/qus-warschau/
ackermann_grodno 



Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wspiera sty-
pendiami badania naukowe w dziedzinie historii Polski, 
stosunków polsko-niemieckich i Europy Środkowo-Wschod-
niej, które wymagają pobytu w Polsce. W zależności od 
przedsięwzięcia badawczego stypendia są przyznawane 
na okres jednego do kilku miesięcy. O przyznaniu stypen-
dium decyduje kryterium jakości projektu. Dodatkową 
przesłanką jest stopień powiązania tematycznego z bieżą-
cymi obszarami badawczymi NIH w Warszawie. Ma się to 
przyczynić do regularnego uzupełniania i wspomagania 
– dzięki włączeniu naukowców wizytujących – prac i dys-
kusji prowadzonych w ramach zespołów badawczych In-
stytutu. 

Zgodnie z tymi zasadami w 2017 roku przyznano stypendia 
(w tym także stypendia Fundacji im. Maxa Webera) nastę-
pującym naukowcom wizytującym:

dr Karsten Holste 
Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze / 

październik 2016 – wrzesień 2017

Stadtpolitiken zur Zeit der sächsisch-polnischen Union. Die 
großpolnischen Städte Wschowa (Fraustadt) und Leszno 
(Lissa)

mgr Lukas Becht  
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium / 

listopad 2016 – luty 2017

Zukünfte nach dem Sozialismus. Transformation des poli-
tischen Vorgriffs auf Zukunft in Polen nach 1989 

mgr Kathrin Paszek
Uniwersytet Kraju Sary w Saarbrücken / 

listopad 2016 – styczeń 2017 i listopad 2017

Jan III. Sobieski – ein polnischer König in gesamteuropäi-
scher Perspektive

dr Steven Schouten 
Centrum Studiów Żydowskich w Berlinie-Brandenburgii / 

2 listopada 2016 – 1 lutego 2017 i wrzesień – październik 2017

The Jews of Posen and West Prussia 1772–1920

mgr Elżbieta Kassner  
Uniwersytet w Hanowerze / 2–15 stycznia 2017 i 13–28 lutego 2017

Geburtshilfe im Kontext von Bevölkerungspolitik und 
sozialistischem Aufbau in Polen 1945 bis 1970

mgr Aleksandra Łuczak 
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 

styczeń – marzec 2017

Die Baustelle der Zukunft. Imaginationen des Warschauer 
„Zentrum-West“ und dessen Bau als Zeugnis der Geschich-
te der Volksrepublik Polen in den Jahren 1969–1989

prof. UAM dr hab. Beata Halicka 
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 

3–31 stycznia 2017 i 1–31 października 2017

Wandernde Menschen / wandernde Grenzen. Zum Wan-
del der nationalen Identität der Migranten von Ost- nach 
Westeuropa und in die USA im 20. Jahrhundert

dr Iryna Horban 
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie / 

16 stycznia – 15 lutego 2017

Straty wartości kulturowych i problemy restytucji: muzea 
Lwowa w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej

doc. dr Stephan Steiner
Prywatny Uniwersytet Zygmunta Freuda w Wiedniu / 

8–26 stycznia 2017 und 15–29 października 2017

Zigeuner im frühneuzeitlichen Habsburgischen Schlesien

mgr Robert Parzer
Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen / styczeń – luty 2017

Nationalsozialistische Krankenmorde im besetzten Polen. 
Ein Beitrag zur Täterforschung

prof. dr Eliyana Adler 
Penn State University, USA / luty – maj 2017

Survival on the Periphery: Polish Jews in the Soviet Union 
during World War II

mgr Maria Coors  
Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen / 

7 lutego – 22 kwietnia 2017

Jüdisch-polnische Kontaktzonen im Wilno der Zwischen-
kriegszeit

mgr Magdalena Kamińska  
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 

luty 2017

Plattenbauten der 1970er Jahre in Nowe Tychy
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mgr Vika Veličkaitė
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie / 

