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Editorial

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele Niemieckiego 
Instytutu Historycznego 
w Warszawie,

w roku 2021 okazało się, jak silny jest wpływ społecznych 
warunków ramowych na rozwój strukturalny życia nauko-
wego i jak szybko może się on uwidocznić. Z jednej strony 
stan pandemii, z drugiej sytuacja za wschodnią granicą kraju 
nas goszczącego, gdzie dwaj wschodnioeuropejscy dykta-
torzy coraz silniej terroryzują własne społeczeństwo i zagra-
żają sąsiadom, wyraźnie oddziałują na nasze życie codzienne.

Miniony rok na pewno nie charakteryzował się jednoznacz-
nością. Dlatego cały czas rozwijaliśmy nasze zdolności, zmie-
nialiśmy tak przyzwyczajenia jak i wyposażenie technolo-
giczne, przystosowując się do elektronicznych form pracy 
i komunikacji. Jednocześnie uświadamialiśmy sobie coraz 
wyraźniej, jak niezastąpione są formy „realnej” komunika-
cji i jak ważne pozostaną chyba także w przyszłości osobiste 
spotkania podczas konferencji i innych imprez. W czerwcu 
zatem – po 16 miesiącach przestoju – rozpoczął się dla nas 
intensywny okres obfitujący w konferencje, warsztaty, dys-
kusje panelowe i inne imprezy, który trwał przez całą drugą 
połowę roku, aż do rozlania się fali wariantu Omikron, 
i przyniósł wiele nowego.

W obliczu sytuacji politycznej na Białorusi stosownie do 
naszych możliwości i we współpracy z innymi partnerami, 
zwłaszcza Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, powo-
łaliśmy do życia wspólny program stypendialny dla koleża-
nek i kolegów prześladowanych z przyczyn politycznych. 
Wsparcie kieruje się przede wszystkim do tych osób, które 
musiały odejść z Instytutu Historycznego Białoruskiej Naro-
dowej Akademii Nauk. Dzięki temu mogliśmy z naszej strony 
cieszyć się pobytem grupy wykwalifikowanych koleżanek 
i kolegów w Polsce i realizować wspólne plany. Z radością 
oczekujemy długofalowych kooperacji i mamy nadzieję, że 
potrwają one dłużej niż pobyt tych osób na emigracji i będą 
funkcjonować także wtedy, gdy nastanie lepszy czas dla 
Białorusi.

Do obszarów, w których wiele się wydarzyło, należała 
w związku z ogólną sytuacją sfera public relations. W dzie-
dzinie nauki przeżywaliśmy jak zawsze bardzo dynamiczny, 
ale charakteryzujący się ciągłością rozwój, któremu towa-
rzyszyło kilka pojedynczych zmian dotyczących projektów 
i personelu. Udało się również rozpocząć dwa ważne nowe 
projekty Fundacji im. Maxa Webera, które są zabezpieczone 
dzięki dodatkowemu finansowaniu ze strony Federalnego 
Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) i w któ-
rych warszawski NIH prowadzi międzynarodową współpracę 
z kilkoma instytucjami badawczymi. W styczniu 2021 roku 
ruszyła realizacja projektu, w którym zróżnicowanej i histo-
ryzującej analizie ma zostać poddany eurosceptycyzm  
i w którym warszawski NIH połączył siły z Niemieckimi Insty-
tutami Historycznymi w Rzymie i Londynie oraz Hambur-
skim Instytutem Badań Społecznych. Instytuty w Warszawie 
i Rzymie kooperują ponadto w projekcie o roli papiestwa 
i Watykanu w kontekście globalizacji, dyktatur komunistycz-
nych w Europie, demokratyzacji i dekolonizacji po II wojnie 
światowej (1945–1958). Podstawą przedsięwzięcia są udo-
stępnione dopiero od niedawna zasoby Archiwów Waty-
kańskich na temat powojennej fazy pontyfikatu Piusa XII. 
W 2021 roku projekt został opracowany, zatwierdzony 
i przygotowany do realizacji.

Na kolejnych stronach dowiedzą się Państwo bardziej szcze-
gółowo, co rok 2021 przyniósł dla warszawskiego NIH, na 
czym dokładnie polegały wspomniane powyżej działania  
i z jakimi partnerami mieliśmy przyjemność współpracować. 

Miloš Řezník
Dyrektor Instytutu
Warszawa, luty 2022
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A. Organizacja



Utworzony w 1993 r. Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Histo-
rycznych za Granicą. Wraz z bratnimi instytutami w Rzy-
mie (rok założenia 1988), 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 fede-
ralnej fundacji prawa publicznego „Fundacja im. Maxa 
Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą” 
(MWS), za której pośrednictwem jest finansowany ze środ-
ków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Nauko-
wych. W 2021 r. budżet NIH w Warszawie jako część ogól-
nego budżetu MWS wynosił 2 995 000 €.

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 spektrum 
chronologicznym i tematycznym. W konkretnej praktyce 
naukowej odbywa się to w formie realizacji modelowych 
projektów badawczych. Instytut wspiera ponadto dyskurs 
akademicki na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. 
W tym celu promuje komunikację, kooperację i transfer 
badań naukowych między historykami niemieckimi i pol-
skimi, a także środowiskami historyków z sąsiednich krajów 
Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Do działań tych 
włączani są również badacze historii z państw zachodnich. 
Szeroki wachlarz wydarzeń naukowych, publikacji i sty-
pendiów to sprawdzone instrumentarium wymiany nauko-
wej, które służy również promowaniu młodego pokolenia 
naukowców, badających historię Polski i Europy Środkowo-
-Wschodniej.

Od początku grudnia 2017 r. warszawski NIH ma filię w sto-
licy Litwy – Wilnie. Placówka ta wspiera badania naukowe 
na temat dziejów Litwy w kontekście środkowo- i wschod-
nioeuropejskim, jak również powiązań historycznych Litwy 

z Niemcami, Polską i innymi krajami regionu. Ponadto filia 
jest miejscem upowszechniania wiedzy i transferu badań 
naukowych między historykami litewskimi a niemieckimi, 
a także naukowcami z innych krajów i przedstawicielami 
dyscyplin pokrewnych.

Kolejna filia warszawskiego NIH została otwarta wiosną 
2018 r. w Pradze. Jest owocem ścisłej współpracy z tam-
tejszym oddziałem monachijskiego Collegium Carolinum 
i Akademią Nauk Republiki Czeskiej. Analogicznie jak 
w przypadku filii w Wilnie zadaniem praskiej placówki jest 
wspieranie – należących do kontekstu międzynarodowego 
lub transnarodowego – badań nad dziejami Czech i ich 
poszczególnych regionów. Realizując te cele, obie jednostki 
organizują imprezy naukowe, utrzymują kontakty z litew-
skimi i czeskimi instytucjami badawczymi oraz przygotowują 
do druku publikacje z zakresu różnych dyscyplin historycznych. 

Cechą szczególną praskiego oddziału jest program rezy-
dencyjny, który rozpoczął się w 2020 r. Goście są zwykle 
zapraszani na sześć miesięcy. W tym czasie mają możliwość 
realizacji w Pradze własnego projektu badawczego. Przez 
ten czas Instytut udostępnia im mieszkanie na praskiej 
starówce.

1. Struktura i zadania
 Instytutu
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Działająca w składzie międzynarodowym Rada Naukowa 
wspiera Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i dora-
dza mu we wszystkich sprawach naukowych. Od paździer-
nika 2019 r. Radzie przewodniczy prof. dr hab. Philipp Ther. 
Jej członkowie, którzy spotykają się przynajmniej raz w roku 
na dwudniowym posiedzeniu w Instytucie, są wybierani 
na czteroletnią kadencję, przy czym dopuszczalna jest jedna 
reelekcja.

W 2021 r. w skład Rady Naukowej wchodzili:

prof. dr hab. Philipp Ther
Przewodniczący
Profesor historii Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytet Wiedeński, Instytut Historii Europy Wschodniej 
Członek Rady od 1 września 2019 r.

prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer
Zastępczyni przewodniczącego
Uniwersytet w Wuppertalu, Katedra Historii Współczesnej 
i Najnowszej
Członkini Rady od 1 września 2019 r.

prof. dr hab. Arnold Bartetzky
Instytut Historii i Kultury Europy Wschodniej im. Leibniza 
w Lipsku (GWZO); Uniwersytet Lipski, Instytut Historii Sztuki
Członek Rady od 27 listopada 2018 r.

prof. dr hab. Roman Czaja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra 
Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii
Członek Rady od 1 września 2019 r.

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk
Uniwersytet Gdański, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, 
dyrektor Instytutu Historii Sztuki 
Członkini Rady od 22 listopada 2017 r.

prof. dr hab. Joachim von Puttkamer 
Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Katedra Historii 
Europy Wschodniej; dyrektor Instytutu Studiów 
Zaawansowanych „Imre Kertész Kolleg”
Członek Rady od 10 stycznia 2020 r.

dr Darius Staliūnas 
Uniwersytet Wileński, zastępca dyrektora Litewskiego 
Instytutu Historycznego w Wilnie 
Członek Rady od 5 grudnia 2016 r.

2. Rada Naukowa
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Partnerzy współpracy w projektach i imprezach w roku 2021 
(nie wymieniono instytutów Fundacji im. Maxa Webera):

Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga
Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie 
Centrum Kultury im. Tomasza Manna, Nida
Collegium Carolinum, Monachium 
Czeskie Centrum, Warszawa 
European Network Remembrance and Solidarity (ENRS)
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
Instytut Badań Społecznych w Hamburgu (HIS)
Instytut Goethego w Krakowie
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla 
 Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
Instytut Saksońskiej Historii i Etnologii, Drezno 
Rada Naukowa im. Johanna Gottfrieda Herdera, Marburg 
Litewska Biblioteka Narodowa, Wilno 
Litewski Instytut Historyczny, Wilno 
„Mówią Wieki”, czasopismo historyczne 
Muzea w Neryndze

Muzeum Krakowa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Muzeum Krajoznawcze i Muzeum im. Prezydenta 
 Kazysa Griniusa w Mariampolu
Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt
Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie
Polish Memory Studies Group
„Polityka. Pomocnik Historyczny”
Polska Akademia Nauk, Warszawa (IH PAN)
Uniwersytet Georga-Augusta, Getynga 
Uniwersytet Karola w Pradze
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy
Uniwersytet w Chemnitz 
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wileński
Uniwersytet Warszawski

3. Partnerzy współpracy 
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dysponował 
na koniec 2021 r. 28 etatami. Z tego 12 etatów przypadało na 
pracowników delegowanych, wynagradzanych wg TVöD 
(Układu Zbiorowego dla Służby Publicznej) bądź Federal-
nej Ustawy o Urzędnikach, a 16 – na pracowników miejsco-
wych. W sumie w ciągu 2021 r. zatrudnionych na tych eta-
tach było 27 osób. Spośród nich dziewięć były delegowane 
z Niemiec na czas określony, a jedna na czas nieokreślony. 
W uzupełnieniu pracowników etatowych w 2021 r. udało 
się zatrudnić na czas określony dodatkowego pracownika 
naukowego, opłacanego z innych środków. W warszaw-
skim NIH są ponadto realizowane cztery projekty cząstkowe 
w ramach programów grantowych „Wiedza bez granic”  
i „Eurosceptycyzm” Federalnego Ministerstwa Edukacji 
i Badań Naukowych. W 2021 r. pracowały więc w Instytucie 
łącznie 33 osoby, w tym 12 naukowców z doktoratem 
i czworo doktorów habilitowanych.

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

4. Pracownicy

8      A. Organizacja  
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Zespół NIH w Warszawie w roku 2021

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

Pracownik naukowy dr Felix Ackermann
Pracownik naukowy  prof. dr hab. Dariusz Adamczyk 
Pracowniczka naukowa  dr Olga Gontarska (od czerwca)

Pracownik naukowy dr Christhardt Henschel
Pracowniczka naukowa  dr Sabine Jagodzinski (do września)

Pracowniczka naukowa  dr Beata Jurkowicz (od kwietnia)

Pracowniczka naukowa  dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (od marca)

Pracowniczka naukowa /  
kierowniczka filii w Wilnie dr Gintarė Malinauskaitė
Pracownik naukowy /  
kierownik filii w Pradze  dr Zdeněk Nebřenský 
Pracowniczka naukowa  dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska 
Pracowniczka naukowa dr Zofia Wóycicka
Pracownik naukowy  dr Michael Zok

Projekt „Wiedza bez granic”   dr Mustafa Switat
Projekt „Wiedza bez granic”   dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

Stypendysta długookresowy   dr Ralph Meindl
Stypendysta długookresowy   dr Łukasz Krzyżanowski (od października)

Stypendysta długookresowy   dr Oliver Zajac (od października)

Stypendystka długookresowa   dr Claudia Vollmer (od kwietnia)

Stypendysta długookresowy    dr Johann Nicolai (od czerwca)

Referentka   dr Annika Wienert

Pracowniczka naukowa projektu  mgr Małgorzata Sparenberg
Pracownik naukowy projektu  dr Jos Stübner (do lutego)

Referentka ds. public relations  mgr Kinga Wołoszyn-Kowanda
Referentka ds. public relations   mgr Josephine Schwark

Sekretariat  mgr Dorota Zielińska
Sekretariat  mgr Grażyna Ślepowrońska

Kierownik administracji Helge von Boetticher 
Pracowniczka administracji   Monika Rolshoven
Pracownik administracji  mgr Paweł Ambroż (od lipca)

Pracowniczka administracji  Hanna Chrobocińska
Pracowniczka administracji mgr Edyta Suwińska

Bibliotekarka dyplomowana mgr Izabella Janas
Bibliotekarz  mgr Maciej Kordelasiński
Bibliotekarz  mgr Artur Koczara

Nadzór techniczny budynku  mgr Krzysztof Zdanowski
Informatyk mgr Krzysztof Machaj

Recepcja  Monika Karamuz



B. Prace badawcze

Innowacyjne badania podstawowe są głównym polem działalności Niemiec-
kiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Również w 2021 roku pracownicy 
Instytutu badali historię Polski w jej europejskim kontekście, uwzględniając 
jej całą chronologiczną głębię i szerokie spektrum tematyczne. Prace skupiały 
się na konkretnych projektach badawczych, w odniesieniu do których można 
było w szczególny sposób wykorzystać specyficzne atuty i zasoby wynikające 
z lokalizacji NIH w Warszawie i jego filii w Wilnie i Pradze. W centrum zain-
teresowania znajdowało się pięć następujących obszarów tematycznych:

 Regionalność i powstawanie regionów
 Religia, polityka i gospodarka w Polsce średniowiecznej 

 i wczesnonowożytnej
 Nowe konfiguracje imperialne. Dynamika państwa i społeczeństwa 

 w „długim” XIX wieku
 Globalne wyzwanie i przemiany społeczne
 Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności

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

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

Od kwietnia 2021 r. Niemieckie Instytuty Historyczne w Londynie, Rzymie 
i Warszawie wspólnie z Instytutem Badań Społecznych w Hamburgu badają 
głosy eurosceptyczne od lat 50. XX wieku do chwili obecnej. Interdyscyplinarny 
projekt, finansowany przez BMBF, nosi tytuł „Europejskie ruchy antyintegra-
cyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś”.



Chór kaszubski 
Źródło: Zbiory Mieczysława  
Orłowicza, F.65075/II / polona.pl

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, by unikać 
skupiania się na kategoriach narodowych i państwowych. 
Po drugie, do historyzującej analizy regionalnych kategorii 
i regionalności stosuje się, w kontekście strukturalnym jak 
i dyskursywnym, perspektywę regionalną.

Region jest z definicji częścią całości, tzn. może on być 
postrzegany wyłącznie jako jednostka, która jest podpo-
rządkowana obszarowo i funkcjonalnie innej, nadrzędnej 
jednostce. Zajmowanie się kategoriami regionalnymi ozna-
cza tym samym jednocześnie zajmowanie się procesami 
asymilacji i dyferencjacji. Integracja i dezintegracja są w tym 
wypadku, mimo ich wzajemnej sprzeczności, pojmowane 
jako dialektyczna jedność. Temat ten jest wysoce kontro-
wersyjny we współczesnych dyskursach kulturowych i poli-
tycznych, przez co staje się niesłychanie istotny społecznie.

Regionalności tworzą funkcjonalnie zmienne konfiguracje, 
których przemiany historyczne są badane w tym obszarze 

tematycznym. Ponieważ zajmując się regionalnością nie-
ustannie natykamy się na kwestie różnorodności i jedności, 
na pierwszym planie znajdują się z jednej strony zagadnie-
nia strukturalnej regionalizacji, z drugiej zaś rozmaite dys-
kursy regionalizmu. Jakie regionalności formują się w jakim 
kontekście, z jakim odniesieniem do jakich „nadrzędnych” 
całości? Jakie regionalne struktury powstają i jakie regiony 
są w sensie dyskursywnym „pomyślane”? Jakim historycz-
nym i funkcjonalnym przemianom podlegają te figuracje? 
Jaką siłą legitymizacyjną dysponowały one w przeszłości 
i dysponują teraz?

Wobec dużej roli, jaką odgrywały regionalizm i powstawa-
nie regionów w historii ziem polskich w niemal wszystkich 
epokach, zajmowanie się tą tematyką stanowi idealny punkt 
wyjścia do porównań w skali środkowo(-wschodnio)euro-
pejskiej, a częściowo również ponadregionalnej. Jak wynika 
z zarysowanego powyżej ogólnego katalogu pytań badaw-
czych, tematyka wymaga wręcz podejścia inter- i transdyscy-
plinarnego. Ponadto wiele działań tego zespołu zazębia się 
z innymi przedsięwzięciami naukowymi NIH w Warszawie.
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Projekt cząstkowy 1:

Reprezentacje tożsamości szlacheckiej 
w Prusach Królewskich  
w XVII i XVIII wieku

Opracowanie: dr Sabine Jagodzinski (do czerwca)

Projekt z zakresu historii sztuki, poświęcony badaniom nad 
wczesnonowożytnymi szlacheckimi kulturami reprezentacji 
w Prusach Królewskich, zakończył się 14 września 2021 r. 
Badaczka analizowała – pod kątem znaczenia dla płasz-
czyzn identyfikacji szlachty pruskiej – architekturę świecką 
i sakralną, sztukę i rzemiosło artystyczne, tworzone na zamó-
wienie czołowych rodów magnackich (Działyńskich, Czap-
skich, Przebendowskich). Podstawą dociekań był fakt, że 
w XVII i XVIII wieku siła więzi szlachty z tą prowincją, cie-
szącą się sporą autonomią w Rzeczypospolitej, ulegała zmia-
nom. Wychodząc z tego założenia, badaczka przedstawiła 
przebieg rozgraniczeń i przekraczania granic na płaszczyź-
nie reprezentacji artystycznej – częściowo w zależności, 
a częściowo niezależnie od granic politycznych. Rozpatry-
wała to na konkretnych przykładach i za pomocą kartowa-
nia, dokonując porównania ze strategiami czołowych rodów 
w Księstwie (od 1701 r. Królestwie) Prus (Dohna, Dönhoff, 
Finck). Tą metodą ukazała podobieństwa i różnice w spo-
sobach tworzenia przez szlachtę więzi z krajem i identyfi-
kacji w obu częściach Prus, kreśląc zróżnicowany obraz tej 
grupy w obrębie wczesnonowożytnych kultur szlacheckich.