20 lutego – 20 kwietnia 2017

Nobleman’s world view in the Grand Duchy of Lithuania 
on the crossing of Baroque and Enlightenment epochs: 
Michael Casimir Radziwill so called Rybenko (1702–1762)

mgr Katharina Kinga Kowalski
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 

1 marca – 15 kwietnia 2017

Neue Wissensformationen? Feministische Intellektuel-
len-Netzwerke in Polen (1980–2004)

mgr Anna Delius 
Wolny Uniwersytet w Berlinie / 6 marca – 5 kwietnia 2017

Universelle Menschenrechte und lokale Diffusion – Kon-
flikte zwischen Arbeiterbewegungen und Staat in Spanien 
und Polen in Zeiten autoritärer Herrschaft und am Über-
gang zur Demokratie (1960–1990)

dr Jan de Graaf
Katolicki Uniwersytet w Lowanium / 20 marca – 30 kwietnia 2017

Europe on Strike: Wildcat Strikes as a pan-European Pheno-
menon 1945–1953

mgr Joanna Bichlmaier
Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim / 

27 marca – 19 maja 2017

„Das große Fragezeichen an der Ostgrenze“ – Rauman-
eignung und Rauminterpretation in der Grenzmark Po-
sen-Westpreußen (1919/22–1938)

dr Dušan Segeš 
Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława / 

marzec – maj 2017

„Kehrt zurück! Der Heimweg ins Vaterland steht euch 
offen“. Kampagne für die Heimkehrer polnischer und 
tschechoslowakischer Staatsbürger aus der BRD in den 
1950er Jahren. Vorgeschichte – Verlauf – Folgen

mgr Tim Veith
Uniwersytet w Siegen / marzec 2017

Männlichkeits- und Körperdiskurse in polnischen Zeitschrif-
ten für nicht-heterosexuelle Männer 1985–2000

mgr Jan Hendrik Issinger
Instytut Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt przy 

Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie / 3 kwietnia – 15 maja 2017

Militärische Organisationskultur im Nationalsozialismus. 
Das Reserve-Polizeibataillon 61 und der Holocaust in  
Europa

dr Ondřej Klípa 
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 

kwiecień – maj 2017

Labor migration within the Soviet Bloc with an example 
of Polish workers in Czechoslovakia and the GDR

dr Sofiya Grachova
Centrum Badań nad Holokaustem, Monachium / 

4 maja – 3 września 2017

Boundaries of a Nation, Boundaries of Europe: A History 
of Racial Thought in Modern Ukraine

mgr Ansgar Holtmann
Wolny Uniwersytet w Berlinie / maj – lipiec 2017

Bild und Text in Heinrichs von Redens „Preußischer Chro-
nik“ 1553

mgr Urszula Madej-Krupitski
University of California, Berkeley / 4 maja – 3 sierpnia 2017

Mapping Jewish Poland: Material Culture, Everyday Life 
and Identity Negotiations in the Interwar Period

dr Alina Bothe
Wolny Uniwersytet w Berlinie / 29 maja – 28 czerwca 2017

„Das war der Anfang von allem“ – Die Deportation der 
polnischen Juden aus dem Deutschen Reich zwischen  
Oktober 1938 und September 1939

dr Klaus Dittrich
Institute of Education, Hong Kong / 19 czerwca – 19 sierpnia 2017

International Education in Manchuria: Polish Schools in 
Harbin, 1980s–1940s

dr Jolanta Mickutė
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie / czerwiec – lipiec 2017

Modern, Zionist, Feminist: The Politics of Culture, Ethnicity, 
and Gender in Interwar Poland, 1918–1939

mgr Hannah Margaret Elmer  
Columbia University, New York / czerwiec – sierpień 2017