W roku 2021 badaczka skupiła się zwłaszcza na kontynuacji 
pracy nad manuskryptem. Spisała obszerny rozdział o świec-
kiej działalności budowlanej szlachty, poddała go pierw-
szemu lektoratowi merytorycznemu, a następnie przere-
dagowała. Przeanalizowała liczbę i formę architektoniczną 
dworów szlacheckich w obu częściach Prus. Jeden z pod-
rozdziałów został poświęcony nieruchomościom szlachty 
w Gdańsku i Królewcu, z uwzględnieniem niektórych rezy-
dencji w Warszawie. Chodziło o pokazanie, jaki wpływ na 
architekturę reprezentacyjną miała sytuacja polityczna 
w regionie i całym państwie, ale również preferencje oso-
biste i charakterystyczne dla poszczególnych rodów szla-
checkich, a także trendy europejskie. Ponadto znaczenie 
regionu Prus dla państwa jako całości oddziaływało na 

działalność budowlaną elit szlacheckich oraz ich identyfi-
kacje, co sprawiało, że szlacheckie podregiony architekto-
niczne obu części Prus rozwijały się odmiennie, ale powsta-
wały zgodnie z podobnymi wzorcami stanowymi.

Pozostały czas realizacji projektu był poświęcony ponow-
nemu przeredagowaniu tego rozdziału, pracy nad wstępem 
oraz wyborowi ilustracji. Do wykonania pozostaje jeszcze 
sformułowanie podsumowania, gruntowna redakcja całości 
wraz z formalnymi ujednoliceniami oraz przygotowanie 
ostatecznego materiału ikonograficznego.

Zaplanowane wspólnie z mgr. Rahulem Kulką (Harvard Uni-
versity) pierwotnie na marzec 2020 r. i odwołane w ostat-
niej chwili wskutek pandemii Covid-19 warsztaty „Szlachta 
bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królew-
skich i Książęcych” udało się odbyć online z rocznym opóź-
nieniem 4 marca (zob. s. 59). Sprawozdawczyni przygoto-
wała wprowadzenie i jeden z referatów. Wpłynęło ponad 
100 zgłoszeń, warsztaty dotarły zatem do dużej zaintereso-
wanej publiczności. Podczas przeprowadzonej 9–11 czerwca 
online konferencji Austriackiej Akademii Nauk „Johannes 
von Nepomuk. Kult – Künste – Kommunikation” badaczka 
wygłosiła referat o szlacheckich fundacjach św. Jana Nepo-
mucena w Prusach Królewskich.

Ponadto sprawozdawczyni wzięła udział w licznych konfe-
rencjach i seminariach online, m.in. na następujące tematy: 
Saksonia i wojna trzydziestoletnia; dziedzictwo kultury 
a digitalizacja, historia Polski i Prus; zbiory, proweniencje 
a dziedzictwo kulturowe; doświadczenia cyfrowe w historii 
sztuki po roku pandemii koronawirusa; tożsamość jako 
proces; ogrody krajobrazowe z XVIII i początku XIX wieku 
w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej; praca gru-
powa z Citavi; praca z platformą Zoom.

Po korekcie wersji przeznaczonej do druku opublikowano 
tom pokonferencyjny Regionsmacher in Ostmitteleuropa. 
Nastąpiła również końcowa redakcja pracy zbiorowej Adel 
im Grenzraum (red. wspólnie z Miłosławą Borzyszkowską-
-Szewczyk i Milošem Řezníkiem), która ukazała się we wrze-
śniu 2021 r. (zob. s. 82).

Warszawa, pałac podskarbiego 
wielkiego koronnego Jana Jerzego 
Przebendowskiego, dawniej ulica 
Bielańska 14
(obecnie Muzeum Niepodległości,
Aleja Solidarności 62)
Fot. Sabine Jagodzinski
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Projekt cząstkowy 2:

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

Opracowanie: prof. dr hab. Miloš Řezník 

Niniejszy projekt cząstkowy, którego ogólny opis można 
znaleźć pod adresem http://www.dhi.waw.pl/de/forschung/
forschungsprogramm/regionalitaet-und-regionsbildung.
html, łączy perspektywy zespołów badawczych 1 i 5, sku-
piając się na „endogennym” różnicowaniu regionalno- 
-etnicznego dyskursu przestrzeni przez kulturę historyczną 
i związane z nią praktyki. Na pierwszym planie znajdują się 
pytania o sposoby wewnętrznej regionalizacji wizji kaszub-
skiej (małej) ojczyzny, o to, jakie jednostki regionalne są 
w ich ramach definiowane, jaką symboliczną rolę pełnią 
poszczególne (pod)regiony i jaki jest udział kultury histo-
rycznej w tych procesach.

Dopiero od lata 2021 r. można było kontynuować „prace 
w terenie” i zbieranie materiałów dotyczących miejsc pa- 
mięci, muzealizacji, turystyfikacji oraz lokalnych dyskursów 
historycznych i terytorialnych na Kaszubach Środkowych 
(Będomin, Kościerzyna, Wdzydze, Juszki, Szymbark, Wieżyca) 
oraz w sąsiednich regionach Pomorza Środkowego (Słupsk, 
Ustka) i w regionie Kociewia (Pelplin, Starogard Gdański). 
To samo dotyczyło analizy dyskursu literackiego i publicy-
stycznego oraz badań nad niewielką częścią reprezentacji 
wizualnych. W ostatnich miesiącach roku praca skupiała się 
na ewaluacji tematyki kontaktów międzyetnicznych i trans-
regionalnych w kaszubskiej kulturze i pamięci oraz jej kon-
centracji regionalnej.

Prace nad tekstami w obrębie głównego tematu szły w trzech 
kierunkach:

1. Artykuły dotyczące konkretnych zagadnień, powstające przy 
okazji różnych publikacji lub prezentacji, stanowiące jednak 
w znacznej mierze elementy planowanej monografii.

2. Rozpoczęło się spisywanie rezultatów projektu w formie mono-
grafii – powstały obszerne fragmenty koncepcyjne i niektóre 
inne części tekstu.

3. Część prac na obrzeżach projektu skupiała się na wspólnych 
tematach kaszubsko-czeskich (tematyka kaszubska u Jana 
Ámosa Comeniusa; komentarz i wstęp do polskiego przekładu 
opowiadania A. Jiráska Tczewski stos, opisującego wyprawę wo-
jenną husytów nad Bałtyk przez Kaszuby, oraz przygotowanie 
i komentarz do polskiego wydania pierwszej czeskiej książki  
o Kaszubach E. Jelínka Zapomenutý kout slovanský, 1893). 
Poza projektem powstał czeski przekład kluczowego dzieła 
kaszubskiego kanonu literackiego Życie i przygody Remusa  
Aleksandra Majkowskiego (1938). Większość komentarzy, ob-
jaśnień oraz analitycznego wprowadzenia do tego utworu 

wejdzie jednak do monografii.

Od wiosny udało się wznowić prace nad przygotowywaniem 
konferencji i innych wydarzeń naukowych. Jako pierwsza 
od 16 miesięcy konferencja w warszawskim NIH odbyła się 
w czerwcu sesja „Podwójny początek. Koniec II wojny świa-
towej na Zachodzie i Wschodzie – demokratyzacja versus 
stalinizacja” (zob. s. 62). Kolejne sesje (np. ósma konferen-
cja z cyklu „Góry – Literatura – Kultura” w Polanicy-Zdroju, 
wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem 
Wiedeńskim; konferencja o Wolnym Mieście Gdańsku z licz-
nymi partnerami z Niemiec i Polski, praska konferencja 
o Europie Środkowo-Wschodniej jako koncepcji i agendzie 
badawczej na lata 20. XXI wieku) odbyły się jeszcze jesienią 
2021 r. Dzięki wydaniu obszernej publikacji zbiorowej zakoń-
czyły się prace nad gdańskim projektem poświęconym kaszub-
skim mitom i symbolom.

W 2021 r. sprawozdawca był recenzentem w przewodach 
doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępo-
waniach o nadanie tytułu profesora na uniwersytetach 
w Bratysławie, Brnie, Chemnitz, Düsseldorfie, Ołomuńcu 
i Szczecinie. Pisał również recenzje dla Niemieckiej Wspól-
noty Badawczej i licznych czasopism. Jesienią został człon-
kiem rady naukowej platformy badawczej National Move-
ments and Intermediary Structures in Europe (NISE) z siedzibą 
w Antwerpii. 

Kaszub w drzwiach domu, 1932
Źródło: Narodowe Archiwum
Cyfrowe
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Projekt cząstkowy 3:

Przestrzenność społeczeństwa: 
instytucje społeczne w miastach 
przemysłowych Europy Środkowej

Opracowanie: dr Zdeněk Nebřenský   

Projekt dotyczy historii polityki opiekuńczej i socjalnej 
w Europie Środkowej w drugiej połowie XIX wieku. Na przy-
kładzie miast Broumova/Braunau w północnych Czechach, 
mazowieckiego Żyrardowa i dolnośląskiej Bielawy/Langen-
bielau badacz analizuje, w jaki sposób tę politykę dla okrę-
gów przemysłowych forsowały lokalnie rządy imperialne, 
krajowa administracja oraz władze regionalne i powiatowe. 
Sprawozdawca szuka odpowiedzi na pytanie, w jakim stop-
niu polityka ta pobudzała tworzenie instytucji opiekuń-
czych takich jak mieszkania zakładowe, szpitale, przytułki 
dla ubogich i sierot, a także szkół i kościołów, oraz na ile te 
instytucje wpływały na pole działania i życie codzienne sze-
rokich warstw społeczeństwa.

Dotychczas badano przede wszystkim dzieje imperialnej 
władzy i reprezentacji w stolicach, politykę komunalną 
w lokalnych metropoliach lub historię ruchu robotniczego 
w dużych ośrodkach przemysłowych. Mazowiecki Żyrar-
dów pozostaje w cieniu Łodzi i zurbanizowanego oto-
czenia. Dolnośląska Bielawa cieszy się niewielkim zainte-
resowaniem w porównaniu z górnośląskim przemysłem 
ciężkim. Broumov stanowi niszę obok aglomeracji przemy-
słowych imperium habsburskiego. Większość środkowoeu-
ropejskiej ludności miejskiej mieszkała wówczas w małych 
miastach, które stanowiły strefę pośrednią między wsią 
a miastem. Żyrardów na przykład otrzymał prawa miej-
skie dopiero w 1916 r., a Bielawa nawet dopiero w 1923 r. 
Wcześniej były oficjalnie wsiami przemysłowymi z liczną 
populacją i małomiasteczkowym sposobie życia.

W 2021 r. sprawozdawca badał literaturę regionalną z tam-
tego okresu oraz prowadził kwerendę w archiwach pod 
kątem historii struktury społecznej, służby zdrowia i poli-
tyki wyznaniowej we wspomnianych miastach. Za sprawą 

swojej długiej historii i podlegania opactwu Broumov był 
bardzo heterogeniczny społecznie z silną klasą średnią, 
która zdominowała politykę komunalną. W Żyrardowie 
i Bielawie mieszkały natomiast głównie rodziny robotnicze 
i czeladź, silnie dyscyplinowane przez miejscowych prze-
mysłowców. Ochrona zdrowia funkcjonowała w tych mia-
stach w bardzo zróżnicowany sposób. W Broumovie istniał 
oprócz szpitala fabrycznego szpital miejski, w Żyrardo-
wie utworzono szpital fabryczny. W Bielawie powstawały 
wyłącznie szpitale wyznaniowe. Mimo tezy o sekularyza-
cji, związanej z miastami przemysłowymi, religia odgry-
wała w Broumovie, Żyrardowie i Bielawie nadal ważną 
rolę. Budowano bądź adaptowano nowe kościoły katolic-
kie i ewangelickie, a także synagogę. Kościoły i fundacje 
religijne były niezastąpione w ochronie zdrowia, a także 
w opiece nad ludźmi ubogimi i starymi.

Sprawozdawca przeznaczał połowę swojego czasu pracy 
na zadania organizacyjne, związane z kierowaniem filią 
warszawskiego NIH w Pradze. Filia ściśle współpracuje 
z praskim oddziałem monachijskiego Collegium Caroli-
num, Akademią Nauk Republiki Czeskiej i Uniwersytetem 
Karola w Pradze.

W okresie pandemii sprawozdawca opiekował się goścmi 
programu rezydencyjnego NIH, odgrywając rolę osoby 
kontaktowej w sprawach naukowych i organizacyjnych. 
Zorganizował ponadto dyskusję na temat „Badania nad 
Europą Wschodnią i praska historiografia niemiecka 
w okresie międzywojennym” oraz konferencję „Nierówny 
rozwój regionów w czasach przednowoczesnych” (zob. 
s. 71). Projekt cząstkowy przedstawiono w wydaniu tema-
tycznym magazynu Fundacji im. Maxa Webera „Weltweit 
vor Ort”. Ponadto sprawozdawca brał udział w pracach 
Comprehensive Exam Committee Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Środkowoeuropejskiego w Wiedniu.

Pocztówka: gmina przemysłowa 
„Langenbielau/Bielawa”
Źródło: Archiwum sprawozdawcy
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Projekt cząstkowy 4:

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

Opracowanie: dr Ralf Meindl  
(stypendysta długookresowy) 

Projekt ma na celu zbadanie przemian procesów regiona-
lizacji pod wpływem pojawienia się nowych aktorów poli-
tycznych o szerokich aspiracjach przywódczych w polityce 
i kulturze, jak inni aktorzy reagują na tę konkurencję oraz 
tego, jakie praktyki kulturowe biorą górę, są niweczone, 
utrzymują się lub jak się zmieniają. Teza wyjściowa jest 
taka, że proces transformacji przebiega nie tylko konfron-
tacyjnie, lecz również asymilacyjnie i adaptacyjnie oraz że 
powstają hybrydowe formy kultury. 

Realizacja projektu poczyniła w 2021 r. znaczne postępy. 
Sprawozdawca uporządkował i usystematyzował bardzo 
obszerne materiały archiwalne, zgromadzone w Tajnym 
Archiwum Państwowym Pruskie Dziedzictwo Kultury w Ber-
linie, w Archiwum Państwowym i Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie oraz dokonał ich ewaluacji. Na tej 
podstawie udało mu się szczegółowo przygotować wizytę 
w Archiwum Federalnym w Berlinie. Badacz zaktualizował 
i poszerzył również bibliografię monografii oraz kontynu-
ował przegląd literatury. Ewaluacja archiwaliów i literatury 
potwierdziła dotychczasowe tezy projektu. Historia NSDAP 
na Warmii jest – jak założono w konspekcie projektu – zna-
komitą ilustracją próby przeniknięcia przez pewien system 
światopoglądowy do systemu mu obcego, zniszczenia tegoż 
i zajęcia jego miejsca. Na podstawie tej historii można jed-
nak również wyraźnie pokazać, dlaczego owa próba nie 
udała się w zamierzonym stopniu, jak NSDAP reagowała 
na to niepowodzenie, a przede wszystkim, jak konflikty 
między narodowym socjalizmem a Kościołem katolickim 
wpływały na procesy regionalizacji na Warmii i ostatecznie 
zmieniły regionalną tożsamość i kulturę w formie nieza-
mierzonej przez narodowych socjalistów. Dotychczasowe 

badania przyniosły zarazem potwierdzenie tego, w jak sil-
nym stopniu długofalowe, działające od czasu reformacji 
w wyjątkowej na skalę europejską konstelacji, regionalne 
mechanizmy kulturo- i tożsamościotwórcze stanowiły pod-
stawę tych przemian. Poddane ewaluacji materiały potwier-
dzają opartą na tym fundamencie mocną pozycję Kościoła 
katolickiego, którego nie można bynajmniej uważać na 
Warmii tylko za ofiarę ataków państwa, lecz również za 
silnego i samoświadomego aktora, na którego zachowanie 
narodowi socjaliści musieli w najróżniejszy sposób reago-
wać. Potwierdziła się również teza, że szczególny charak-
ter Warmii i zetknięcia jej mieszkańców z NSDAP oddziałał 
zarówno na samopostrzeganie jej dawnych mieszkańców, 
żyjących następnie w RFN, jak i na powojenne procesy 
regionalizacji na samej Warmii.

Na podstawie tych ustaleń udało się sprecyzować tezy pro-
jektu i stworzyć wstępny plan monografii. Eksploracja mate-
riału jest tak dalece zaawansowana, że można rozpocząć 
spisywanie rezultatów badań. Nie mniej trzeba jednak 
wypełnić pewne luki w materiałach. Intensywniejszego 
zbadania wymagają jeszcze procesy wewnętrzne w obrębie 
Kościoła katolickiego, a także wydarzenia w aparacie poli-
cji i formułowane tam oceny. W tym celu sprawozdawca 
przygotował wspomnianą powyżej wizytę w Archiwum 
Federalnym w Berlinie. Ze względu na ogrom materiału nie 
udało się do tej pory w pełni przeanalizować obrazu owych 
wydarzeń w prasie, którą również należy uznać za ważne 
medium tego konfliktu. 

O korzystanie z zamku biskupiego
w Lidzbarku Warmińskim toczyły
spór Katholische Jugend 
i Hitlerjugend  
Fot. Dawid Galus (2013),
CCBY-SA 3.0 PL, via Wikimedia 
Commons
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Od wczesnego średniowiecza dokonywały się w Polsce  
zasadnicze procesy przemian, innowacji i modernizacji,  
które z punktu widzenia elit miały doprowadzić do reform, 
koniecznych do utrzymania władzy. 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 impulsach i falach modernizacji wynikajacych z poli-
tyki kościelnej i konfesyjnej, struktur kościelnych i wy- 
zna niowych, splecionych ze sobą w skali całego kontynentu 
elit i dynastii oraz powiązań intelektualnych i artystycznych, 
wiadomo na razie stosunkowo niewiele.

Badania wokół koncentracji władzy, administracji i gospo-
darki w średniowiecznej Polsce i Rzeczy pospolitej szlachec-
kiej mogą posłużyć nowemu zrozumieniu tych zagadnień. 
W centrum uwagi znajdują się bezpośrednie oddziaływanie 
religii i gospodarki na politykę oraz współczesne próby jego 
wyjaśnienia. Ważną rolę odgrywają zagadnienia kontak-
tów międzywyznaniowych i międzyreligijnych, zarządzania 
konfliktami i mediacji oraz temat monetyzacji i komercja-
lizacji w kontekście europejskim. Umożliwia to przyjrzenie 
się dawnej Europie z bardziej niż dziś zróżnicowanymi gra-
nicami językowymi, kulturowymi i politycznymi.

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

Marinus van Reymers- 
waele (ok. 1490 – ok. 1546), 
Właściciel kantoru albo 
Poborcy podatków 
Źródło: https://collections. 
mnha.lu/fullscreen/ 
mnha00130/1/  
(fot. Tom Lucas)
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Projekt cząstkowy 1:

Moneta jako atrybut nierównego 
rozwoju i konkurującej imitacji 
w kontekście polsko-niemieckim 
w latach 1000–1300

Opracowanie: prof. dr hab. Dariusz Adamczyk  

Po tym, jak sprawozdawca ukończył latem 2020 r. swoje 
przedsięwzięcie badawcze „Momenty monetaryzacyjne, 
strefy komercjalizacji czy fiskalne krajobrazy walutowe? 
Sieci redystrybucji srebra a społeczeństwa w Europie Środ-
kowo-Wschodniej (800–1200)”, stworzył koncepcję nowego 
projektu. Jego punktem wyjścia są regionalne różnice roz-
wojowe w Europie Środkowej w XII–XIII wieku. W owym 
czasie dokonywała się głęboka transformacja społeczeń-
stwa, manifestująca się wzrostem urbanizacji oraz powsta-
waniem miast z prawami obywatelskimi, zasiedlaniem 
ziemi przez wolnych chłopów, budową zamków, rozwojem 
notariatu, a wreszcie zakładaniem klasztorów, a później 
także uniwersytetów. Ten inicjowany przez elity, przebie-
gający zasadniczo z zachodu na wschód transfer kom- 
pe tencji realizowały różne grupy osadników. Stosowny 
mechanizm przejmowania wzorców cywilizacyjnych 
i wytwarzania transferu wiedzy stanowiła konkurująca imi-
tacja. Pomagała ona książętom w akumulowaniu kompe-
tencji, których celem było zwiększanie przychodów i efek-
tywniejsze sprawowanie władzy. Mniejszą uwagę badaczy 
budzą w tym kontekście funkcje rodzimego bicia monet, 
z którego często automatycznie wyciąga się wnioski co do 
potrzeb lokalnych rynków. Do tego zagadnienia nawią-
zuje projekt, który interpretuje emisję monet niekoniecz-
nie wyłącznie pekuniarnie, lecz analizuje ją pod kątem poli-
tycznym, fiskalnym i społecznym w powiązaniu z procesami 
modernizacji.
 