Alive Enough: Resuscitating and Baptizing Dead Infants in 
Central Europe, 1200–1545

mgr Stefanie Krull 
Emory University, Atlanta, USA / lipiec 2017

„God had been with us all the way“: Protestant Expellees & 
Religious Practice in West Germany, 1944–1989

prof. dr Joanna B. Michlic 
Bristol University, Wielka Brytania / 3 lipca – 2 września 2017

More Than the Milk of Human Kindness: Jewish Survivors 
and Their Polish Rescuers Recount Their Tales, 1944–1949
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dr Lidia Zessin-Jurek 
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / 

28 sierpnia – 27 września 2017

„Surviving Hitler and Stalin“: the memories of Polish Jewish 
deportees to Siberia

mgr Melanie Foik 
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze / wrzesień 2017

Der Gesundheitsdienst im sozialistischen Polen in den 
1960er und 70er Jahren 

dr Wasyl Kononenko  
Winnicki Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina / 

wrzesień 2017

Religia a polityka w Rzeczypospolitej w oczach wschod-
niego emigranta-intelektualisty (koniec XVII – pierwsze 
dekady XVIII wieku)

dr Agnes Laba
Uniwersytet w Wuppertalu / wrzesień 2017

Geschlechterordnungen auf dem Prüfstand? Geschlecht 
und Bevölkerungspolitik in Polen und Frankreich während 
der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg und der 
unmittelbaren Nachkriegszeit

dr Maria Rhode
Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze / 

4 września – 3 października 2017

Sibirien als Wissensort

dr Roman Smolorz 
Uniwersytet w Ratyzbonie / wrzesień – listopad 2017

Aus dem Ghetto Litzmannstadt nach Auschwitz: Wer wa-
ren die Wachen bei den Transporten und was wurde aus 
ihnen nach 1945?

mgr Orsolya Szender 
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie / 

1 września – 31 października 2017

Großfigurige Skulpturengruppen der Passion Christi – 
Modalitäten religiöser Bildbetrachtung

mgr Florian Steinfalls
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze / 

4 września – 20 października 2017

Freischärler? Die polnische Zivilbevölkerung in der Sicht 
deutscher Wehrmachtssoldaten

dr Larisa Żeriebcowa  
Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara / 

październik 2017

Reforma celna królowej Bony w Wielkim Księstwie Litewskim

dr Hennadij Korolow  
Instytut Historii Ukrainy Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie /

październik – listopad 2017

Federalist Utopias in East-Central Europe: The Projects of 
the „United States“ of New Nations (1914–1923)

mgr Maren Hachmeister
Graduate School for East and Southeast European Studies, 

Monachium / 2 listopada – 1 grudnia 2017

Das Rote Kreuz als Beispiel für Selbstorganisation im Sozia-
lismus

Praktykanci i praktykantki 
 
Za naukowców wizytujących w szerszym rozumieniu tego 
pojęcia uznaje się również praktykantów. W okresie spra-
wozdawczym Instytut zaopiekował się kilkorgiem z nich. 
Instytut stara się ich włączyć do swoich zespołów badaw-
czych, a zarazem stworzenia im możliwości prowadzenia 
własnej pracy badawczej na mniejszą skalę. Z tego powo-
du akceptowane są jedynie podania o odbycie praktyk, 
składane przez zaawansowanych studentów i studentki, 
którzy wykazują już konkretne zainteresowanie przed-
miotami badań Instytutu. 

W roku 2017 w Instytucie pracowali następujący prakty-
kanci i praktykantki:  

Maja Dachtera
Reńsko-Westfalska Wyższa Szkoła Techniczna w Akwizgranie 

(RWTH Aachen)

3 kwietnia – 2 lipca 2017 / zespół badawczy 4

Laura Eckl
Wolny Uniwersytet w Berlinie

15 lutego – 14 kwietnia 2017 / zespoły badawcze 3 i 4 

Anne Sophie Kluger
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze

18 września – 10 listopada 2017 / zespoły badawcze 3 i 5 

Natalie Krettek
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium

4 września – 15 października 2017 / zespoły badawcze 2 i 3 

Michał Kubacki
Uniwersytet w Marburgu

20 lutego – 20 kwietnia 2017 / zespoły badawcze 3 i 5 
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Alexander Michel 
Uniwersytet Johanna Gutenberga w Moguncji