Projekt składa się z trzech elementów. W części pierwszej 
mają zostać ustalone analogie i rozbieżności w ikonografii 
i strukturach zachodniosłowiańskiego bicia monet naśladu-
jących niemieckie fenigi w Meklemburgii-Pomorzu Przed-
nim, na Pomorzu i w Polsce Centralnej w XI wieku. W dru-
gim etapie sprawozdawca zamierza zbadać na podstawie 
kilku wskaźników asymetrie ekonomiczne w Europie Środ-
kowej w XII–XIII wieku i skontekstualizować wymianę 
monet (renovatio monetae ) – czy była ona odzwiercie-
dleniem rudymentarnego podziału pracy, niskiego stop-
nia specjalizacji gospodarstw domowych, niskiego stopnia 
urbanizacji, a wreszcie niewielkich doświadczeń w użyciu 
pieniądza na rynkach lokalnych? W ostatniej części wresz-
cie pojęcia tezauryzacji, monetyzacji i rozwoju mają zostać 
ze sobą powiązane i skonkretyzowane w praktyce na przy-
kładzie Śląska. Śląsk należał do tych regionów Polski pia-
stowskiej, które w ciągu XIII wieku zostały najwcześniej 
objęte tak zwanym Landesausbau (znanym również pod 
nazwą kolonizacji bądź ekspansji wschodniej). Jednocze-
śnie Śląsk cechuje się względnie dużą gęstością znalezisk 
monet, co czyni go wyjątkowym w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Jeśli trzymać się poglądu, że deponowanie 
metali szlachetnych jest – poza okresami wojen – skutkiem 
zacofania gospodarczego, to sprzeczność ta musi zostać 
wyjaśniona. Projekt przyczyni się w ten sposób do nowego 
ujęcia polsko-niemieckiej historii w pełnym średniowieczu 
i wypróbuje koncepcje innowacyjne pod względem meto-
dycznym, które pomogą naświetlić wzajemne powiązania 
ekonomiczne, polityczno-fiskalne i społeczne w Europie 
Środkowej z innego niż dotychczas punktu widzenia.

W okresie sprawozdawczym badacz zajmował się podsta-
wami teoretycznymi terminów „nierówność” i „konkuru-
jąca imitacja”, ewaluował literaturę na temat monet pierw-
szych Piastów i badał te istotne dla projektu inwentarze 
znalezisk (Wielkopolska i Pomorze), które nie wymagały 
wizyt w archiwach. Ponadto zrealizował wraz ze Zdenkiem 
Nebřenskim konferencję na temat nierównego rozwoju 
regionów na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej.

Denar Bolesława Śmiałego
z początków XI w., imitujący 
feniga Ottona i Adelajdy
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt /
Ulf Dräger [CC BY-NC-SA]



Projekt cząstkowy 2:

Chłopi protestanccy w Polsce  
wczesnonowożytnej – 
konfesjonalizacja obszarów wiejskich 
w Prusach Królewskich

Opracowanie: dr Jaśmina Korczak-Siedlecka  
(od marca)

Sprawozdawczyni rozpoczęła w 2021 r. kwerendę do pro-
jektu i przegląd źródeł drukowanych. Do najważniejszych 
z nich należą: „Preussische Kirchen-Historia” Christopha 
Hartknocha (1686), „Kronika Kościoła w Stegnie/Kobbel-
grube” z XVII i XVIII wieku, wydana przez Heinza Alberta 
Pohla i in., a przede wszystkim „Geographisch-Historische 
Landes-Beschreibung derer dreyen im Pohlnischen Preussen 
liegenden Werdern, als des Dantziger- Elbing- und Marien-
burgischen” Abrahama Hartwicha (1722). Jako pastor w Bah-
renhof na Wielkich Żuławach (Großes Werder) Hartwich 
dokładnie uwiecznił dzieje tamtejszych parafii na podstawie 
nie istniejących już obecnie akt oraz rozmów z ówczesnymi 
pastorami. Szczególnie wiele uwagi poświęcił walce chło-
pów z Żuław Malborskich (Marienburger Werder) o wolność 
religijną oraz prześladowaniu protestantów przez biskupów 
chełmińskich. Omawiał ponadto wpływy kalwinistów i kwa-
krów na Żuławach, oceniał poszczególnych duchownych 
i opisywał kulturę religijną tamtejszych wsi. Z tych wzglę-
dów ten materiał źródłowy jest istotny i bardzo pomocny 
w planowanej monografii.

Od początku lipca sprawozdawczyni ma dostęp do portalu 
ksiąg kościelnych archion.de, gdzie znajdują się zdigitalizo-
wane księgi kościelne z ówczesnych Prus. Szczególną war-
tością badawczą odznaczają się księgi pogrzebów z XVII 
i XVIII wieku z miejscowości: Tujsk (Tiegenort), Cedry Wiel-
kie (Groß Zünder), Leszkowy (Letzkau) na Żuławach Gdań-
skich (Danziger Werder), Kmiecin (Fürstenau) i Myszewo 
(Groß Mausdorf) na Żuławach Elbląskich (Elbinger Werder), 
Dworek (Baarenhof) i Żuławki (Fürstenwerder) (rejon Niedź-
wiedzicy i Nowego Dworu Gdańskiego – Bärwaldisches 

i Tiegenhöfisches Gebiet), Boręty (Barendt) i Kaczynos (Katz-
nase) na Żuławach Malborskich (Marienburger Werder); 
zawierają one bowiem szczegółowe biografie poszczegól-
nych mieszkańców wsi wraz z oceną ich życiorysu i poboż-
ności, opisem ich śmierci oraz okoliczności po chówku. Wyjąt-
kowym odkryciem jest rękopiśmienna kronika kościelna 
Cedrów Wielkich z lat 1663–1676 i 1729–1757. W znacznej 
mierze wykracza ona poza formę typowej kroniki, ponieważ 
zawiera doświadczenia osobiste, poglądy i emocje autorów 
z czasu ich służby duchownej. Szczególnie istotne dla pla-
nowanego badania są opisy konfliktów między pastorami 
a parafianami, stosunek mieszkańców wsi do różnych ele-
mentów życia kościelnego, a także nastawienie kaznodzie-
jów do swoich słuchaczy oraz cele ich nauczania. Znaleziony 
materiał źródłowy umożliwia sprawozdawczyni analizę 
procesu konfesjonalizacji na Żuławach, pobożności prote-
stanckich mieszkańców wsi oraz kształtowania się ich toż-
samości religijnej. Konieczna okazuje się kontynuacja bada-
nia ksiąg kościelnych z Prus Królewskich na archion.de.

Sprawozdawczyni opublikowała ponadto swoją mono-
grafię Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei  
Wiślanej w XVI–XVII wieku. Praca ta otrzymała w 2021 r.  
nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za najlepszą mono-
grafię z dziedziny nauk humanistycznych w Polsce.

W ramach jednej z sieci naukowych badaczka ukończyła 
także artykuł pod tytułem „It’s a dog’s life: The role of ani-
mals in conflict situations in early modern villages”. Ma 
się on ukazać w 2022 r. w publikacji pod redakcją Dietlind 
Hüchtker.

Sprawozdawczymi rozpoczęła również współpracę z grupą 
badawczą „COST Action Women on the move”.

Stary cmentarz na Wielkich 
Żuławach
Fot. Jaśmina Korczak-Siedlecka
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3. Nowe konfiguracje imperialne.  
 Dynamika państwa i społeczeństwa  
 w „długim” XIX wieku 

Rosyjski urząd pocztowy  
w Taurogach 
Źródło: własność prywatna

Rozbiory Rzeczypospolitej przerwały fazę kryzysu i prze-
łomu 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 pań-
stwa 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.

Jednak po krótkim czasie proces ten przerwały wojny 
napoleońskie, które przyniosły regionowi nowe rozumie-
nie państwa i prawa. Francuski Code civil stał się praw-
nym fundamentem rozwoju kapitalistycznych stosunków 
produkcji. Jednocześnie spustoszenia spowodowane kam-
paniami wojennymi, a także kolejne nowe konfiguracje 
terytorialne – jak choćby krótka faza panowania pruskiego 
w Warszawie, Białymstoku i Suwałkach – hamowały gospo-
darcze przejście do nowej epoki. W toku długiego procesu, 
który rozpoczął się po kongresie wiedeńskim i trwał do 
pierwszych dekad XX wieku, trzy imperia przekształciły się 
w nowoczesne organizmy państwowe, które w zupełnie 
nowy sposób definiowały wzajemne relacje między pań-
stwem, przestrzenią i społeczeństwem.

Podczas wieloletniej terytorializacji mocarstwa rozbiorowe 
wzmacniały swoją obecność na prowincji, ale coraz wyraź-
niejsza stawała się również obecność peryferyjnych pro-
tagonistów 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 zba-
dane we wcześniejszych pracach, poświęconych powsta-
niom w zaborze rosyjskim, stłumieniu ruchów liberalno-
-narodowych i tak zwanemu kulturkampfowi w Prusach 
oraz wywalczeniu znacznej autonomii w łonie monar-
chii habsburskiej przez Galicję. W tym zespole badaw-
czym 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 spo-
łecznych, które rozpoczęły się w tym okresie, a uwidocz-
niły w pełni na ogół dopiero w drugiej połowie XIX wieku.



Projekt cząstkowy 1:

Przekształcenia obszarów działalności 
żydowskich kupców 1772–1850

Opracowanie: prof. dr hab. Ruth Leiserowitz 

Ogólny opis projektu znajduje się pod adresem: 
https://www.dhi.waw.pl/forschung/forschungsprogramm/
imperiale-neukonfigurationen-im-langen-19-jahrhundert.
html 

Tematem jest działalność żydowskich kupców na terenie 
dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas doko-
nujących się rozbiorów Rzeczypospolitej i w okresie następ-
nym – przed budową kolei. W centrum uwagi znajduje się 
zagadnienie, w jakim stopniu zmiany terytorialne oraz  
nowe przynależności państwowe wpływały na strategie 
handlowe tych kupców, ich sposoby działania i kontakty. 
Projekt ma na celu opisanie przeobrażeń od Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów do żydowskiej strefy osiedlenia oraz 
ustalenie, czy i w jaki sposób żydowscy protagoniści, na 
których koncentruje się analiza, postrzegali te historyczne 
przemiany. Ponadto mają zostać pokazane relokacje i re- 
orientacje na podzielonym politycznie obszarze, o który 
wielokrotnie toczyły się walki.

W 2021 r. sprawozdawczyni kontynuowała kwerendę 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie 
i Archiwum Państwowym w Wilnie. Skupiła się przy tym 
na sytuacji gospodarczej miasteczek Suwalszczyzny, która 
w badanym okresie kilkukrotnie zmieniała przynależność 
państwową. Jak żydowscy kupcy postrzegali wielokrotne 
zmiany polityczne? Po przeanalizowaniu na przełomie 
2019/20 mikrokosmosu miasteczka granicznego Wisztyńca 
(lit. Vištytis), w którym główną rolę odgrywał handel, 
badaczka przyjrzała się w ujęciu porównawczym dwóm 
innym miejscowościom granicznym tego samego regionu. 
Wybrała miasto Wyłkowyszki (lit. Vilkaviškis), które może 
się pochwalić najstarszą gminą żydowską w regionie, oraz 
malutkie miasteczko Sudargi (lit. Sudargas) nad Niemnem. 
Na podstawie analizy dokumentów podatkowych udało 
się wykazać, że lata 1815–1831 stanowiły fazę względnego 

ożywienia i reorientacji gospodarki. Ujawniły się również 
cechy specyficzne – Sudargi stanowiły najwyraźniej ośrodek  
handlu zbożem. Dokumenty podatkowe badaczka po- 
równała z innymi materiałami archiwalnymi, co pozwoliło  
wyciągnąć wnioski dotyczące rodzinnych przedsiębiorstw 
handlowych oraz podziału zadań między rodzinami 
w zakresie prowadzenia interesów. Podział ten obejmo-
wał także przesiedlanie się niektórych członków rodzin do 
sąsiednich Prus. Rezultaty tych badań uczona przedstawiła 
w referacie wprowadzającym na przygotowanych wspól-
nie z Gintarė Malinauskaitė warsztatach poświęconych XIX-
-wiecznej historii Suwalszczyzny.

Sprawozdawczyni pracowała razem z Gintarė Malinaus-
kaitė i Hektorasem Vitkusem nad redakcją tomu pokonfe-
rencyjnego Making Justice Visible. War Crimes Trials, Media, 
and Memory after the Second World War. Powstał wstęp 
i zakończyło się redagowanie tekstów. Tom ma się ukazać 
w 2022 r. w serii „Einzelveröffentlichungen” w wydawnic-
twie Fibre. W ramach programu priorytetowego „Żydow-
skie dziedzictwo kultury” Niemieckiej Wspólnoty Badaw-
czej (DFG) badaczka złożyła w tandemie z dr. hab. Ulrichem 
Knufinke z Bet Tfila (Uniwersytet w Brunszwiku) wniosek 
projektowy na temat „Przyswajanie i rewitalizacja. Pro-
cesy negocjacji niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kul-
tury w Polsce”.

Związek z projektem miała też opieka nad jedną dokto-
rantką (na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie) i jedną 
postdoktorantką (na Uniwersytecie w Kłajpedzie) oraz nad 
jednym przewodem doktorskim, pisanie recenzji, opieka 
nad pracami magisterskimi, przeprowadzanie egzaminów 
oraz prowadzenie seminarium magisterskiego (online) 
w semestrze zimowym 2020/21 o historii państw bałtyc-
kich, a także zajęć w semestrze letnim 2021, poświęconych 
procesowi przeobrażania się Königsbergu w Kaliningrad. 
Ponadto sprawozdawczyni pisała recenzje m.in. dla DFG,  
AHR i redakcji różnych czasopism. Od stycznia do lipca 
2021 r. była również członkinią komisji ekspertów niemiec-
kiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. pomnika Pola-
ków, której przewodził były ambasador Niemiec w Polsce 
Rolf Nikel.

Przed karczmą, 1887
Malarz: Władysław Szerner
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Projekt cząstkowy 2:

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

Opracowanie: dr Felix Ackermann  

Dokładny opis projektu znajduje się pod adresem: 
https://www.dhi.waw.pl/forschung/forschungsprogramm/
imperiale-neukonfigurationen-im-langen-19-jahrhundert.
html#c736  

Ewaluacja materiałów z archiwów w Moskwie, Poznaniu, 
Lwowie, Berlinie i Warszawie wykazuje ożywiony transfer 
idei między mocarstwami rozbiorowymi. W pierwszej poło-
wie XIX wieku elementy dyskursu o reformie znalazły 
odzwierciedlenie w normatywnych dokumentach więzien-
nych, kodyfikujących reguły odbywania kary. W odniesieniu 
do wszystkich trzech zaborów można z nich wyczytać szcze-
gólną rolę praktyk religijnych w resocjalizacji więźniów. 
Rola ta malała w ciągu XIX wieku. Wzrastało natomiast 
znaczenie koncepcji pracy jako praktyki resocjalizacyjnej. 
Na podstawie kwerendy w archiwach badaczowi udało się 
prześledzić rozwój państwowych form pracy tymczasowej 
oraz integrowanie więzień jako zakładów produkcyjnych 
z kapitalistycznym rynkiem. W końcowej fazie realizacji 
projektu na pierwszy plan wysunęła się synteza zdobytej 
w ten sposób wiedzy. Zwieńczeniem prac było złożenie 
angielskojęzycznej rozprawy habilitacyjnej na Uniwersyte-
cie Justusa Liebiga w Gießen, gdzie opiekunem pracy jest 
prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg.

W 2021 r. sprawozdawcy udało się szerzej skontekstuali-
zować projekt w aktualnych specjalistycznych dyskursach 
poza badaniami nad więziennictwem. W następstwie 
warsztatów przeprowadzonych w 2020 r. na Uniwersyte-
cie Europejskim Viadrina wypracował on razem z Janine 
Fubel i Claudią Weber krytyczne podejście do tak zwanych 
zbrodni z końcowej fazy II wojny światowej. W zeszycie 
tematycznym „Militärhistorische Zeitschrift”, który ukaże 
się w czerwcu 2022 r., przedstawią oni rezultaty systema-
tycznej analizy związku między ewakuacjami a zbrodniami 

popełnionymi podczas odwrotu Wehrmachtu. Sprawo-
zdawca argumentuje tam, że na podstawie traktowania 
więziennictwa w momentach zmiany władzy można wyka-
zać, że państwowość nie załamuje się sama z siebie, lecz 
jest aktywnie likwidowana przez państwowych protago-
nistów, którzy w obliczu zaniku możliwości sprawowania 
władzy podejmują decyzje o przesunięciu lub zniszczeniu 
powierzonych im instytucji.

Podczas warsztatów na temat postkolonialnych koncepcji 
badań panowania pruskiego w Polsce (zob. s. 75) sprawo-
zdawca wyznaczył miejsce swoich badań w więzieniu kar-
nym w Rawiczu. Omawiane koncepcje badań weszły do 
zredagowanego razem z Agnieszką Pufelską zeszytu tema-
tycznego „Preußen postkolonial”, który ukazał się jako 
numer 47 czasopisma „Gesellschaft und Geschichte”.

Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 Felix 
Ackermann jako członek Białorusko-Niemieckiej Komisji 
Historyków opowiadał się za podjęciem dyskusji o konflik-
tach dotyczących polityki historycznej między aparatem 
państwa a protestującymi. W licznych wywiadach radio-
wych oraz artykułach do „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
i „Neue Zürcher Zeitung” wskazywał na historyczny wymiar 
protestów oraz konieczność systematycznego wspierania 
koleżanek i kolegów, którzy uciekli z Białorusi. Od wiosny 
2021 r. moderuje niemiecko-białoruski dialog ekspercki 
o dyskursie politycznym odnośnie „ludobójstwa na naro-
dzie białoruskim”. W lipcu wystąpił z Białorusko-Niemiec-
kiej Komisji Historyków w proteście przeciwko roli Białoru-
skiej Akademii Nauk w legitymizowaniu represjonowania 
protestujących.

W ramach Programu im. Kalinowskiego sprawozdawca 
udzielał się na Uniwersytecie Warszawskim jako men-
tor. Pisał też recenzje dla Polskiej Akademii Nauk, „Slavic 
Review”, „Jahrbuch für Kommunismusforschung”, Naro-
dowego Centrum Nauk, „Journal of Baltic Studies”, litew-
skiego wydawnictwa Lapas i Uniwersytetu Wileńskiego.

Więzienie w Siedlcach, 1915
Źródło: polona.pl

B. Prace badawcze      21



Projekt cząstkowy 3:

Zapomniana i/albo wybaczona  
przeszłość? Austria, Prusy i Rosja  
wobec starań polskich emigrantów  
o powrót do kraju

Opracowanie: dr Oliver Zajac  
Stypendysta długookresowy (od października)

Punktem wyjścia będącego w fazie początkowej projektu 
jest pytanie, czy w środowisku Wielkiej Emigracji zda-
rzały się próby powrotu do kraju. Ramą chronologiczną 
badań są lata 1831–1864, dlatego w centrum zaintereso-
wania znajduje się emigracja po powstaniu listopadowym. 
Sprawa powrotów stanowiła w tym przypadku problem. 
Tę grupę emigrantów postrzegano jako zagrożenie dla 
europejskiego ładu. Dlatego ich działania były nadzoro-
wane nie tylko przez zaborców, lecz również przez władze 
państw, w których się osiedlili (głównie Francji). W znacznie  
lepszej sytuacji byli natomiast w połowie lat 60. XIX wieku 
wnioskujący o zgodę na powrót emigranci z Galicji po uzy-
skaniu przez nią autonomii. Żaden z powyższych przypad-
ków nie były jednak do tej pory tematem podejmowanym 
w historiografii.

Ze względu na złożoność problematyki powrotów należy 
uwzględnić zarówno aspekty społeczne, kulturowe, poli-
tyczne, jak i dyplomatyczne. Celem dociekań jest więc 
oprócz „klasycznego” opisu samych prób powrotu także 
uwzględnienie wyników analizy różnych aspektów tego 
zjawiska. Oficjalne prośby o zgodę na powrót są na przy-
kład interesującym źródłem do badań języka używanego 
w komunikacji emigrantów z władzami państw rozbioro-
wych. Czy ten dyskurs miał jakieś cechy szczególne? Jakimi 
argumentami emigranci standardowo uzasadniali swoje 
wnioski (rodzina, ubóstwo, inne)? Czy z tej komunikacji 

da się wysnuć wnioski co do identyfikacji narodowej/pań-
stwowej/lokalnej emigrantów? Jedną z hipotez badaw-
czych, sformułowanych na podstawie przeprowadzonej już 
części kwerendy w archiwach jest dominacja samoidenty-
fikacji regionalnej w stosunku do państwowej. Emigranci 
podkreślali jedynie swoją więź z Galicją, określając się jako 
mieszkańcy Galicji, nie zaś Polacy. Mogło to być jednak rów-
nież świadomą strategią, obliczoną na to, by nie wzbudzać 
podejrzeń u austriackich władz.

Celem projektu jest ustalenie i przedstawienie problemów, 
z jakimi borykała się na co dzień społeczność emigrantów. 
Dominująca w dyskursie o Wielkiej Emigracji bohaterska 
narracja rzadko uwzględnia trudne warunki życia i pro-
blemy tej społeczności. Brak znajomości języków obcych 
i pracy prowadził często do ubóstwa, samotności i depre-
sji. Z tego powodu część emigrantów próbowała uzyskać 
zgodę na powrót do ojczyzny, mimo że nie było to niepod-
ległe państwo polskie, o które walczyli w latach 1830–1831.

Od rozpoczęcia projektu w październiku 2021 r. sprawo-
zdawca miał okazję przeprowadzić pierwszą część kwe-
rendy w polskich placówkach, w tym w Archiwum Głów-
nym Akt Dawnych w Warszawie i Bibliotece Czartoryskich 
w Krakowie. Ma być ona kontynuowana w pierwszej poło-
wie roku 2022 za sprawą wizyt w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu i Bibliotece Kórnickiej. Autor pracuje obecnie 
nad artykułem naukowym, omawiającym pragnienie połą-
czenia się z rodziną jako argument w strategii komunika-
cyjnej emigrantów, którzy starali się o powrót do Galicji.

Poza pracą związaną z projektem sprawozdawca nadal przy-
gotowywał angielskojęzyczną monografię o Cesarstwie 
Austriackim w dyskursie i działalności politycznej przedsta-
wicieli Hotelu Lambert. Chodzi tu o rozszerzoną i zmienioną 
wersję jego pracy doktorskiej. Publikację zaplanowano na 
pierwsze półrocze 2022 r.

Również Władysław Zamoyski 
powrócił na krótko z emigracji  
i dwukrotnie spotkał się w Wiedniu 
ze swoim ojcem.
Malarz: Leon Kapliński
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Odgruzowywanie Warszawy, 1948  
Źródło: NAC

 

Postępujące usieciowienie świata powoduje rozszerzenie 
horyzontów badawczych poza własne i znane obszary. 
Prowadzi zarazem do zwiększenia uwagi na współzależ-
ności i wynikające z nich zagadnienia, których naukowcom 
nie udawało się wcześniej formułować z własnej perspek-
tywy. Oprócz globalnych wyzwań badacze mają również 
do czynienia z przemianami społecznymi jakie dokonały się 
w ostatnich dekadach, skutkujące nowymi zachowaniami, 
zmianą sposobów myślenia oraz transformacją wartości. 
Potrzebna jest kontekstualizacja tych przeobrażeń.

Zwłaszcza pojęcia związane z makroprocesami, takie jak 
sekularyzacja i prywatyzacja, nasuwają nieznane dotych-
czas pytania, a nawet tworzą nowe podobszary nauk histo-
rycznych. Koncepcje te nie rozwijają się bez oporu, gdyż 
jednocześnie renesans przeżywają tendencje do ujmowa-
nia historii w kategoriach narodowych, wytwarzając napię-
cia w łonie całej dyscypliny. Okazuje się, że zagadnienia 
globalizacji jako przedmiot nauk historycznych mogą być 
opracowywane w bardzo różny sposób i muszą konkuro-
wać z przeciwstawnymi tendencjami. 

Poszczególne projekty tego obszaru badawczego są poś-
więcone bardzo różnym zagadnieniom historii XX wieku. 
Ich wspólną cechą są nowe punkty widzenia oraz geogra-
ficzne umiejscowienie podejmowanych badań. Do analiz 
stosuje się rozmaite metody – od porównań po modelowe 
studia przypadków.

Spektrum tematyczne ulega rozszerzeniu dzięki włączeniu 
przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych 
i projektów kooperacyjnych. W centrum uwagi znajdują 
się tu zwłaszcza badania dotyczące stosunków naukowych 
między Polską a państwami arabskimi. Uzupełnieniem tych 
projektów są badania analizujące Holokaust, wydarzenia 
wojenne i skutki wojny z długofalowej perspektywy. Dzięki 
pogłębionemu przedstawianiu i kompleksowemu obja-
śnianiu kontekstów społecznych i medialnych mają zostać 
dokładniej uchwycone długofalowe skutki drugiej wojny 
światowej.

4. Globalne wyzwanie 
 i przemiany społeczne



Projekt cząstkowy 1:

„No Sex Please, We are Catholic“. 
Reprodukcja i partnerstwo  
na styku między (de)sekularyzacją  
a (de)prywatyzacją religii 
w Irlandii i Polsce 

Opracowanie: dr Michael Zok 

W pierwszym półroczu 2021 r. prace badawcze skupiły się 
na przeglądzie i analizie materiałów zebranych dotychczas 
w Polsce. Natomiast w drugim półroczu sprawo zdawca kon-
tynuował kwerendę w archiwach i bibliotekach. W odnie-
sieniu do analizowanego przypadku Irlandii możliwe było 
wykorzystanie zasobów Dolnosaksońskiej Biblioteki Pań-
stwowej i Uniwersyteckiej w Getyndze, specjalizującej się 
m.in. w tematyce Republiki Irlandii. Dzięki temu badacz 
miał nie tylko dostęp do aktualnej literatury dotyczącej 
irlandzkiej historii, lecz również zdołał dokonać szybkich 
postępów w przeglądaniu, doborze i ewaluacji irlandzkich 
gazet z „Irish Times” na czele. Udało mu się ponadto wycin-
kowo zbadać udostępnione online protokoły posiedzeń obu 
izb parlamentu Irlandii.

Zgromadzone rezultaty badań sprawo zdawca przedsta-
wił szerszej publiczności na kilku konferencjach i warszta-
tach online oraz w wymienionych poniżej artykułach. Ze 
względu na dotychczasową kwerendę skupiał się w nich 
przeważnie na przypadku Polski. Udało mu się wykazać, 
że z jednej strony stanowiska komunistycznego rządu 
i Kościoła katolickiego zbliżały się do siebie w różnych 
obszarach polityki dotyczących badanego zagadnienia, 
z drugiej zaś dyskursy te cechowały się coraz częstszym się-
ganiem po argumenty demograficzne, które odgrywały 
istotną rolę zwłaszcza (ale nie tylko) dla zwolenników 

konserwatywnej polityki (rodzinnej). Okazało się ponadto, 
że lata 80. XX w. były „łącznikiem” pomiędzy zjawiskami, 
które wzięły początek w ostatnich dekadach istnienia Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej, a okresem transformacji  
i „Trzecią Rzeczpospolitą” po roku 1989. Chodziło tu z jednej 
strony o coraz bardziej konserwatywną postawę rządzących 
komunistów oraz ich ustępstwa na rzecz (katolickiej) opo-
zycji w imię utrzymania władzy. Z drugiej strony piętno na 
tej dekadzie odcisnęła coraz silniejsza władza nad dyskur-
sem oraz wzrost wpływu katolickich pressure groups takich 
jak Kościół, ale również Kluby Inteligencji Katolickiej. Obec-
nie na pierwszy plan wysunęło się badanie rozszerzania się 
wpływu (sposobu myślenia) „strony katolickiej” w insty-
tucjach i gremiach państwowych w latach 80. Ze względu 
na stwierdzone (karno)prawne znaczenie istotnych aspek-
tów częściowych badacz rozpoczął kwerendę dokumentów 
Ministerstwa Sprawiedliwości PRL.

Sprawozdawca zintensyfikował współpracę z polskimi 
naukowcami. Obejmowało to między innymi ożywione 
kontakty z uczestnikami projektu badawczego „Catholici-
sing Reproduction, Reproducing Catholicism: Activist Prac-
tices and Intimate Negotiations in Poland, 1930 – Present”, 
realizowanego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Warszawskiego. Owocna była również 
współpraca z badaczkami i badaczami z Zakładu Historii 
XX wieku oraz z Seminarium Historii Gender na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Na kolejny rok zaplanowano wspólne 
spotkania (robocze).

Sprawozdawca uczestniczył też w recenzowaniu wniosków 
o stypendia badawcze i opiekował się wnioskodawcami, 
których projekty zatwierdzono. Poza tym udzielał się jako 
recenzent dla wydawnictwa Instytutu Herdera w Mar-
burgu.

Ulotka przeciwko zaostrzeniu 
prawa aborcyjnego, jesień 2020, 
własność sprawozdawcy 
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Projekt cząstkowy 2:

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

Opracowanie: dr Christhardt Henschel  

Na pierwszym planie pracy nad realizacją projektu znajdo-
wało się ujęcie dotychczasowych rezultatów badań w for-
mie pisemnej. We wstępnej wersji ukończone zostało wpro-
wadzenie oraz rozdział, w którym „rejencja ciechanowska” 
jest charakteryzowana jako klasyczny region przygraniczny. 
W centrum uwagi znalazły się różnorodne powiązania histo-
ryczne między wschodniopruskimi Mazurami a polskim 
Mazowszem, które w dalszej części pracy posłużą jako tło 
badania władzy okupacyjnej i praktyk życia codziennego 
ludności okupowanej. W tym kontekście można wyraźnie 
pokazać, że przyłączenie Mazowsza Północnego jako „Regie-
rungsbezirk Zichenau” do Rzeszy nie było tylko okupacją 
regionu peryferyjnego z perspektywy Rzeszy. Okazuje się 
ono raczej również przejawem regionalnej ekspansji Prus 
Wschodnich, wskutek czego także implementowany aparat 
administracji otrzymał silnie wschodniopruskie zabarwienie.

Znaczenie tej szczególnej konstelacji ujawni się w kolejnych 
rozdziałach, poświęconych strukturze władzy okupacyjnej, 
nazistowskiemu planowaniu w regionie oraz okupacyjnej 
codzienności. Odnośne prace wstępne zostały ukończone, 
a ważne fragmenty zapisane. Dotyczą one zwłaszcza aspek-
tów administracji i orzecznictwa, a także odmiennych stra-
tegii przetrwania Żydów i Polaków. Jednym z priorytetów 

jest zbadanie, w jakim stopniu okupowana ludność odwo-
ływała się do doświadczeń, sposobów działania i sieci kon-
taktów, które w przygranicznym regionie Mazowsza Pół-
nocnego praktykowano od XIX wieku. Rozdziały mają 
uzyskać teraz końcową formę pisemną.

Dotychczasowe wstępne rezultaty badań udało się prze-
łożyć na kilka publikacji. Oprócz tych, które wymieniono 
poniżej, powstał również artykuł na temat okupacji nie-
mieckiej na terenach wiejskich Mazowsza Północnego 
w porównaniu z innymi okupowanymi ziemiami Polski, 
który ukaże się niebawem.

Zakończyły się prace nad tomem pokonferencyjnym Ost-
preußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zichenau 
1939–1945, dzięki czemu mógł się on ukazać jako tom 42 
serii „Einzelveröffentlichungen” NIH w Warszawie (zob. s. 81).

Wykonane w 1958 r. zdjęcie 
lotnicze centrum Ciechanowa 
(własność Joanny Bogusławskiej-
-Klejment) ukazuje skalę prze- 
budowy miasta pod okupacją 
niemiecką. Można jeszcze 
rozpoznać rozległe tereny objęte 
rozbiórką, a potężnymi obiektami 
mieszkalnymi i handlowymi 
zabudowano tylko jeden czworo-
bok (obecna Hala Pułtuska).
Źródło: architektura-ciechanowa.pl
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Projekt cząstkowy 3:

Powojenny wymiar sprawiedliwości: 
Holokaust a procesy zbrodniarzy 
wojennych na Litwie radzieckiej 

Opracowanie: dr Gintarė Malinauskaitė

Projekt jest poświęcony analizie jednego z przeprowadzo-
nych procesów zbrodniarzy wojennych z czasu II wojny 
światowej. Badaczka pisze mikrohistorię procesu sądo-
wego, który odbył się w marcu 1964 r. w Kłajpedzie. Siedmiu 
miejscowych kolaborantów oskarżono o udział w wymor-
dowaniu 3000 ludzi w mieście Szkudy (Skuodas). Spra-
wozdawczyni opisuje ten proces nie tylko jako radziecką 
propagandę, lecz również jako postępowanie prawne, 
które przeobraziło się w miejsce pamięci o wojnie.

Szczegółowy opis projektu znajduje się pod adresem:  
https://www.dhi.waw.pl/forschung/forschungspro-
gramm/globale-herausforderung-und-gesellschaftlicher- 
wandel.html#c750

W 2021 r. sprawozdawczyni napisała trzy rozdziały. Pierw-
szy z nich, Prehistory of the Trial: From War to (In)Justice, 
traktuje o tle historycznym Holokaustu i jego następ-
stwach w mieście Szkudy i okolicach oraz obejmuje ana-
lizę śledztwa przeprowadzonego przed procesem w Kłaj-
pedzie. Mowa jest tu o sądowych (m.in. ekshumacjach, 
przesłuchaniach) i pozasądowych (m.in. doniesieniach 
prasowych, wystawie, ceremonii przeniesienia szczątków) 
aspektach przygotowania postępowania. Drugi opraco-
wany rozdział, Cinematic Jurisprudence: The Visualization 
of Soviet Lithuanian Legal Justice jest poświęcony filmowi 
dokumentalnemu „Niedokończona strona dziennika”, 
nakręconemu podczas procesu. Kolejny rozdział napisany 
w okresie sprawozdawczym, Soviet Justice Goes Abroad: 
Exilic Reception of the War Crimes Trial, dotyczy recepcji 
tego procesu zbrodniarzy wojennych w USA. Jest w nim 

mowa zarówno o postrzeganiu tego postępowania przez 
litewską społeczność emigracyjną, jak i o reakcji instytu-
cji amerykańskich. Proces ten został również umieszczony 
w szerszym kontekście prawnym i historycznym Stanów 
Zjednoczonych w latach 60. XX wieku.

W związku z projektem badaczka pracowała razem z Ruth 
Leiserowitz i Hektorasem Vitkusem nad redakcją tomu 
pokonferencyjnego Making Justice Visible. War Crimes 
Trials, Media, and Memory after the Second World War. 
Powstał wstęp i zakończyło się redagowanie tekstów. 
Książka ma się ukazać w 2022 r. w serii „Einzelveröffentli-
chungen” w wydawnictwie Fibre.

Sprawozdawczyni rozpoczęła ponadto przygotowywanie 
koncepcji nowego projektu badawczego. Będzie w nim 
analizować historię dzieciństwa i tożsamości narodowe 
w drugiej połowie XIX wieku na Litwie. W ramach tego 
projektu badaczka wygłosiła referat „The Experiences of 
Summer in a Diary of Noblewoman Gabrielė Giunterytė-
-Puzinienė in the First Half of the Nineteenth Century” 
podczas warsztatów „Leisure History(ies): The Significance 
of Summer in the Biography” (zob. s. 61).

Badaczka przeznaczała połowę swojego czasu pracy na 
zadania organizacyjne, związane z kierowaniem filią war-
szawskiego NIH w Wilnie. W związku z tymi obowiązkami 
przygotowała i zorganizowała wspólnie z Ruth Leiserowitz 
dwa warsztaty: „Leisure History(ies): The Significance of 
Summer in the Biography” we współpracy z Centrum Kul-
tury im. Tomasza Manna i Muzeami Neryngi w Nidzie (zob. 
s. 61) oraz „Nowe spojrzenie na historię Suwalszczyzny” 
we współpracy z Muzeum Krajoznawczym w Mariampolu 
(zob. s. 63). Ponadto przygotowała cykl Wykładów ponie-
działkowych w Wilnie, które odbywały się głównie online 
(zob. s. 48, 51). Wyjątek stanowił zorganizowany na żywo 
wykład letni w ramach Festiwalu Tomasza Manna na Mie-
rzei Kurońskiej (zob. s. 52). Od 19 lipca sprawozdawczyni 
jest na urlopie macierzyńskim.