6 listopada – 22 grudnia 2017 / zespoły badawcze 3 i 4

Imogen Pare
Uniwersytet w Lipsku

3 kwietnia – 2 lipca 2017 / zespoły badawcze 2 i 5

Antonia Sophia Podhraski 
Uniwersytet Techniczny w Chemnitz

4 maja – 14 lipca 2017 / zespół badawczy 1 

Julia Radnaeva
Uniwersytet w Pasawie

9 stycznia – 31 marca 2017 / zespół badawczy 3  

Dominika Sladek
Uniwersytet w Pasawie

2 listopada 2016 – 28 lutego 2017 / zespoły badawcze 1 i 3

Hanna Speck
Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim

6 marca – 29 czerwca 2017 / zespół badawczy 4

Hannah Sprute
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

9 stycznia – 26 marca 2017 / zespoły badawcze 3 i 4

Annika Thöt
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

9 stycznia – 28 lutego 2017 / zespół badawczy 5

Luca Thoma
Uniwersytet Bazylejski

4 września – 30 listopada 2017 / zespół badawczy 3

Nils Weigt
Uniwersytet Poczdamski

1 lutego – 15 marca 2017 / zespół badawczy 5

Sven Zulauf
Uniwersytet w Kassel

1 sierpnia – 30 października 2017 / zespół badawczy 1
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Federalny Krzyż Zasługi dla Jürgena Hensela 

Byłemu pracownikowi naukowemu NIH w Warszawie 
Jürgenowi Henselowi przyznano w grudniu 2016 r. Order 
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Wręczenie odzna-
czenia odbyło się 16 maja 2017 r. podczas uroczystości  
w rezydencji ambasadora Niemiec w Warszawie. 

W laudacji ambasador Rolf Nikel podkreślił, że Jürgen Hen-
sel dzięki swojemu wybitnemu zaangażowaniu na rzecz 
pojednania polsko-niemiecko-żydowskiego symbolizuje 
obraz „innego” Niemca i Niemiec, które poczuwają się do 
swojej historycznej odpowiedzialności. Swoją działalno-
ścią odznaczony przysłużył się w wyjątkowym stopniu in-
teresom Republiki Federalnej Niemiec i jej międzynarodo-
wemu wizerunkowi oraz przyczynił się do porozumienia 
między narodami.

Ambasador Rolf Nikel i Jürgen Hensel 
© Ambasada Niemiec w Polsce  

Odznaczenie Stephana Lehnstaedta przez Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

Podczas uroczystości w rezydencji ambasadora Niemiec 
w Warszawie 29 maja 2017 r. Stephan Lehnstaedt, do 2016 r. 
pracownik naukowy NIH w Warszawie, otrzymał od Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  
odznakę „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”. Stephan 
Lehnstaedt, obecnie profesor studiów nad Holokaustem  
i studiów żydowskich w Touro College w Berlinie, został 
wyróżniony za wieloletnią działalność w dziedzinie bada-
nia zbrodni niemieckich na obywatelach polskich podczas 
drugiej wojny światowej oraz na rzecz osób ocalonych  
z tych zbrodni, m.in. w charakterze biegłego Bundestagu 
do spraw rent dla byłych mieszkańców gett. Przyczynił się 
też do upamiętniania polskich żołnierzy obojga płci, którzy 
brali udział w szturmie na Berlin. Uznano, że w ten sposób 
Stephan Lehnstaedt położył szczególne zasługi dla poro-
zumienia między narodami.