Kadr z: Neužbaigtas dienoraščio 
puslapis [Niedokończona strona 
dziennika], reżyseria: Leonas 
Tautrimas, Litewska SRR 1964
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Projekt cząstkowy 4:

Marsz śmierci do Palmnik:
Mikrohistoryczne przybliżenie 
jednego z doświadczeń przemocy 
w XX wieku i jego upamiętnienie –
w perspektywie transnarodowej 

Opracowanie: dr Claudia Vollmer 
Stypendystka długookresowa (od kwietnia)

Projekt badawczy pod ww. tytułem jest realizowany jako 
drugi projekt doktorski na Uniwersytecie Studiów Zaocz-
nych w Hagen w dziedzinie współczesnej historii Europy. 
W 2021 r. sprawozdawczyni przeprowadziła kwerendę 
w archiwach polskich, litewskich i rosyjskich, opierając 
się na uprzedniej pracy w archiwach w Moskwie podczas 
korzystania z miesięcznego stypendium tamtejszego NIH 
w marcu 2020 r. W pracy archiwalnej skupiła się na pogłę-
bionym wyszukiwaniu informacji o ofiarach i sprawcach 
oraz wzmianek pozwalających uzupełnić dotychczasową 
wiedzę o przebiegu zdarzeń. Przyjrzała się również jej 
reperkusjom, obejmującym prawny i państwowy rozra-
chunek ze zbrodnią. Utworzyła bazę danych ze wszystkimi 
znanymi informacjami na temat osób ocalałych z masa-
kry. Celem jest ułatwienie dostępu na użytek projektu do 
informacji rozsianych w wielu archiwach i instytucjach. 
Podczas przeglądania materiałów w archiwach polskich 
i litewskich pojawiły się nieznane dotychczas nazwiska 
kolejnych osób, które być może ocalały z masakry. Mimo 
ograniczeń związanych z pandemią udało się zgodnie 
z planem zrealizować pracę w warszawskim i gdańskim 
IPN oraz w warszawskim muzeum POLIN. W gdańskim IPN 
kwerenda skupiła się przede wszystkim na przeprowadzo-
nych w Gdańsku w latach 40. XX w. czterech procesach 
dotyczących obozu koncentracyjnego Stutthof. Ok. 5000 
osób zamordowanych podczas marszu śmierci i w Palmni-
kach (głównie żydowskich kobiet z Polski, Węgier i krajów 

bałtyckich) musiało przed owym marszem świadczyć prace 
przymusową w sześciu podobozach KL Stutthof. W archi-
wum Muzeum Stutthof badaczka pozyskała (w czerwcu) 
nieznane dotychczas informacje na ten temat. Ewaluacji 
dokumentów w różnych archiwach na Litwie (we wrześniu) 
udało się dokonać dzięki uprzejmej pomocy tamtejszej filii 
warszawskiego NIH. Niektóre osoby ocalałe i ofiary pocho-
dziły z Wilna. W lipcu badaczka zapoznała się w archiwum 
okręgowym w Kaliningradzie również z dokumentami 
władz radzieckich, które już w lutym 1945 r. zaczęły zbie-
rać informacje na temat masakry. Transnarodowa perspek-
tywa pracy badawczej, zogniskowanej przede wszystkim 
na Niemczech, Polsce i Związku Radzieckim/Rosji okazała 
się bardzo owocna w odniesieniu do głównego pytania 
badawczego: jak masakra w Palmnikach mogła pozosta-
wać praktycznie nieznana opinii publicznej i naukowcom 
aż do połowy lat 90 XX w.? W poszukiwaniu odpowie-
dzi na to pytanie nader istotne są odmienne interesy tych 
trzech krajów w odniesieniu do rozrachunku ze zbrod-
niami nazistowskimi w poszczególnych kontekstach naro-
dowych, a także w związku z rozpoczynającą się zimną 
wojną. W 2021 r. sprawozdawczyni przystąpiła ponadto do 
sporządzania obszernej bibliografii, na podstawie której 
powstanie niebawem opis stanu badań jako jeden z pierw-
szych podrozdziałów pracy. Po prezentacji projektu badaw-
czego na kolokwium wewnątrz NIH odbyły się w listopa-
dzie całodniowe międzynarodowe warsztaty na ten temat 
(zob. s. 72). Wnioski i kolejne zagadnienia, które były owo-
cem tych wieloperspektywicznych warsztatów, umożli-
wiają już teraz rozszerzenie wybranej przez sprawozdaw-
czynię strategii badań.

Podczas pracy w archiwach w Polsce, na Litwie i w Kalinin-
gradzie okazało się, że zawierają one kolejne ważne i nie-
znane dotychczas dokumenty. Zostaną one opracowane 
w archiwach w pierwszym kwartale 2022 r. dzięki przedłu-
żeniu stypendium badawczego przez NIH w Warszawie.

Pomnik w Jantarnym (autor: Frank 
Meisler)
Fot. Claudia Vollmer



Projekt cząstkowy 5:

Gminy wiejskie w Polsce Centralnej 
podczas okupacji niemieckiej 
i Holokaustu 

Opracowanie: dr Łukasz Krzyżanowski  
Stypendysta długookresowy (od października)

Celem projektu jest zbadanie życia codziennego i stosun-
ków społecznych we wsiach i miasteczkach Polski podczas 
niemieckiej okupacji i Holokaustu (1939–1945, dystrykt ra - 
domski Generalnego Gubernatorstwa). Najważniejszą bazą 
źródeł dla projektu są materiały archiwalne, które powstały 
w Polsce w związku z dochodzeniami i procesami prowa-
dzonymi w drugiej połowie lat 40. i w latach 50. XX w.  
Ich podstawą był wydany przez Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego 31 sierpnia 1944 r. dekret „o wymiarze 
kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych 
zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego” – tak zwany dekret 
sierpniowy.

Z zastosowaniem perspektywy oddolnej, na podstawie ewa-
luacji zeznań świadków i oskarżonych, projekt bada wypra-
cowane przez lokalne społeczności strategie, służące adap-
tacji do okupacyjnej rzeczywistości, do reguł oraz układu sił 
i hierarchii w warunkach życia cechującego się ciągłą nie-
pewnością, w którym wszechobecny był strach i poczucie 
zagrożenia terrorem i przemocą – ze strony okupantów, ale 
często również partyzantów i sąsiadów. Projekt jest konty-
nuacją pracy badawczej zrealizowanej w latach 2018–2021 
w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

W roku 2021 sprawozdawca analizował kopie dokumen-
tów, pochodzące głównie z archiwum Delegatury Insty-
tutu Pamięci Narodowej (IPN) – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach. Prowadził poza 
tym kwerendy uzupełniające w archiwum Oddziału IPN 
w Warszawie.

Materiały zebrane podczas kwerendy w archiwach wska-
zują, że więzi społeczne istniejące na terenach wiejskich 
od okresu przedwojennego cechowały się bardzo wyso-
kim stopniem trwałości i skomplikowaną siecią nakłada-
jących się na siebie zależności, powstałych w następstwie 
niemieckiej okupacji i masowych zbrodni.

Podobne zjawiska można było z pewnością obserwować 
także w większych miejscowościach. Ze względu na specy-
fikę społeczności lokalnych i dostępną bazę źródeł można 
je jednak dobrze zbadać zwłaszcza we wsiach i miastecz-
kach. Tematowi temu sprawozdawca poświęcił również 
artykuł pod tytułem Entangled Networks: An Ordinary 
Police Informer in the Polish Countryside during the Holo-
caust, który ukaże się w pracy zbiorowej Networks in the 
Holocaust pod redakcją Eliyany Adler i Natalii Aleksiun 
(Yad Vashem 2022).

Oprócz pracy nad niniejszym projektem sprawozdawca 
opublikował w 2021 r. artykuł Holocaust Survivors and 
the Restitution of Jewish Private Property in Two Polish 
Cities, 1945–1948 w czasopiśmie „Holocaust and Geno-
cide Studies”. Poza tym badacz został wyróżniony za swoją 
monografię Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar 
City (Harvard University Press 2020) przyznawaną co dwa 
lata przez German Studies Association (USA) Sybil Halpern 
Milton Memorial Book Prize (zob. s. 92). W 2021 r. udzie-
lał się ponadto jako członek rady programowej Forum for 
Dialogue oraz członek rady naukowej czasopisma „East 
European Holocaust Studies” (De Gruyter, open access ).

Figura św. Floriana w centrum 
Słabkowic (gmina Busko-Zdrój).
W ramach projektu analizowane 
są wydarzenia z lata 1943 r.
w Słabkowicach.   
Fot. Łukasz Krzyżanowski
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Projekt cząstkowy 6:

Samoorganizacja Żydów na „prowincji”:  
regionalne oddziały Centralnego  
Związku Niemieckich Obywateli  
Wyznania Mojżeszowego na byłych  
niemieckich ziemiach wschodnich 
w latach 1920–1938

Opracowanie: dr Johann Nicolai  
Stypendysta długookresowy (czerwiec – listopad)

Ważną inspiracją była opublikowana wiosną 1918 r. przez 
rabina krajowego Paula Riegera księga jubileuszowa z oka-
zji 25. rocznicy istnienia Centralnego Związku Niemieckich 
Obywateli Wyznania Mojżeszowego, największej orga-
nizacji niemieckich Żydów. Podkreślono w niej znacze-
nie pracy Centralnego Związku (CV) na byłych ziemiach 
wschodnich Rzeszy Niemieckiej: w sumie wiosną 1918 r. 
sześć z 13 oddziałów regionalnych i 46 spośród 172 grup 
terenowych CV działało na terenach na wschód od Odry 
i Nysy. Na podstawie ewaluacji tej publikacji sprawozdawca 
przeprowadził kwerendę w polskich Archiwach Państwo-
wych w Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie.

Dzięki znajomości nazwisk niektórych protagonistów 
poszukiwania te okazały się skuteczne. W archiwum kato-
wickim znalazły się pokaźne zbiory akt adwokata Skallera, 
które dają wgląd w lokalną strukturę loży Mamreh zakonu 
B’nei B’rith w Bytomiu, a tym samym wskazują również na 
ścisłą więź organizacyjną CV z tym zakonem. Owocna była 
także kwerenda w archiwum wrocławskim, przynosząc nie-
znane dotychczas badaczom informacje na temat adwo-
katów działających w dolnośląskim oddziale CV. Kolejną 
część kwerendy sprawozdawca przeprowadził w Szczeci-
nie w kartotece zakonu B’nei B’rith.

Ze Szczecina sprawozdawca pojechał na Akademię Let-
nią Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, 
gdzie przedstawił i przedyskutował pierwsze rezultaty 
swojej kwerendy w Polsce. Bardziej szczegółowe wiado-
mości i kolejne kontakty przyniósł udział w warsztatach 

„Żydowskie dziedzictwo kulturowe w zachodniej Polsce. 
Dokumentacja cmentarzy żydowskich”, zorganizowanych 
w Międzyrzeczu w województwie lubuskim przez Uniwer-
sytet Europejski Viadrina (Frankfurt nad Odrą) i Uniwer-
sytet Jagielloński. Dzięki wizytom na cmentarzach żydow-
skich w zachodniej Polsce pod kierunkiem judaistów Gila 
Hüttenmeistera i Leszka Hońdy (Kraków) pobyt ten pozwo-
lił zapoznać się bliżej ze strukturą regionalną cmentarzy 
żydowskich i opieką nad nimi w dzisiejszej Polsce. Sprawo-
zdawca kontynuował następnie zbieranie tych wiadomości 
podczas własnej kwerendy w Poznaniu.

W Poznaniu nadarzyła się też rzadka okazja zbadania i zro-
bienia dokumentacji wnętrza niszczejącej obecnie syna-
gogi przy ulicy Wronieckiej.

Pod koniec września badacz wziął udział w konferen-
cji „Europejskie stosunki kulturalne w Trójkącie Weimar-
skim” w Montpellier, gdzie wygłosił referat o historii gmin 
żydowskich na Śląsku i w Alzacji. Konferencja ta umożliwiła 
nawiązanie dalszych kontaktów służących wspólnej nie-
miecko-polsko-francuskiej współpracy odnośnie „Trójkąta 
Weimarskiego”, która, szczególnie w kontekście bardzo sil-
nie rozwiniętej we wszystkich trzech krajach kultury żydow-
skiej, kryje w sobie wielki potencjał badawczy. Na podkre-
ślenie zasługują tu zwłaszcza paralele między granicznymi 
regionami Śląska, Wielkopolski oraz Alzacji i Lotaryngii.

Kolejne rezultaty badań sprawozdawca przedstawił na 
sesji w Bayonne podczas szkoły jesiennej „Antropologia 
emocji. Zagadnienia epistemologiczne”. Poruszonym przez 
niego wątkiem tematycznym była teoria muzyki, związana 
z koncepcją urodzonego w Pleszewie (Wielkopolska) nie-
miecko-żydowskiego muzykologa Hugona Leichtentritta 
(1875–1951) w poszukiwaniu „żydowskiego brzmienia”.

Ostatnie tygodnie pobytu w Warszawie służyły przygo-
towaniu warsztatów NIH „Gminy żydowskie na dawnych 
wschodnich terytoriach Niemiec 1920–1938”, na których 
sprawozdawca wygłosił referat wprowadzający (zob. s. 73).

Zdjęcie wnętrza byłej synagogi  
w Poznaniu
Fot. Johann Nicolai
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Wspólny projekt badawczy 
„Wiedza bez granic”: Relations 
in the Ideoscape: Middle Eastern 
Students in the Eastern Block 
(1950’s to 1991)

Projekt cząstkowy: 
Geographies of Political Affinity and  
the Urban Space: Knowledge Relations 
between Polish People’s Republic 
and Iraq in the Field of Architecture 
and Urban Planning

Opracowanie: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska 

The researcher continued the research project during the 
reporting period focusing on data collection and writing 
a chapter for the joint publication prepared in the frame-
work of “Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Stu-
dents in the Eastern Block (1950’s to 1991)” project. Fol-
lowing the relaxation of Covid-19 traveling restrictions, the 
researcher conducted four research trips to Iraq, conduct-
ing ten in-depth interviews and numerous meetings with 
Iraqi academics and architects in Baghdad, Mosul, Erbil and 
Dohuk. The material gathered through oral history inter-
views and informal conversations was complemented by 
archival research at the archives of Warsaw University of 
Technology and the Institute of National Remembrance. 
Based on the gathered data, the researcher prepared a chap-
ter for the joint publication analysing Polish-Iraqi know-
ledge relations in architecture on the case study of Depart-
ment of Architecture established in 1978 at the University 
of Mosul. To remedy acute shortages of local staff, the 
Department established a collaboration with the Technical 
University of Wroclaw, thanks to which 16 lecturers from 

Wroclaw taught at Mosuli architectural school through-
out the 1980s. The chapter analyzes knowledge relations 
that developed between the Polish staff and the Iraqi stu-
dents, their character, meaning and dynamics, as well as 
the impact they had on development of the Department 
and professional lives of its graduates. The said chapter was 
presented during an internal project workshop organized 
at Sofia University in July 2021. 

In the framework of the „Relations in the Ideoscape“ pro-
ject, the researcher participated in the preparation of the 
exhibition entitled “Vom Nahen Osten in den Ostblock –  
Studentische Lebenswelten im Kalten Krieg” and displayed 
at the GDR museum (Berlin) in June 2021 (zob. s. 94). Since 
July 2021, the researcher has been actively involved in 
developing a Polish version of the exhibition, scheduled 
to open in February 2022 at the Ethnographic Museum of 
Warsaw. For academic engagements at the DHIW, the re-
searcher prepared and moderated the 21. Lelewel Debate 
focusing on East-South knowledge relations during the 
Cold War in December 2021 (zob. s. 78). 

In order to remedy the Covid-19 limitations, some of the 
research activities have been conducted online, including 
four in-depth interviews and research at Aga Khan Docu-
mentation Center at MIT. In order to facilitate contact with 
research participants amidst the pandemic and gain more 
data through online engagements, the researcher has run 
a facebook page dedicated to the research project. 

In order to broaden the research scope beyond the Mosul 
case study, the researcher gained access to unique pri-
vate archival material related to the Polish architect Lech  
Robaczyński and the Polish artists Roman and Zofia Arty-
mowscy, who worked as lecturers in Baghdad in the 1960s. 
Following consent of the owners, both archives were digi-
talized as part of the project.

Wystawa prac wykonanych przez 
studentów architektury z Mosulu
pod kierunkiem polskich wykła-
dowców w latach 80. XX w., 
Instytut Architektury Uniwersytetu 
w Mosulu, listopad 2021 r. 
Fot. Dorota Woroniecka- 
-Krzyżanowska



Wspólny projekt badawczy 
„Wiedza bez granic”: Relations 
in the Ideoscape: Middle Eastern 
Students in the Eastern Block 
(1950’s to 1991)

Projekt cząstkowy: 
Visualized Alliances and Artworld – 
Knowledge Exchange between Polish 
People’s Republic and Arab countries  
in the discipline of Plastic Arts

Opracowanie: dr Mustafa Switat 

This project focuses on the analysis of the flow of know-
ledge and ideas in the field of art between the People's 
Republic of Poland and some Arab countries. The study 
of intellectual flows is made possible by combining the 
method of oral history with a sociological-anthropological 
interpretation from the history of ideas. 

The aim of the project is to visualize alliances in the vis-
ual arts (painting, sculpture, graphics) in individual, state 
and trans-regional contexts. The main actors of the know-
ledge exchange were Arab students of art history and art 
faculties at Polish universities, art faculties at Academies 
of Fine Arts (or other faculties if they were also engaged 
in artistic activities) and their professors. The analysis of 
biographies of former students, based on archival materials, 
ego-documents and in-depth interviews – with them and 
representatives of the art world – is intended to answer 
the question about their active participation and influence 
on the development of artistic life in their countries and 
the Arab world. 

During the reporting period, another series of interviews 
was conducted with Arab artists – graduates of the Polish 
Academies of Fine Arts, (not only those currently residing 
in Poland). They enabled the preparation of an article on 
Polish-Syrian artistic relations and the acquisition of initial 
source materials necessary for the analysis of Polish-Mo-
roccan and Polish-Iraqi relations. At the same time, despite 
the pandemic, library and archival searches were carried 
out in the collections of the archives of the Warsaw Acad-
emy of Fine Arts. 

Arab students who studied in Poland, and after gradua-
tion returned to their homelands, are an important link 
in the circulation of knowledge and ideas between these 
two geographic regions. In both cases they are inter-
mediaries (the so-called go-betweens) between cultures. 
They also function as ambassadors of art – promoting Polish 
art in the Arab world and Arab art in Poland. Confirma-
tion of this activity are, among others, their artistic works, 
syncretizing both Polish and Arab motifs, often reflecting 
the ideological landscape of the era in which they were 
created. This issue was expanded in the podcast recorded 
in December and will be presented during the upcoming 
project exhibition which is being arranged from autumn.

The results of the research on Polish-Syrian relations were 
presented during two project workshops and in an article 
on Polish-Syrian interactions in visual arts education – de-
veloped in the context of the theory of artistic geography. 
Once the work on knowledge flows between the People's 
Republic of Poland and Syria was completed, work began 
on Polish-Moroccan and Polish-Iraqi interactions in the arts 
during the Cold War. These relations are of a different na-
ture than Polish-Syrian interactions in art – the Polish influ-
ence in Moroccan art is no longer so visible, and the very 
example of postmodern studies of Moroccan art is closer 
to the universalism of critical art geography.

Warsztaty uczestników projektu  
w Sofii
Fot. Mustafa Switat

B. Prace badawcze      31



32      B. Prace badawcze

Naukowcy w tym zespole badawczym zajmują się różnymi 
wariantami współczesnego wykorzystywania historii. Punk-
tem wyjścia jest obserwacja symptomatycznej paraleli we 
współczesnym społeczeństwie: z jednej strony nasze życie 
przyspiesza i ulega fragmentaryzacji, z drugiej zaś wzro-
sło znaczenie przeszłości, mimo że coraz szybciej staje się 
nam obca – albo właśnie dlatego. Średniowieczne jarmarki, 
filmy historyczne i turystyczne „podróże w czasie” cieszą się 
wielkim powodzeniem, czasopisma i powieści historyczne 
zapełniają regały w księgarniach, a nawet czasy najnowsze 
coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w – licznie odwie-
dzanych – muzeach. Inaczej niż w wypadku pozostałych 
zagadnień badawczych Instytutu uwaga koncentruje się tu 
zatem głównie na współczesnych reprezentacjach przeszło-
ści, które są wyjaśniane z perspektywy późnonowoczesnego 
społeczeństwa w warunkach kapitalizmu konsumpcyjnego.

Intencją projektów realizowanych w tym obszarze jest zej-
ście z utartych ścieżek badań nad pamięcią i uzupełnienie 
semantycznych analiz poszczególnych nośników znaczeń 
o zadawane wprost pytania o ich wykorzystanie i przy-
swojenie: jak, w jakim celu, przez kogo i dla kogo wyko-
rzystywane są odniesienia historyczne w tym konkretnym 
przypadku? Jakie zjawiska są nowe, a jakie można przed-
stawiać w perspektywie historycznej? I wreszcie: co to 
wszystko oznacza dla naszych wyobrażeń o historii? Pro-
jekty badawcze, które można przyporządkować do nowej 
dyscypliny public history, zajmują się nie tylko praktykami 

przyswajania i recepcji historii w przestrzeni publicznej, ale 
także bezpośrednio zagadnieniami etyki, krytycznej auto-
refleksji i odpowiedzialności w czasach, w których pojęcia 
prawdy, historycznej rzeczywistości oraz faktów tracą na 
znaczeniu lub są uznawane za konstrukty myślowe, któ-
rymi można manipulować.

Wspólny projekt pod tytułem „Eurosceptycyzm. Europejskie 
ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od począt-
ków integracji europejskiej do dziś” realizują Niemieckie 
Instytuty Historyczne w Londynie, Rzymie i Warszawie oraz 
Hamburski Instytut Badań Społecznych. Wspólne przedsię-
wzięcie, finansowane ze środków Federalnego Minister-
stwa Edukacji i Badań Naukowych, umożliwia naświetlenie 
tego europejskiego tematu z perspektyw interdyscyplinar-
nych i międzynarodowych. Od 2021 r. uczestnicy projektu 
badają głosy eurokrytyczne od lat 50. XX wieku po najnow-
szą przeszłość. To nie dopiero kryzys związany z uchodź-
cami i pandemia COVID-19 wystawiły bowiem spójność 
Europy na wielką próbę. Było raczej tak, że idea europejska 
i sceptycyzm wobec Europy od zawsze szły ze sobą w parze. 
Dlatego bez uwzględnienia w rozważaniach sceptycyzmu 
wobec jednoczenia się Europy nie jest możliwe ani zrozu-
mienie przeszłości, ani wspieranie spójności europejskiej 
w przyszłości.

5. Funkcjonalność historii   
 w późnej nowoczesności

Stół z cyfrowymi zdjęciami  
w muzeum POLIN
Fot. Michael Leiserowitz

 



Projekt cząstkowy 1:

Ratowanie Żydów podczas drugiej 
wojny światowej we współczesnych 
muzeach europejskich

Opracowanie: dr Zofia Wóycicka   

Od mniej więcej dwudziestu lat temat ratowania Żydów 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno w Euro-
pie, jak i w skali globalnej. W znacznym stopniu przyczy-
niły się do tego środki masowego przekazu. Kolejnym czyn-
nikiem jest polityka pamięci, uprawiana przez instytucje 
(między)państwowe i organizacje pozarządowe zarówno 
na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Popula-
ryzację postaci „Sprawiedliwych” można więc niewątpli-
wie interpretować jako przykład europeizacji czy też glo-
balizacji pamięci. Ten proces nie doprowadził jednak do 
upodobnienia się narracji lokalnych. Przeciwnie, w niektó-
rych przypadkach rezultatem konfrontacji z dyskursami 
transnarodowymi było zgoła odrodzenie wiodących nar-
racji partykularystycznych, a często nacjonalistycznych.

Celem projektu jest analiza procesów empirycznych prowa-
dzących do transnacjonalizacji pamięci. Aby uchwycić wza-
jemnie oddziaływanie wymiaru lokalnego i globalnego, 
uczona bada dwanaście muzeów w ośmiu krajach europej-
skich, poświęconych ludziom, którzy pomagali Żydom pod-
czas Shoah. Wszystkie te muzea zostały albo założone, albo 
całkowicie przekształcone po 2000 r., a dwa z nich są jeszcze 
w budowie. Badania dotyczą zarówno ekspozycji muzeal-
nych, jak i dziejów ich powstawania oraz osób realizujących 
te inicjatywy. Szczególna uwaga skupia się zaś na zagad-
nieniu, jak na te placówki wpływają wizje historii kolpor-
towane przez media oraz transnarodowa polityka pamięci.
 
W sierpniu 2021 r. sprawozdawczyni wybrała się w podróż 
badawczą do Berlina, by zwiedzić nową wystawę stałą 

w Miejscu Pamięci Cichych Bohaterów i wystawę w Muzeum 
Warsztatu dla Niewidomych Ottona Weidta oraz je udoku-
mentować. Ponadto przeprowadzała wywiady z pracow-
niczkami obu miejsc pamięci, a kolejne na jesieni nagrała 
online. Oprócz tego razem z Raphaelem Utzem i Natalią 
Aleksiun pracowała nad tomem zbiorowym na temat upa-
miętniania „Sprawiedliwych” w różnych krajach Europy. 
Książkę wzbogacono kolejnymi artykułami, które nale-
żało zredagować. Obecnie redaktorzy finalizują prace nad 
wspólną przedmową.

Oprócz pracy nad projektem ważnym elementem działal-
ności badaczki było również organizacyjne i koncepcyjne 
przygotowanie piątej dorocznej konferencji Memory Stu-
dies Association „Konwergencje” w Warszawie (zob. s. 64). 
Sprawozdawczyni była członkinią lokalnej grupy roboczej, 
komisji programowej i zespołu recenzentów. Pokłosiem 
konferencji jest zeszyt specjalny „Memory Studies” pod 
tytułem „Mnemonic Wars: New Constellations”, który zre-
dagowała wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską i Joanną 
Wawrzyniak. Call for Papers opublikowano w listopadzie.

Ponadto badaczka udzielała się jako członkini Wspólnej 
Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, a także w gru-
pie ekspertów centrum dokumentacji i edukacji o II wojnie 
światowej oraz upamiętniania ofiar niemieckiej okupacji 
w Europie; brała też udział w nieformalnych konsulta-
cjach komisji ekspertów niemieckiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych do spraw pomnika Polaków pod przewod-
nictwem ambasadora Rolfa Nikela. Pisała również recenzje 
dla wydawnictwa De Gruyter oraz dla redakcji czasopism 
„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, „Jeunesse”, „The 
Public Historian”, „Holocaust Studies” i „Wrocławski Rocz-
nik Historii Mówionej”.

Widok wystawy stałej „Opór 
przeciwko prześladowaniu  
Żydów w Europie w latach  
1933–1945”, Miejsce Pamięci 
Cichych Bohaterów, Berlin 2021
Fot. Zofia Wóycicka
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Projekt cząstkowy 2:

Ekonomia kultury historycznej  

Opracowanie: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Projekt znajduje się jeszcze w fazie początkowej, od chwili 
złożenia wniosku o jego realizację został jednak rozsze-
rzony. Koncepcję ekonomii kultury historycznej badaczka 
oparła na pojęciu infrastruktury, zdefiniowanym przez 
Susan Leigh Star i Geoffreya Bowkera. Celem badań jest 
teraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu określone 
infrastruktury, w tym ekonomia, wpływają na konstrukcję 
kultury historycznej. W ten sposób w nowym świetle przed-
stawione zostanie społeczne i kulturowe podejście do histo-
rii. Zamiast na analizach semantycznych i kontekstualiza-
cjach politycznych projekt skupi się na pragmatycznych 
aspektach tworzenia i wykorzystywania kultury historycz-
nej. Zgodnie z założeniami infrastructure studies, w cen-
trum uwagi znajdzie się „podbudowa” (łac. infra-structura ) 
kultury historycznej. Jaką rolę w powstawaniu wystaw, fil-
mów historycznych lub ofert oprowadzania po miastach 
odgrywa otoczenie naturalne, materialne, finansowe, 
prawne? Podczas gdy przedstawiciele memory i heritage 
studies skupiają się często na kontekstach politycznych lub 
społecznych, takie tematy jak finansowanie, zarządzanie 
pracami produkcyjnymi (filmy historyczne) czy nierucho-
mości (muzea) schodzą na dalszy plan. A przecież często to 
czynniki pozapolityczne decydują o tym, czy, a jeśli tak, 
w jakiej wtedy formie mogą powstawać filmy, wystawy czy 
koncepcje oprowadzania. W pracach naukowych na temat 
kultury historycznej wspomina się o nich anegdotycznie – 
wciąż brakuje jednak ustrukturyzowanego i podbudowa-
nego teoretycznie spojrzenia na tę tematykę.

W 2021 r. prace skupiły się na przeglądaniu literatury nauko-
wej, którą w przeważającej większości trzeba było zamó-
wić – w ten sposób zasoby biblioteki NIH w Warszawie 
zostały uzupełnione o ważne pozycje dotyczące kulturo-
znawczych badań nad infrastrukturą i pamięcią. Badaczka 
zakończyła pracę koncepcyjną nad rozszerzeniem projektu. 

Kolejnym etapem jest zastanowienie się nad doborem stu-
diów przypadków, który jest zależny od sytuacji związanej 
z pandemią. Z ukierunkowanego na teorię charakteru pro-
jektu wynikają zatem elastyczne możliwości analizy kon-
kretnych przykładów. Strukturę projektu badaczka szcze-
gółowo przedyskutowała z koleżankami i kolegami w NIH 
w Warszawie, na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim, 
w Centrum Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie 
oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. W lipcu 
zorganizowała międzynarodowe warsztaty „Inside the 
Black Box of Cultural Memory” jako tak zwany pre-event 
konferencji Memory Studies Association.

Ponadto sprawozdawczyni poddała redakcji językowej 
manuskrypt książki Mikrogeschichten der Erinnerungskul-
tur. „Am grünen Strand der Spree“ und die Remedialisie-
rung des Holocaust by bullets i złożyła go w wydawnictwie 
De Gruyter. Po entuzjastycznych recenzjach monografia ta 
ukaże się na początku 2022 roku w serii „Medien und Kul-
turelle Erinnerung”. Tłumaczenie na angielski zaplanowano 
na rok 2023. Od początku roku badaczka jako współprze-
wodnicząca komitetu organizacyjnego poświęcała wiele 
czasu przygotowaniom do dorocznej konferencji Memory 
Studies Association 2021, która odbyła się w Warszawie 
online (zob. s. 64). Na kadencję w latach 2021–2023 wybrano 
ją na członka zarządu MSA. Magdalena Saryusz-Wolska 
kieruje Komisją ds. współpracy międzynarodowej Komi-
tetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Od stycznia 
2021 r. jest ambasadorką naukową Fundacji im. Alexandra 
von Humboldta w Polsce.

Sprawozdawczyni koordynowała prace nad programem 
przekładów na polski w NIH oraz nad stworzeniem nowej, 
angielskojęzycznej serii publikacji we współpracy z Insty-
tutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Z okazji ukazania 
się książki Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemiec-
kich historyków w serii „Klio w Niemczech” przeprowadziła 
cykl wywiadów z naukowcami na temat historii wizualnej 
(zob. s. 94).

Kręcenie zdjęć do filmu Czarny 
czwartek na skrzyżowaniu  
ulicy Świętojańskiej i Alei  
Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
Film opowiada o wydarzeniach 
z grudnia 1970 roku.  
Fot. Starscream (2010), CC-BY-
SA-3.0, via Wikimedia Commons



Projekt „Eurosceptycyzm. 
Europejskie ruchy antyintegracyjne. 
Nurty eurosceptyczne od początków 
integracji europejskiej do dziś”

Projekt cząstkowy: 
Eurosceptycyzm a opozycja 
demokratyczna w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej

Opracowanie: dr Beata Jurkowicz (od kwietnia) 

Projekt opiera się na założeniu, że Polacy w zdecydowanej 
większości są pozytywnie nastawieni do Unii Europejskiej. 
Niemniej głosy eurosceptyczne są stałym elementem pol-
skich debat politycznych. Celem projektu jest zbadanie 
źródeł tego eurosceptycyzmu. Przedmiotem analizy ma 
być środowisko opozycji demokratycznej w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej w latach 70. i 80. XX w. oraz wpływ róż-
nych ugrupowań opozycyjnych na polską politykę zagra-
niczną po roku 1989.

Kluczową rolę po przemianach demokratycznych w latach 
90. odgrywali politycy, którzy rozpoczęli działalność poli-
tyczną w powołanym do życia po czerwcu 1976 r. Komite-
cie Obrony Robotników (KOR) oraz w założonym w 1980 r.  
Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Soli-
darność”. Należy przy tym podkreślić, że działacze opozycji 
skupiali się na problemach wewnętrznych, a polityka zagra-
niczna nie należała do ich priorytetów. Niemniej w celu 
zdiagnozowania źródeł polskiego sceptycyzmu wśród elit 
postsolidarnościowych należy gruntownie przeanalizować 
stanowisko „Solidarności” w sprawach polityki wewnętrz-
nej i zagranicznej.

Symbolem podziału opozycji demokratycznej z czasów PRL 
jest Okrągły Stół, czyli platforma dialogu ówczesnych władz, 
opozycji i Kościoła katolickiego. Podczas obrad uwypukliły 
się różnice dotyczące wizji polskiej polityki wewnętrznej 

i zagranicznej. Jednak dopiero negatywne konsekwencje 
przemian politycznych i gospodarczych przypieczętowały 
ten podział. Najwięcej kontestatorów porozumień okrągło-
stołowych było wśród polityków, którzy nie brali udziału 
w obradach albo próbowali później kwestionować swoją 
rolę w tamtych wydarzeniach. Zajęli oni negatywne stano-
wisko wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nato-
miast politycy, którzy uważali obrady Okrągłego Stołu za 
sukces, byli również pozytywnie nastawieni do struktur 
euroatlantyckich i podkreślali potrzebę współpracy polsko-
-niemieckiej w łonie UE.

Działacze opozycji publikowali w wydawnictwach drugiego 
obiegu lub w mediach emigracyjnych.

W 2021 r. sprawozdawczyni analizowała niektóre tytuły 
prasy opozycyjnej, m.in. paryską „Kulturę”, „Tygodnik 
Solidarność” i „Przegląd Katolicki”. Zbadanie stanowiska 
Kościoła katolickiego odnośnie integracji europejskiej jest 
nader ważne z kilku przyczyn. W tym kontekście należy 
również pamiętać o stanowisku Jana Pawła II, który orędo-
wał za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W 1988 r.  
stał się pierwszym papieżem, który odwiedził Parlament 
Europejski, gdzie mówił o wartościach europejskich i pra-
gnieniu rozszerzenia Wspólnot Europejskich o kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej.

W okresie sprawozdawczym badaczka brała czynny udział 
w regularnych grupowych spotkaniach uczestników pro-
jektu i dyskusjach o fachowej literaturze na temat zagad-
nień eurosceptycyzmu. Przeprowadzała konsultacje w war-
szawskim NIH i poza nim oraz realizowała kwerendę 
w różnych specjalistycznych bibliotekach.

Okrągły Stół podczas inauguracyj-
nego posiedzenia 6 lutego 1989 r.
Fot. PAP/Damazy Kwiatkowski
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Projekt cząstkowy:

From the „Return to Europe” Framework 
to the EU-Scepticism. Polish Debate on 
the European Identity and Values?   

Opracowanie: dr Olga Gontarska (od czerwca)

Realizacja projektu cząstkowego, należącego do programu 
badawczego „(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in 
European Integration History”, rozpoczęła się w czerwcu 
2021 r. i znajduje się w fazie początkowej. W okresie spra-
wozdawczym badaczka brała udział w seminariach (online) 
grupy roboczej uczestników projektu. Wstępny plan pro-
jektu z podstawowymi założeniami i celami (historyzacja 
zjawiska, uwzględnienie szerokiego wachlarza postaw 
„eurosceptycznych”, ustalenie idei instrumentalizowanych 
w dyskusji) przedstawiła podczas odbytych w Hamburskim 
Instytucie Badań Społecznych od 31 sierpnia do 2 września 
warsztatów projektu (zob. s. 65).

Uwagi zebrane podczas warsztatów oraz ewaluacja lite-
ratury przedmiotu umożliwiły nadanie kierunku dalszej 
pracy, sprecyzowanie zakresu badań oraz sformułowa-
nie wstępnych hipotez. Sprawozdawczyni zdecydowała 
się na przeformułowanie tytułu projektu, aby dokładniej 
odzwierciedlał on zakres badań (poprzedni tytuł brzmiał 
„Euroscepticism in the Polish Debate on the European 
Past”) i wyznaczyła wstępne ramy czasowe. Oprócz spre-
cyzowania przedmiotu badań badaczka skoncentrowała 
się w fazie początkowej na rozważaniach terminologicz-
nych (eurosceptycyzm versus sceptycyzm wobec UE, proces 
transformacji versus proces akcesji i integracja po akcesji ).

Punktem wyjścia jest pytanie, w jaki sposób poszczególne 
etapy procesu integracji Polski z UE wpływały na zmianę 
postaw oraz jakie znaczenie dla tej zmiany miało rozwija-
nie przez UE zestawu wartości, promowanego jako pod-
stawa tożsamości europejskiej.

Według jednej z hipotez, doświadczenie dominacji sowiec-
kiej odgrywa kluczową rolę w szerzeniu idei oporu prze-
ciwko wszelkim próbom ingerencji w sprawy wewnętrzne. 
Badaczka pragnie zidentyfikować aktorów tej debaty 
i skontekstualizować ich wypowiedzi. Przede wszystkim 
jednak jej celem jest wyeksponowanie idei historycznych 
instrumentalizowanych w dyskusji (m.in. zdrada Zachodu, 
polski mesjanizm, Polonia Antemurale Christianitatis). 
Zanim będzie można przystąpić do analizy zbieranych usta-
wicznie źródeł, trzeba najpierw kontynuować gromadze-
nie i ewaluację literatury przedmiotu w celu sporządzenia 
podstawowej bibliografii na użytek projektu. W ramach 
pracy nad niniejszym projektem sprawodawczyni napisała 
również tekst na zorganizowane 2 grudnia 2021 r. przez 
Scuola Normale Superiore we Florencji w formie hybrydo-
wej warsztaty „Eurosceptic Narratives from Below”. Został 
on zamieszczony w blogu projektowym (De)Constructing 
Europe.

Oprócz pracy nad projektem sprawozdawczyni wzięła udział 
we wrześniu w zdalnej konferencji „30 років. Як ми пишемо 
і творимо історію сучасної України” [30 lat. Jak piszemy 
i tworzymy historię współczesnej Ukrainy] na Uniwersyte-
cie Narodowym im. Wasyla Karazina w Charkowie, a w listo-
padzie, na zaproszenie Wydziału Historycznego tej uczelni, 
wygłosiła wykład poświęcony tematowi swojej pracy dok-
torskiej. Ponadto jej artykuł na temat II wojny światowej 
w kinematografii ukraińskiej został przyjęty przez redakcję 
czasopisma „Institute of National Remembrance Review” 
i ma być teraz przetłumaczony na język angielski. Publika-
cję zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 r. Autorka pra-
cowała wreszcie nad jednym z rozdziałów pracy zbiorowej 
„Remembering the Neoliberal Turn: Economic Change and 
Collective Memory in Eastern Europe after 1989” pod redak-
cją Joanny Wawrzyniak i Veroniki Pehe.

Akcja naklejkowa w przestrzeni 
miejskiej – przejaw oporu przeciw-
ko postawom „eurosceptycznym”  
i obawy przed skutkami działań 
sceny politycznej, Warszawa, 
grudzień 2021
Fot. Olga Gontarska
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1.  Regionalność i powstawanie regionów

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM: 

Sabine Jagodzinski
Adel, Grenzraum und transregionale Verflechtung. Einführende Bemer-
kungen, w: Miłosława Borzyszkowa-Szewczyk, Sabine Jagodzinski, Miloš 
Řezník (red.): Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preu-
ßenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (= Studien zum mitteleuropäi-
schen Adel 8), Berlin 2021, s. 7–15 (wspólnie z Milošem Řezníkiem).

Grenzüberschreitende Modi architektonischer Repräsentation – Adelssitze 
im Königlichen und Herzogtum / Königreich Preußen im ausgehenden 17. 
und 18. Jahrhundert, w: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jago-
dzinski, Miloš Řezník (red.): Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflech-
tungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (= Studien zum 
mitteleuropäischen Adel 8), Berlin 2021, s. 179–206.

Regionsmacher in Ostmitteleuropa. Zur Entstehung einer Forschungspers-
pektive. Eine Einführung, w: Maria Cieśla et al. (red.): Regionsmacher in 
Ostmitteleuropa (= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau 43), Osna-
brück 2021, s. 7–30 (wspólnie z Marią Cieślą, Aleksandrą Kmak-Pamirską, 
Zdenkiem Nebřenskim, Milošem Řezníkiem).