© Ambasada Niemiec w Polsce

4. Wyróżnienia 
 i odznaczenia
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Wyróżnienie dla monografii Miloša Řezníka 
o arystokracji, ustroju stanowym i lojalności w Galicji  

Podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 
(patrz s. 49) nominowano monografię Miloša Řezníka Neu-
orientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und 
Loyalität in Galizien, 1772–1795 (Frankfurt am Main: Peter 
Lang 2016) do nagrody „Pro Historia Polonorum”, przy-
znawanej co pięć lat przez Polskie Towarzystwo Historycz-
ne za najlepszą obcojęzyczną książkę o polskiej historii. 
Na „krótką listę”, złożoną z pięciu książek, trafiła oprócz 
publikacji dyrektora NIH w Warszawie również praca Im-
periale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen 
im Russischen Imperium 1864–1915 historyka z Bambergu 
Maltego Rolfa, której polski przekład powstał w efekcie 
współpracy między warszawskim NIH i Wydawnictwami 
Uniwersytetu Warszawskiego (na temat obu publikacji 
patrz dokładniej Sprawozdanie roczne 2016). Oba wyróż-
nienia odebrał Miloš Řezník podczas uroczystego otwarcia 
Kongresu 11 października 2017 r. w obecności przedstawi-
cieli polskiego rządu i sejmu. 

Miloš Řezník (po lewej) i Sekretarz kapituły nagrody Pro Historia 
Polonorum, Maciej Salamon © Komitet Organizacyjny III Kongresu 
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Nominacja do Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego dla 
Joanny Nalewajko-Kulikov za monografię o prasie jidy-
szowej i tworzeniu żydowskiej tożsamości narodowej

Za książkę Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa  
a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 
roku) była pracownica naukowa NIH w Warszawie Joanna 
Nalewajko-Kulikov, obecnie pracująca w Instytucie Historii 
Polskiej Akademii Nauk, otrzymała nominację do Nagrody 
im. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieła z zakresu 
nauk humanistycznych. Spośród 56 zgłoszonych książek 
pięć nominowano do nagrody, której patronem jest filo-
zof i pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

Wyróżnienie prac byłej stypendystki i byłej praktykantki 
NIH w Warszawie

Dwie przedstawicielki młodego pokolenia naukowców, 
które stosunkowo niedawno pracowały przez krótki czas 
w NIH w Warszawie, zostały pod koniec 2017 roku wy-
różnione za swoje prace naukowe: była stypendystka Ju-
styna Aniceta Turkowska z Uniwersytetu Justusa Liebiga  
w Gießen otrzymała za swoją rozprawę Der kranke Rand 
des Reiches: Sozialhygiene, Moral und Nation in der Pro-
vinz Posen um die Jahrhundertwende Naukową Nagrodę 
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech w ka-
tegorii prac doktorskich. Wyróżnienie w kategorii prac 
magisterskich otrzymała była praktykantka Luisa Lehnen 
z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium za 
pracę dyplomową Österreich-Ungarn-Polen? Publizistische 
Lobbyarbeit des Obersten Polnischen Nationalkomitees 
in Wien 1915–1918. Wręczenie nagród przez polskiego 
ambasadora Andrzeja Przyłębskiego odbyło się 13 grud-
nia 2017 r. podczas uroczystości na Uniwersytecie Europej-
skim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Luisa Lehnen i Justyna Aniceta Turkowska (druga i trzecia od lewej) 
w otoczeniu laureatów konkursu. Fot. Agnieszka Lindner  
© Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie  



W 2017 roku budżet biblioteki wynosił 100.000 euro. Ogó-
łem skatalogowano 1.968 nowych pozycji, w tym 1.735 
monografii i 233 oprawione roczniki czasopism. Tym sa-
mym łączna liczba jednostek bibliograficznych wzrosła do 
87.339, przy 308 bieżących czasopism. Na zakup baz da-
nych oraz elektronicznych czasopism i dzienników wyda-
no 9.400 euro. Ok. 8,5% ogólnego budżetu książkowego, 
a konkretnie 8.530 euro przeznaczono na zakup e-booków.