Ralph Meindl
Persönliches Lehen oder Neuland im Osten? Zichenau in der Politik des 
ostpreußischen Gauleiters Erich Koch, w: Christhardt Henschel (red.): Ost-
preußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945, Osna-
brück 2021, s. 47–71.

Zdeněk Nebřenský
(Red.): Regionsmacher in Ostmitteleuropa, Osnabrück 2021 (wspólnie 
z Marią Cieślą, Sabine Jagodzinski, Aleksandrą Kmak-Pamirską, Milošem 
Řezníkiem).

Regionsmacher in Ostmitteleuropa. Zur Entstehung einer Forschungspers-
pektive. Eine Einführung, w: Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra 
Kmank-Pamirska, Miloš Řezník (red.): Regionsmacher in Ostmitteleuropa 
(= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau 43), Osnabrück 2021, s. 7–30 
(wspólnie z Marią Cieślą, Sabine Jagodzinski, Aleksandrą Kmak-Pamirską, 
Milošem Řezníkiem).

Politik der Regionalgeschichte. Tschechoslowakische, ostdeutsche und pol-
nische Historiker als Regionsmacher, 1945–1965, w: Maria Cieśla, Sabine 
Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Miloš Řezník (red.): Regions-
macher in Ostmitteleuropa, Osnabrück 2021, s. 255–283.

Miloš Řezník
Cezary Obracht-Prondzyński (red.): Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich sym-
boli, pamięci i tradycji kultury, Gdańsk 2020, 742 s. (współautorzy: Miłosława 
Borzyszkowska-Szewczyk, Józef Borzyszkowski, Witosława Frankowska, Daniel 
Kalinowski, Katarzyna Kulikowska, Anna Kwaśniewska, Magdalena Lemań-
czyk, Cezary Obracht-Prondzyński, Justyna Pomierska, Tomasz Rembalski).

Adel, Grenzraum und transregionale Verflechtung. Einführende Bemer-
kungen, w: Miłosława Borzyszkowa-Szewczyk, Sabine Jagodzinski, Miloš 
Řezník (red.): Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preu-
ßenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (= Studien zum mitteleuropäi-
schen Adel 8), Berlin 2021, s. 7–15 (wspólnie z Sabine Jagodzinski).

Regionsmacher in Ostmitteleuropa. Zur Entstehung einer Forschungspers-
pektive. Eine Einführung, w: Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra 
Kmak-Pamirska, Miloš Řezník (red.): Regionsmacher in Ostmitteleuropa  
(= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau 43), Osnabrück 2021, s. 7–30 
(wspólnie z Marią Cieślą, Sabine Jagodzinski, Aleksandrą Kmak-Pamirską).

Ethnic-Regional Movements and their Strategies in the Context of the Paris 
Conferences: Ladins, Kashubes, and Sorbs, w: Dariusz Makiłła, Miloš Řezník 
(red.): After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central 
Europe, Wiesbaden 2020, s. 87–102.

Jan Amos Komeński o Kaszubach: jednostka etniczna czy terytorialna, 
Acta Cassubiana 22 (2020), s. 213–220.

Nation and the ‚Retrotopic‘ Politics of History in Poland, w: Niels F. May, 
Thomas Maissen (red.): National History and New Nationalism in the Twen-
ty-First Century. A Global Comparison, New York–London 2021, s. 149–170.

Elżbieta Pomorska: cesarzowa z dynastii Gryfitów w czeskiej kulturze 
i pamięci, w: Daniel Kalinowski (red.): Wielkie Pomorze. Gryfici oraz ich 
dziedzictwo, Słupsk–Gdańsk 2021, s. 51–76.

[Rec.] Magnus Brechtken: Der Wert der Geschichte. Zehn Lektionen für die 
Gegenwart. Historische Zeitschrift 313 (2021), z. 3, s. 728–730.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM I WYGŁOSZONE REFERATY

Sabine Jagodzinski
Referat „Kult świętych wśród szlachty katolickiej w Prusach Królewskich. 
O nakładaniu się tożsamości regionalnych i ponadregionalnych”, konferen-
cja „Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich 
i Książęcych, NIH w Warszawie, 4 marca (online).

Referat „Ein Prager im Königlichen Preußen – Die Verehrung des Hl. Johannes 
von Nepomuk in adligen Stiftungen des 18. Jahrhunderts”, konferencja 
„Johannes von Nepomuk: Kult – Künste – Kommunikation”, Austriacka 
Akademia Nauk, Wiedeń, 9–11 czerwca (online).

Wywiad z cyklu rozmów NIH w Warszawie o historii wizualnej, film 7,  
11 marca (online od 31 marca), https://www.facebook.com/DHIWarschau/
videos/visual-history-sabine-jagodzinski/834466860471741/?).

Moderacja panelu, konferencja „Über Gärten im Gespräch. Wechselwirkun-
gen zwischen Landschaftsgärten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in 
Mittel- und Ostmitteleuropa”, Wörlitz, 9–11 września.

6. Publikacje związane z projektami, 
 udział w konferencjach

 Prace badawcze poza zakresem 
 projektów cząstkowych
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Ralf Meindl
Referat „Konzepte für eine Gedenkstätte 20. Juli 1944 im Schloss Sztynort”, 
konferencja online AG Steinort, Ambasady Niemiec w Warszawie, Konsula-
tu Generalnego Niemiec w Gdańsku, Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony 
Zabytków Kultury i Lehndorff-Stiftung, 17 lipca.

Referat „Ostpreußen im Nationalsozialismus” na Forum Edukacyjne Unna 
w Olsztynie, 23 września.

Prelekcja „Alfons Maria Buchholz” z cyklu „Zasłużony mieszkaniec Lidzbarka 
Warmińskiego” w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim, 18 listo-
pada.

Zdeněk Nebřenský
Referat „Health Care for Factory Workers in Central European Towns,  
1866–1914”, European Social Science History Conference, Lejda, 24 marca 
(online).

Referat „Férový kapitalismus, dělnické hnutí a bytová otázkla v českých 
zemích” [Kapitalizm opiekuńczy, ruch robotniczy a kwestia mieszkaniowa 
w krajch czeskich] (wspólnie ze Svatoplukiem Hercem), podczas warsztatów 
„Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1953” [Nowe pers-
pektywy badań historii ruchu robotniczego, 1848–1953], zorganizowanych 
przez Instytut Historyczny Czeskiej Akademii Nauk i Wydział Filozoficzny 
Uniwersytetu Karola, Praga, 20 kwietnia (online).

Miloš Řezník
Referat „Ethnisch-regionale Gruppen, ihre Strategien und Nationalstaat 
nach dem Zweiten Weltkrieg: Kaschubei, Lausitz, Südtirol und Elsass im 
Vergleich” podczas konferencji „Zweierlei Neuanfang. Europa nach dem 
Zweiten Weltkrieg zwischen Demokratisierung und Stalinisierung”, NIH 
w Warszawie, 8 czerwca.

Referat i prowadzenie dyskusji na temat „Regionale Identitäten, staat liche 
Territorialkonflikte nach dem Ersten Weltkrieg und Erinnerungskultur:  
Teschen im mitteleuropäischen Vergleich” w szkole letniej „Polonicum” 
w Alfried Krupp Wissenschaftskolleg w Greifswaldzie, 6–11 września 
(online).

Udział w dyskusji panelowej „Between the Past and the Future. The Culture 
of Remembrance in Society” podczas XXX Forum Ekonomicznego w Kar-
paczu, 9 września.

Komentarz do sekcji „Politikwissen” podczas 3. Warsztatów dla młodych 
naukowców Niemiecko-Czeskiej i Niemiecko-Słowackiej Komisji Historyków 
„Wissens- und Wissenschaftsgeschichte in imperialen, nationalen und post-
nationalen Kontexten”, Lipsk, 17 września (online).

Moderacja panelu wprowadzającego „Knowledge Unbound: Multiple Pers-
pectives on a Transregional Research Project/Group” podczas „Connecting 
Themes Conference” Fundacji im. Maxa Webera „Contested Knowledge in 
a Connected World”, Berlin, 17 września.

Referat „Habsburg Myth and Regionality in Central Europe after 1990” 
w ramach Transregional Academy „Shadows of Empires: Imperial Legacies 
and Mythologies in East Central Europe”, Forum für Transregionale Studien 
i in., Sofia, 20 września.

Referat „Leben und Abenteuer des Remus in der tschechischen Über-
setzung” w ramach cyklu wykładów „Kaszubi i Kaszubszczyzna – spojrze-
nie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne w Polsce i na świecie”, 
Uniwersytet Gdański, 18 października (online).

Referat „Schweden in der kaschubischen Kultur und Literatur” na sympo-
zjum „Wielkie Pomorze – kontekst skandynawski”, Akademia Pomorska 
w Słupsku, 15 października.

Referat wprowadzający i udział w dyskusji panelowej na temat „Nationale 
Narrative auf dem Vormarsch? Ostmitteleuropa in der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Vergangenheit” podczas XXV Theodor-Litt-Symposium 
„Politische Bildung als Teil der historischen Aufarbeitung”, Deutsche Gesell-
schaft / Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Zeithistorisches 
Forum Lipsk, 3 listopada.

Referat „Ethnomarketing und Touristifizierung des Kulturerbes in der  
gegenwärtigen Kaschubei” podczas konferencji „Historia stosowana”, 
J.-G-Herder-Forschungsrat Marburg, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
Muzeum Krakowa, 27 listopada.

OPRACOWANIE KONCEPCJI I MODERACJA WYDARZEŃ 
NAUKOWYCH DLA NIH W WARSZAWIE:

Sabine Jagodzinski
Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów online „Adel ohne Grenzen? 
Identitäten und Repräsentation zwischen Königlichem Preußen und Herzog-
tum Preußen” / „Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach 
Królewskich i Książęcych” oraz wprowadzenie i moderacja (wspólnie z Rahulem 
Kulką), NIH w Warszawie, 4 marca.

Zdeněk Nebřenský
Organizacja i realizacja konferencji „Die ungleiche Entwicklung der Regio-
nen in der Vormoderne: Das »jüngere Europa« im transkontinentalen 
Netzwerk”, filia warszawskiego NIH w Pradze, 4–5 listopada (wspólnie  
z Dariuszem Adamczykiem).

Organizacja i moderacja cyklu wykładów we współpracy z Collegium Caro-
linum, Czeską Akademią Nauk i Uniwersytetem Karola w Pradze, NIH w War-
szawie – filia w Pradze.

Miloš Řezník
Opracowanie koncepcji i realizacja konferencji „Podwójny początek. Koniec 
II wojny światowej na Zachodzie i Wschodzie – demokratyzacja versus stali-
nizacja”, NIH w Warszawie, 7–9 czerwca.

Opracowanie koncepcji i realizacja VIII Konferencji „Góry – Literatura – Kul-
tura”: „Człowiek gór” (w kooperacji z Uniwersytetem Wrocławskim i Uni-
wersytetem Wiedeńskim), Polanica-Zdrój, 17–19 listopada.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Ralf Meindl
Erich Koch – gauleiter Prus Wschodnich, w: Hubert Orłowski, Rafał Żytyniec 
(red.): Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona. Poznańska Biblioteka 
Niemiecka 49; Poznań 2019, s. 415–426.

Ostpreußen. Von der Krisenprovinz zum Mustergau, w: Michael C. Bienert, 
Lars Lüdicke (red.): Preußen zwischen Demokratie und Diktatur. Die Durch-
setzung der NS-Herrschaft in den Zentren und der Peripherie, 1932–1934, 
Berlin 2019, s. 51–74.

Tannenberg, sierpień 1914. Największa bitwa I wojny światowej i jej per-
cepcja, w: Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu pierwszej wojny świa-
towej, Poznań 2019, s. 271–283, 559–572.

Zdeněk Nebřenský
Wohltäter am Direktoren-Schreibtisch: eine Geschichte des Wohlfahrts-
kapitalismus in Ostmitteleuropa, w: Weltweit vor Ort 1 (2021), s. 40–42.

[Rec.] Joshua Freeman, Behemot: A History of the Factory and the Making 
of the Modern World, w: Moderní dějiny 29 (2021), z. 1, s. 368–372.



Miloš Řezník
[Esej – odpowiedź na ankietę wśród historyków na temat polskiej historio-
grafii od 1990 r.]. Kwartalnik Historyczny 128 (2021), z. 1, s. 352–359.

(Red.): After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central 
Europe, Wiesbaden 2020 (wspólnie z Dariuszem Makiłłą).

Poznaj świat. Systematyczne opisywanie, sortowanie i odczarowywanie 
ziemskiej rzeczywistości, w: Leszek Będkowski (red.): Piękna epoka. Historia 
XIX w. Narodziny współczesnego świata, s. 93–98.

Shaping a New Habsburg Territory: The 1773 Lemberg Act of Homage and 
the Galician Polish Nobility, w: Klaas Van Gelder (red.): More Than Mere 
Spectacle. Coronations and Inaugurations in the Habsburg Monarchy during 
the Eighteenth and Nineteenth Century, New York–Oxford 2021, s. 223–246.

Der Wiener Kongress und seine Folgen für die habsburgische Politik in  
Galizien: Ständische Verfassung und Elitenpolitik, w: Bogusław Dybaś 
(red.): Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815, Wien 2021, 
s. 107–133.

Augustas II Stiprusis und Augustas III Saksas. Litauen in der sächsisch-polni-
schen Union. Sächsische Heimatblätter 67 (2021), z. 4, s. 368–374. 

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Zdeněk Nebřenský
Przygotowanie debaty i komentarza „Die Osteuropa-Forschung und die Pra-
ger deutschen Historiographie in der Zwischenkriegszeit”, Praga, 2 lutego.

Referat „Student und Politik: politische Ansichten Prager Studenten im 
Jahre 1965”, konferencja: „Studentische Bewegungen, Netzwerke, Avant-
garden: das Beispiel Prag in Politik, Literatur, Film und kulturellem Gedächt-
nis, 1848–1990”. Konferencja Adalbert Stifter Verein we współpracy z Insty-
tutem Badania Literatury, Instytutem Historii Gospodarczej i Społecznej 
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze i Collegium Caroli-
num w Monachium, 30 kwietnia (online).

Referat „Political Economy of the Humanities in the Czech Republic”, Insti-
tute of Slavic, East European Studies, and Eurasian Studies, University of 
California, Berkeley, 29 października (online).

Członek zewnętrzny Comprehensive Exam Committee, Department of His-
tory, Central European University, Wiedeń, 18 czerwca (online).

Miloš Řezník
Komentarz do panelu „Holodomor and the Concept of Genocide” na kon-
ferencji „The Holodomor in Academic and Public Debates: Ukrainian and 
European Perspectives”, Niemiecko-Ukraińska Komisja Historyków, Wolny 
Uniwersytet Berliński, 17 września.

Moderacja prezentacji i dyskusji panelowej o książce Eduarda Mühle „Sło-
wianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty”, NIH w Warszawie, 13 października.

Referat „Die Mai-Verfassung, das Habsburgerreich und Galizien” podczas 
konferencji „Konstytucja 3 Maja 1791 r. Geneza. Treść. Znaczenie”, Muzeum 
Narodowe w Wilnie, 20 października.

Referat „Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk, 1807–1814” podczas konferencji 
„Niechciany Kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939”, Europejskie 
Centrum Solidarności w Gdańsku, 5 listopada.

Udział w dyskusji panelowej „Syntetyzując historię Białorusi” podczas warsz-
tatów „Zmiana perspektywy: Białoruś jako przestrzeń wymiany”, NIH w War-
szawie, 22 listopada.

Referat wprowadzający i udział w dyskusji panelowej „Wohin rückt Polen? 
Autoritäre Tendenzen in Politik und Katholizismus” w cyklu „Kompakt und 
kontrovers – das ZdK afterwork”, Centralny Komitet Niemieckich Kato-
lików, 14 grudnia (online).

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

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Dariusz Adamczyk
(Red.): Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450, 
London–New York 2021 (wspólnie z Beatą Możejko).

Money, Gift or Instrument of Power? Hybrid (Political) Economies in the post- 
Viking Age around the Baltic Sea, w: Dariusz Adamczyk, Beata Możejko 
(red.): Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450, 
London–New York 2021, s. 9–20.

Introduction, w: Dariusz Adamczyk, Beata Możejko (red.): Monetisation 
and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450, London–New York 
2021, s. 1–8 (wspólnie z Beatą Możejko).

Trading Networks, Warlords and Hoarders: Islamic Coin Flows into Poland in 
the Viking Age, w: Jonathan Shepard, Marek Jankowiak, Jacek Gruszczyński 
(red.): Viking Age Trade: Silver, Slaves and Gotland, London–New York 2021, 
s. 132–154.

Raiding, Trading and Using Slaves in Viking Age Eastern Europe: Some 
Re marks on their Geography and Logistics from Textual, Archaeological and 
Numismatic Perspective, w: Matthias Toplak, Rudolf Simek, Hanne Østhus 
(red.): Viking-Age Slavery, Wien 2021, s. 99–116.

Netzwerke versus Regionen: Die fiskalischen und monetären Strategien der 
Piasten im hohen Mittelalter, w: Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra 
Kmak-Pamirska, Zdeněk Nebřenský, Miloš Řeznik (red.): Regionsmacher in 
Ostmitteleuropa, Osnabrück 2021, s. 33–52.

Crafts, Coins and Trade (900–1300), w: Florin Curta (red.): The Routledge 
Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500–1300, 
rozdz. 13, London–New York 2021, s. 227–244.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM I WYGŁOSZONE REFERATY:

Dariusz Adamczyk
Referat „Hoarding Silver in High Medieval East Central Europe: Economic 
Wealth, Backwardness or War?”, konferencja „Bullion Trade in Medieval and 
Early Modern Europe”, Praga, 15–16 października.

Referat „Das Weltsystem-Konzept und Zeit-Räume in der hochmittelalter-
lichen Interaktionsökumene aus nordeurasischer Perspektive”, konferencja 
„Immanuel Wallerstein und die Rezeption der Weltsystem-Analyse im deut-
schen Sprachraum”, Wiedeń, 6–7 listopada.

Referat „Historia pieniądza jako nielinearny projekt badawczy. Nowa książka 
o sieciach dystrybucji srebra, upieniężnieniu i komercjalizacji”, Polska Aka-
demia Nauk, Warszawa, 18 lutego.
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Referat „Why trading networks collapsed? The case of early Norse connec-
tions centred on Truso”, konferencja „Networks – Cooperation – Rivalry. 
The Fourth Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research 
Network”, Gdańsk, 7–9 kwietnia.

Referat „Koniec epoki denarów krzyżowych, czyli czy w Polsce XII wieku 
miał miejsce kryzys srebra?”, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 27 maja.

OPRACOWANIE KONCEPCJI I MODERACJA WYDARZEŃ 
NAUKOWYCH DLA NIH W WARSZAWIE:

Opracowanie koncepcji i realizacja konferencji „Die ungleiche Entwicklung 
der Regionen in der Vormoderne. Das »jüngere Europa« im trans- und inter-
kontinentalen Netzwerk”, Praga, 4–5 listopada (wspólnie ze Zdenkiem 
Nebřenskim).

INNE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Dariusz Adamczyk
[Rec.] Clara Maddalena Frysztacka: Zeit-Schriften der Moderne. Zeitkonstruk-
tion und temporale Selbstverortung in der polnischen Presse (1880–1914). 
Berlin/Boston. Zeitschrift für Weltgeschichte 21 (2021), z. 1, s. 219–221.

Jaśmina Korczak-Siedlecka
Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII 
wieku, Toruń 2021.