Ponadto udało się przekazać do oprawy 200 tomów (głów-
nie kompletowanych na bieżąco czasopism oraz uszko-
dzonych monografii/dzieł zbiorowych). Z księgozbioru wy-
łączono 62 pozycji. 

W roku sprawozdawczym z biblioteki skorzystało 541 czy-
telników zewnętrznych.

Jesienią 2017 roku w pomieszczeniach piwnicznych K.01  
i K.10 zainstalowano regały przesuwne. Dzięki temu przy 
średniej liczbie 1.770 nowych nabytków rocznie (w przy-
padku mediów drukowanych) dotychczasowej powierzch-
ni magazynowej wystarczy do ok. 2025 roku1. 

Przeprowadzono pierwsze ankiety wśród użytkowników 
pod kątem planowanej modernizacji czytelni.

Na Forum Bibliotekarzy w ramach IV Kongresu Polono-
znawczego „Płynne granice“ w Słubicach odbyła się pre-
zentacja biblioteki warszawskiego NIH w formie krótkiego 
referatu i nowego plakatu. W rezultacie spotkania po-
wstał przewodnik po niemieckich i polskich bibliotekach, 
których istotnym punktem zainteresowań są kultura i hi-
storia polsko-niemiecka. W maju biblioteka NIH zapre-
zentowała się na Warszawskich Targach Książki, których 
gościem honorowym były Niemcy. Kierowniczka biblio-
teki przedstawiła we wrześniu system VuFind-Discovery 
warszawskiego NIH podczas „Bibliotekarskiej Konferencji 
Specjalistycznej i Dokształcającej Uczestników Katalogu 
Zespolonego (VOE) oraz instytutów niemieckiej kultury  
i historii w Europie Wschodniej” w Katowicach. 

Nadal podtrzymywano i rozwijano kontakty z innymi 
warszawskimi bibliotekami. Współpraca polega przede 
wszystkim na wymienianiu się pozycjami (dubletami)  
i kooperacyjnych wypożyczeniach krótkoterminowych. 
Zainicjowano wymianę publikacji między NIH w Warsza-
wie a Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk w Berlinie.

W celu informowania gości i pracowników ustawiono  
w foyer – przy wejściu do biblioteki – regał, gdzie regular-
nie prezentowane są nowe nabytki.

Na podstawie statystyki korzystania z Bazy Elektronicznych 
Czasopism Naukowych (EZB) rozszerzono indeks systemu 
VuFind-Discovery o najważniejsze czasopisma. Udało się 
usunąć problemy z dostępem do e-booków, regulowanym 
przez licencje krajowe. Ponadto uruchomiono statystykę 
dostępu za pośrednictwem wyszukiwarki Google. 

Jesienią zakończono zautomatyzowany transfer danych 
czasopism należących do biblioteki Instytutu do Bazy Da-
nych Czasopism (ZDB). Bibliotekarka Izabella Janas prze-
szła szkolenie w Bibliotece Państwowej w Berlinie doty-
czące katalogowania czasopism w ZDB.

5. Biblioteka
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1  Wyliczenie to opiera się na zestawieniu według numera-
cji bieżącej w magazynie zamkniętym, do którego trafia 
większość nowych nabytków.
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Utworzony w 1993 roku Niemiecki Instytut Historyczny  
w Warszawie jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów 
Historycznych za Granicą. Wraz z bratnimi instytutami  
w Rzymie (rok założenia 1888), Paryżu (1958), Londynie 
(1976), Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005), a także 
Instytutem Orientu w Bejrucie (1961), Instytutem Studiów 
Japońskich w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki w Paryżu 
(1997) oraz Instytutem Orientu w Stambule (2009) jest 
częścią federalnej fundacji prawa publicznego „Fundacja 
im. Maxa Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne 
za Granicą” (MWS), za której pośrednictwem jest finanso-
wany ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Ba-
dań Naukowych. W okresie sprawozdawczym budżet NIH 
w Warszawie jako część ogólnego budżetu MWS wynosił 
2.707.000 euro. 

Zadaniem NIH w Warszawie jest naukowe badanie dziejów 
Polski oraz polsko-niemieckich więzi i wzajemnego oddzia-
ływania obu krajów w kontekście europejskim, między-
narodowym i transregionalnym. W tej dziedzinie Instytut 
prowadzi innowacyjne badania podstawowe, poświęcone 
polskiej historii w jej odniesieniach europejskich, a także 
dziejom stosunków polsko-niemieckich w pełnym spek-
trum chronologicznym i tematycznym. W konkretnej prak-
tyce naukowej odbywa się to w formie realizacji modelo-
wych projektów badawczych. 

Instytut wspiera ponadto naukowy dyskurs historyków 
na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. W tym celu 
promuje komunikację, kooperację i transfer badań nauko-
wych między naukowcami niemieckimi i polskimi, włącza-
jąc jednak również do współpracy historyków z sąsiednich 
krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej oraz 
zachodnie środowiska naukowe. Szeroki wachlarz imprez 
naukowych, publikacji i stypendiów NIH to sprawdzone 
instrumentarium wymiany naukowej, które służy również 
promowaniu młodego pokolenia naukowców zajmują-
cych się badaniami nad historią Polski i Europy Środkowo-
-Wschodniej.

Od początku grudnia 2017 roku warszawski NIH ma filię 
w stolicy Litwy – Wilnie. Placówka pod kierownictwem  
Gintarė Malinauskaitė wspiera badania naukowe na te-
mat dziejów Litwy w kontekście środkowo- i wschodnio-
europejskim, jak również powiązań historycznych Litwy  
z Niemcami, Polską i innymi krajami regionu. Ponadto filia 
jest miejscem upowszechniania wiedzy i koordynacji trans-

feru badań naukowych między historykami litewskimi  
a niemieckimi, a także naukowcami z innych krajów. W tych 
celach placówka w Wilnie organizuje imprezy naukowe 
oraz przygotowuje publikacje historiograficzne do druku. 

Podobna filia zostanie utworzona w Pradze wiosną 2018 
roku w ścisłej współpracy z oddziałem monachijskiego Col-
legium Carolinum oraz Akademią Nauk Republiki Czeskiej.

1. Struktura i zadania 
 Instytutu
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Dziewięcioosobowa Rada Naukowa w międzynarodowym 
składzie wspiera Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie i doradza mu we wszystkich sprawach naukowych. 
W 2017 r. Radzie przewodniczył nadal prof. dr Thomas 
Wünsch, a jego zastępczynią była prof. dr Gertrud Pickhan. 
W październiku Rada zebrała się w Instytucie na swoim 
dorocznym posiedzeniu. Przy tej okazji dokonała ewalu-
acji bieżącej działalności i rozwoju Instytutu, wydając oce-
nę pozytywną.

W listopadzie 2017 r. skończyły się kadencje prof. dr Anny 
Wolff-Powęskiej i prof. dr. Martina Schulze Wessela. Poza 
tym skład gremium pozostał bez zmian. W roku 2017  
w skład Rady wchodzili:

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

prof. dr hab. Frank-Lothar Kroll
Uniwersytet Techniczny w Chemnitz
Historia Europy XIX i XX wieku

prof. dr hab. Gertrud Pickhan
Zastępczyni przewodniczącego 
Wolny Uniwersytet Berliński
Instytut Europy Wschodniej, Katedra Historii

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

prof. dr hab. Eva Schlotheuber
Profesor historii średniowiecza na Uniwersytecie 
Heinricha Heinego w Düsseldorfie 
Przewodnicząca Związku Historyków Niemieckich

prof. dr hab. Martin Schulze Wessel (do listopada 2017)

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium
Katedra Historii Europy Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej

prof. em. dr hab. Anna Wolff-Powęska (do listopada 2017)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr Darius Staliūnas
Zastępca dyrektora Litewskiego Instytutu Historycznego 
w Wilnie

prof. dr hab. Thomas Wünsch
Przewodniczący
Uniwersytet w Pasawie
Katedra Nowszej i Najnowszej Historii i Kultur Europy
Wschodniej

2. Rada Naukowa
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dysponował 
w okresie sprawozdawczym 21 etatami. Z tego dwanaście 
etatów przypadało na pracowników delegowanych, 
opłacanych wg. TVöD (Układu Zbiorowego dla Służby 
Publicznej) względnie Federalnej Ustawy o Urzędnikach,  
a dziewięć – na pracowników miejscowych. W sumie na 
wszystkich tych etatach zatrudniano 22 osoby: jedena-
ścioro pracowników delegowanych z Niemiec na czas 
określony, dwoje na czas nieokreślony i dziewięcioro pra-
cowników miejscowych. W uzupełnieniu pracowników 
etatowych w okresie sprawozdawczym udało się zatrud-
nić na czas określony dalszych 14 pracowników pomocni-
czych lub opłacanych z innych środków, w tym sześcioro 
pracowników naukowych i troje asystentów naukowych. 
W 2017 roku Instytut zatrudniał więc łącznie 34 pracowni-
ków, w tym dziesięcioro z doktoratem i sześcioro dokto-
rów habilitowanych. 

W obszarze naukowym regularna wymiana personelu  
w zagranicznych instytutach Fundacji im. Maxa Webera 
stanowi zasadę, która ma swoje uzasadnienie w czaso-
wym ograniczeniu projektów jak i w samej logice „dele-
gowania”. Pracownicy naukowi są z reguły zatrudniani na 
trzy lata; możliwe jest jednorazowe przedłużenie o trzy 
lata w przypadku widocznych postępów projektu. 

3. Pracownicy
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Lista pracowników w roku 2017

Dyrektor  prof. dr hab. Miloš Řezník 
Zastępczyni dyrektora   prof. dr hab. Ruth Leiserowitz 

Pracownik naukowy dr Felix Ackermann
Pracownik naukowy  dr hab. Dariusz Adamczyk
Pracownik naukowy  dr hab. Almut Bues
Pracownik naukowy dr Maria Cieśla
Pracownik naukowy  dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny
Pracownik naukowy  dr Christhardt Henschel
Pracownik naukowy  dr Sabine Jagodzinski
Pracownik naukowy  dr Aleksandra Kmak-Pamirska
Pracownik naukowy /  dr Gintarė Malinauskaitė (od 1.12.2017)

kierowniczka filii w Wilnie 
Pracownik naukowy  dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska 
Pracownik naukowy  dr Sabine Stach 
Pracownik naukowy  dr Katrin Stoll 
Pracownik naukowy dr Annika Wienert
Asystent naukowy  mgr Marcin Siadkowski (do 31.10.2017)

Asystentka naukowa  mgr Małgorzata Sparenberg
Asystent naukowy  mgr Jos Stübner 

Referentka ds. public relations   mgr Kinga Wołoszyn-Kowanda 
Referentka ds. public relations   dr Andrea Huterer 

Sekretariat  mgr Dorota Zielińska
Sekretariat  mgr Grażyna Ślepowrońska
Sekretariat  mgr Edyta Suwińska

Kierownik administracji  Helge von Boetticher 
Referent administracyjny  Eric Eberwien
Referentka administracyjna  Monika Rolshoven 
Pracownik administracyjny   Hanna Chrobocińska

Kierowniczka biblioteki  dr Simone Simpson
Bibliotekarka dyplomowana mgr Izabella Janas
Bibliotekarz  mgr Maciej Kordelasiński
Asystent biblioteczny  mgr Artur Koczara

Nadzór techniczny budynku mgr Krzysztof Zdanowski
Informatyk  mgr Krzysztof Machaj

Recepcja  Monika Karamuz
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