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Dariusz Adamczyk
Referat „Geld regiert die Welt, oder die politische Ökonomie der globalen 
Edelmetallströme”, Uniwersytet Hanowerski, 4 maja.

Referat „Sklavenhandel in der Frühen Neuzeit in komparativer Perspektive:
Logiken und Logistiken, Uniwersytet Hanowerski, 6 lipca.

Jaśmina Korczak-Siedlecka
Komentarz „Bodily Punishments, Servitude and Social Classification of 
Peasants”, Author Workshop „Space – Media/Translation – Materiality: Rural 
Societies in the Making”, 4–5 marca (online).

Referat „Czas honoru, czas przemocy w życiu chłopów w dawnej Rzeczy-
pospolitej”, seminarium „Ludowa Historia Polska”, 26 maja.

Audycja tematyczna „Przemoc i honor w nowożytnej wsi”, w: „Skarbiec 
Nauki Polskiej”, 19 maja. URL: https://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/ 
2733763,Przemoc-i-honor-w-nowozytnej-wsi. 

Referat „It’s a dog’s life: The role of animals in conflict situations in early 
modern villages”, Author Workshop „Space – Media/Translation – Materia-
lity: Rural Societies in the Making – Part 2”, 23 września (online).

Udział w dyskusji „Wielogłos o Monografiach FNP”, Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej, 29 września.

Referat „Chłopi honoru nie mają? Spotkanie z dr Jaśminą Korczak-Sied-
lecką”, Otwarte Seminarium Nowożytnicze, Instytut Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 19 października.

Referat „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej  
w XVI–XVII w.”, Department of Ukrainian History, Ukraiński Uniwersytet 
Katolicki, Lwów, 21 października.

Referat „Księgi sądowe jako źródło do poznania świata nowożytnych chło-
pów”, otwarte seminarium Biblioteki Narodowej, Warszawa, 23 listopada.

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

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Felix Ackermann
Redakcja zeszytu tematycznego: Gesellschaft und Geschichte, 2021, z. 4: 
Preußen postkolonial (wspólnie z Agnieszką Pufelską).

„Das Gefängnis als Echokammer”, w: Mikola Dziadok (red.): Die Farben 
einer parallelen Welt, przekład z rosyjskiego Wanja Müller, Berlin 2021,  
s. 6–9.

Ruth Leiserowitz
Žydai Klaipėdoje (Memelyje) [Żydzi w Kłajpedzie (Memel)], Vilnius 2021, 
168 s.

Women in the Multiple Field of Tension: Everyday Wartime Life in East 
Prussia, w: Acta Historica Universitatis Klaipedensis 42, s. 205–218.

Grenzgänger. Litvaken im Ostpreußen des 19. Jahrhunderts, w: Roland 
Borchers, Alina Bothe, Markus Nesselrodt, Agnieszka Wierzcholska (red.), 
Das östliche Europa als Verflechtungsraum, Berlin 2021, s. 52–61. 

О некоторых следах Эриха Мендельсона в Восточной Пруссии [O niektórych 
śladach Ericha Mendelsohna w Prusach Wschodnich], w: Калининградские 
архивы: материалы и исследования. Сборник статей 18, s. 28–42.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM I WYGŁOSZONE REFERATY:

Felix Ackermann
Referat „A short history of prison noise. The 1904 Brygidki unrest and the 
agency of criminal prisoners in Habsburg Lemberg”, Institut für die Wissen-
schaft vom Menschen, 23 lutego.

Referat „Mikrohistoria Zaboru Pruskiego. Zakład Karny w Rawiczu 1819– 
1921”, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 
7 maja.

Referat „The History of Lukiškės”, warsztaty dla personelu oprowadzającego 
turystów po byłym więzieniu, 22 października.

Referat „Das Ende des Deutschen Reichs und Preußens im Osten Branden-
burgs. Die Evakuation von Gefängnissen und Lagern als Praxis der Auf-
lösung von Staatlichkeit”, warsztaty „Den Osten neu denken”, Centrum 
Pamięci i Dokumentacji Ofiar Przemocy Politycznej, 8 listopada.

OPRACOWANIE KONCEPCJI I MODERACJA WYDARZEŃ 
NAUKOWYCH DLA NIH W WARSZAWIE:

Ruth Leiserowitz
Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów „Leisure History(ies): The Sig-
nificance of Summer in the Biography”, we współpracy z Centrum Kultury 
im. Tomasza Manna i Muzeami w Neryndze, Nida, 2–3 czerwca (wspólnie  
z Gintarė Malinauskaitė).

Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów „Nowe spojrzenie na histo-
rię Suwalszczyzny”, we współpracy z Muzeum Krajoznawczym i Muzeum 
im. prezydenta Kazysa Griniusa, Mariampol, 22 czerwca (wspólnie z Gintarė 
Malinauskaitė).
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Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów „Marsz śmierci do Palmnik: 
mikrohistoryczne przybliżenie jednego z doświadczeń przemocy w XX wieku 
i jego upamiętnienie – w perspektywie transnarodowej”, NIH w Warszawie, 
8 listopada (wspólnie z Claudią Vollmer).

Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów „Jewish Communities in the 
Former German Eastern Territories 1920–1938”, NIH w Warszawie, 16 listo-
pada (wspólnie z Johannem Nicolaiem).

INNE WYDARZENIA NAUKOWE Z WŁASNYM WYSTĄPIENIEM:

Felix Ackermann
Organizacja dyskusji: „Geschichtsdeutungen in der Belarusischen Staats-
krise”, w ramach Białorusko-Niemieckiej Komisji Historycznej na Uniwersyte-
cie Justusa Liebiga w Gießen, 5 lutego (wspólnie z Thomasem M. Bohnem).

Referat „The emergence of a new Belarusian diaspora”, Keynote Discussion 
„Globalising Belarus? New Perspectives on Transregional Entanglements”, 
British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) Regional 
Conference, Lipsk, 21 kwietnia.

Organizacja spotkania roboczego na temat badania obecnego ścigania 
sprawców „ludobójstwa na narodzie białoruskim” przez prokuraturę gene-
ralną w Mińsku, NIH w Warszawie, 5 lipca (wspólnie z Aniką Walke).

Referat „Das Verhältnis zwischen Geschichtswissenschaft und Strafverfol-
gung in der Republik Belarus”, Arbeitskreis Belarus Berlin, 6 lipca.

Referat „Passive Competition. Why Genocide is a Popular Reference in 
Lithuania, Poland, Ukraine and Belarus Today” w ramach panelu: „Explo-
sive Convergences. Popular Memory Images in Current Political Conflicts 
(Belarus, Lithuania, Ukraine, Poland)”, Annual Memory Studies Association 
Convention, Warszawa, 7 lipca.

Referat „Historical contexts of the Belarusian protests”, w ramach dyskusji 
panelowej „The contexts of Belarus”, Uniwersytet Europejski Viadrina,  
14 lipca.

Dyskusja z Olgą Shparagą i Léontine Meijer-van Mensch o stosunku do 
państwowej przemocy w Republice Białorusi w ramach wystawy „Sprach-
losigkeit. Das laute Verstummen”, Muzeum Etnograficzne w Dreźnie, Pałac 
Japoński, 30 lipca.

Diskussionsteilnahme „Vom Hitler-Stalin-Pakt zum Überfall auf die Sowjet-
union“, Konferenz zum 80. Jahrestags des 22. Juni 1941, organisiert von der 
Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, 2. September.

Warsztaty online dla nauczycieli o scenariuszach lekcji na temat etniczności 
na podstawie podręcznika „Europa. Nasza historia:”, Polsko-Niemiecka 
Komisja Podręcznikowa, 25 września.

Dyskusja „Belarus übersetzen. Verfolgung, Solidarität und Öffentlichkeit 
im frühen 21. Jahrhundert:, cykl wykładów „Belarus bewegt”, Seminarium 
Słowiańskie, Uniwersytet w Zurychu, 28 września.

Referat „Der Genozid der Anderen. Historische Vergleiche als politisches 
Instrument in der Belarus der Gegenwart”, Uniwersytet Wileński, 21 paź-
dziernika.

Organizacja warsztatów „Zmiana perspektywy: Białoruś jako przestrzeń 
wymiany”, moderacja dyskusji: „Die Vergegenwärtigung des Schtetls Jüdi-
sche Geschichte als Public History in der Republik Belarus”, 22–23 listopada.
Moderacja dyskusji: „Geschichten ohne Ende. Historische Bildung in Grenz-
räumen”, Deutsches Kulturforum Östliches Europa, 6 grudnia.

Ruth Leiserowitz
Prezentacja książki, Virtual Book Launch: Beyond Camps and Forced Labour, 
The Wiener Holocaust Library, 12 lutego (online). URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=Z0Y3u5nsfxs&ab_channel=TheWienerHolocaustLibrary. 

Wywiad z cyklu rozmów o historii wizualnej, Film 5, NIH w Warszawie,  
25 lutego. URL: https://www.facebook.com/DHIWarschau/videos/160611674 
6266230. 

Referat „Kurische Nehrung”, Baltic Perspectives. The City, Environment and 
Identities in Post-Socialist Baltic Spaces, Virtual Excursion (22–29 marca 2021), 
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Instytut Geografii, 26 marca (online).

Referat wprowadzający „The Significance of Summer”, warsztaty: „Leisure 
History(ies), The Significance of Summer in the Biography”, Nida, 2 czerwca.

Referat „Litauen: Der Widerstand der Waldbrüder”, konferencja: „Podwójny 
początek. Koniec II wojny światowej na Zachodzie i Wschodzie – demokra-
tyzacja versus stalinizacja”, NIH w Warszawie, 9 czerwca.

Referat wprowadzający „Was this Region Special in the 19th Century? An 
Attempt at an Explanation Using the Example of Everyday History”, warsz-
taty „Nowe spojrzenie na historię Suwalszczyzny”, Mariampol, 22 czerwca.

Dyskusja panelowa „Żydzi w Kłajpedzie”, Państwowe Muzeum Żydowskie 
im. Gaona, Wilno, 24 września.

Referat „Berlin – jak podzielić miasto”, Dom Kultury Wilanów, Uniwersytet 
3. Wieku, Warszawa, 21 października.

Referat „Zazdrosny o Gdańsk. Międzynarodowe perspektywy z Kłajpedy”, 
konferencja „Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939”, 
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 6 listopada.

Referat „Synagoga w Kaliningradzie – historia pisana na nowo”, Festiwal 
Mendelsohna, Olsztyn, 7 listopada.

Dyskusja panelowa „Frauen für den Frieden gestern und heute”, Staats-
bibliothek Berlin, 25 listopada.

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Felix Ackermann
Białoruski przekład książki „Palimpsest Grodno” z serii NIH „Quellen und 
Studien”: Historyija Harodni 1919–1991. Nacyjanalizacyja, wyniščen’nie  
i sawetyzacyja siarednee uropejskaha mesta, tłum. Alena Talapila, Minsk 2021.

„Der Genozid am Belarusischen Volk” als politischer Diskurs und Strafver-
folgungspraxis. Belarus-Analysen 56, Juli 2021, s. 2–5.

[Rec.] Tatsiana Astrouskaya: Cultural Dissent in Soviet Belarus (1968–1988). 
Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses, Harrassowitz-Verlag 
2018, w: . Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 3–4 / 2020, s. 675–678.

Ruth Leiserowitz
The Photoalbum of Rita Lax, w: Pictures from the Family Album. Private 
Photos as a source of Central European History 1944–1960. URL: https://priv- 
photos.hypotheses.org/.

Seid doch laut! Ein generationenübergreifendes Gespräch, Verena Letsch 
und Ruth Leiserowitz über Frauenbewegungen. Gestern – Heute – Morgen, 
w: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. URL: https://
www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/seid-doch-laut-ein-gene-
rationenuebergreifendes-gespraech.

Wolfskinder in Sachsen, in: Sächsische Heimatblätter 67 (2021), Heft 4,  
S. 417–420.
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4. Globalne wyzwanie 
 i przemiany społeczne 

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Christhardt Henschel
Kommunizierende Röhren der Singularitäten? Deutsche Debatten um 
den Holocaust aus Warschauer Perspektive, w: Geschichte der Gegenwart, 
7 lipca 2021. URL: https:// geschichtedergegenwart.ch / kommunizierende- 
roehren-der-singularitaeten-deutsche-debatten-um-den-holocaust- aus-
warschauer-perspektive. 

Regionsmacher an der Peripherie. Polnische und deutsche Forscher über 
das nördliche Masowien im Zeitalter der Weltkriege, w: Maria Cieśla et al. 
(red.): Regionsmacher in Ostmitteleuropa (= Einzelveröffentlichungen des 
NIH w Warszawie 43), Osnabrück 2021, s. 219–243.

Deutsche Besatzung an Polens Peripherie, w: Ostpreußens Kriegsbeute. 
Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945, w: Henschel (red.): Ostpreu-
ßens Kriegsbeute (zob. wyżej) s. 11–43.

Eine Besatzung, viele Perspektiven. „Alltag” im Regierungsbezirk Ziche-
nau, w: Christhard Henschel (red.): Ostpreußens Kriegsbeute (zob. wyżej),  
s. 227–257.

Bibliografie zum Regierungsbezirk Zichenau, w: Ostpreußens Kriegsbeute.
Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945, w: Christhard Henschel (red.): 
Ostpreußens Kriegsbeute (zob. wyżej), s. 355–394.

(Red.): Ostpreußens Kriegsbeute. Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945 
(= Einzelveröffentlichungen des NIH w Warszawie 43), Osnabrück 2021.

The Polish Army Ghetto: The Internship of Jewish Soldiers in Jabłonna in 
1920, w: Acta Poloniae Historica 124 (2021), s. 71–104.

New Construction or Reconstruction: Town Planning in the Administrative 
District of Zichenau (1939–1945), w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-For-
schung 70 (2021) z. 4, s. 555–582.

Historia architektury jako historia okupacji. Niels Gutschow i badania nad 
architekturą nazistowską na ziemiach polskich w latach 1939–1945, w: Niels 
Gutschow (red.): Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w okupo-
wanej Polsce 1939–1945, Warszawa 2021, s. 7–64 (wspólnie z Aleksandrą 
Paradowską i Anniką Wienert).

Gintarė Malinauskaitė
Anwesende und abwesende Körper im Gerichtssaal der sowjetischen 
Kriegs verbrecherprozesse, w: Zeitschrift für Genozidforschung (2021), z. 19, 
s. 222–250.

1964 metų Klaipėdos karo nusikaltėlių teismo procesas: kaltinamųjų karo 
nusikaltimais žmonų liudijimai ir jų sociopsichologiniai portretai [Proces 
zbrodniarzy wojennych w Kłajpedzie w 1964 r.: zeznania świadków i por-
trety socjopsychologiczne żon oskarżonych zbrodniarzy wojennych], w: 
Acta Historica Universitatis Klaipedensis 42 (2021), s. 263–286.

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
Skutki przepływów idei, w: Notes na 6 tygodni, 2021, z. 137, s. 110–119.

Michael Zok
(K)Ein ‚Kompromiss‘? Der Konflikt um die Neuregulierung des Schwanger-
schaftsabbruchs in Polen in den 1980er/1990er Jahren, w: Ariadne. Forum 
für Frauen- und Geschlechtergeschichte 77 (2021), s. 164–181.

Reproduktionsrechte als Konfliktzonen zwischen „Säkularisierung” und 
„Tradition” anhand der Beispiele Irland und Polen, w: Feministische Studien 
26 (2021), z. 1, s. 55–74.

„To Maintain the Biological Substance of the Polish Nation.” Reproductive 
Rights as an Area of Conflict in Poland, w: Hungarian Historical Review 10 
(2021), z. 2, s. 357–381.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM I WYGŁOSZONE REFERATY:

Gintarė Malinauskaitė
Holocaust and Soviet War Crimes Trials in the Cold War Context: The Case 
of Soviet Lithuania in the 1960s, konferencja „The Holocaust and the Cold 
War Culture and Justice”, Fritz Bauer Institut / Imre Kertész Kolleg Jena, 
26–28 maja (online).

Johann Nicolai 
Referat o realizowanym obecnie w NIH w Warszawie projekcie badawczym 
„Wehren, wie gegen einen Mörder” – Der Centralverein deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens in den ehemaligen deutschen Ostgebieten 
(1893–1938)”, podczas Letniej Akademii Niemieckiego Instytutu Spraw Pol-
skich w Darmstadt, 25–28 sierpnia.

Referat „Grenzregionen als kulturelle Schnittstellen jüdischen Lebens – 
Schlesien und Elsass im Vergleich” na konferencji „Europäische Kulturbe-
ziehungen im Weimarer Dreieck”, Université Paul-Valéry Montpellier, 21–24 
września.

Referat „Die Schaffung eines partikularen Musikraums in der deutsch-jü-
dischen Kultursphäre in Deutschland in den 1920er Jahren” w niemiecko-
-francuskiej Szkole Jesiennej „Eine Anthropologie der Emotionen. Episto-
mologische Fragen”, Cité des Arts, Bayonne, 4–7 października.

Referat wprowadzający „The Jews of Poznań and the Uprising of 1918/19: 
A Dilemma between German and Polish Nationalism” do warsztatów  
„Jewish Communities in the Former German Eastern Territories 1920–1938”, 
NIH w Warszawie, 16 listopada.

Mustafa Switat 
Warsztaty „Relations in the Ideoscape: Middle-eastern Students in the 
Eastern Block, 1950–1991”, 4 czerwca (online).

Prezentacja „Polish-Syrian Interactions in Plastic Arts Education. The 
Go-Betweens in the Knowledge Exchange”, warsztaty „Relations in the 
Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s’ to 1991)”, 
Instytut Orientu w Bejrucie / Department of Arabic and Semitic Studies of 
Sofia University, Sofia University, 22–24 lipca.

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska 
Prezentacja „Knowledge relations and the urban space: the experience and 
legacy of East-South architectural education”, warsztaty „Relations in the 
Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s’ to 1991)”, 
Instytut Orientu w Bejrucie/ Department of Arabic and Semitic Studies of 
Sofia University, Sofia University, 22–24 lipca.

Referat „The experience and legacy of East-South architectural education: 
the case of Mosul University”, sympozjum „Architectural Training and Re-
search in the Foreign Aid-Funded Knowledge Economy 1950s–1980s”, KTH 
Stockholm, 9–10 września (online).

Referat „Architecture and academic mobilities during the Cold War: the 
case of Mosul University”, Connecting Theme Conference „Contested 
Knowledge in a Connected World”, Fundacja im. Maxa Webera, Berlin, 
16–17 września.

Referat „Iraqi-Polish knowledge relations in architecture: the case of Mosul 
University”, Department of Architecture, University of Mosul, Mosul, 10 listo-
pada.
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Michael Zok 
Referat „‚The Family is the Basic Cell of Society‘. Family, Reproduction, and 
Demography in Political Thought of Communists and Catholics in Post-war 
Poland”, konferencja „Crossing the Lines Between Marxism and Christianity 
in the 20th Century East-Central Europe“, Institute for Historical Studies, 
Science and Research Centre Koper, 15–16 kwietnia.

Referat „‚Reproductive Rights‘, ‚Killing of Unborn Children‘, ‚Pornography‘. 
A Discourse Analysis of Changes and Continuities in Polish Debates on 
Re-productive Health and Sexuality before and during the Transformation”, 
konferencja „Mother, Father, Child, Health – The History of Reproduction”, 
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny / Centrum Badań Histo-
rycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, 3–4 czerwca.

Referat „‚Love is a Battlefield‘. Sexuality, Reproductive Rights, and Partner-
ship as Areas of Conflict in Post-war Poland”, warsztaty „Tracing Social 
Change: ‚Family Planning‘ since the 19th Century”, Instytut Herdera Badań 
nad Historią Europy Środkowo-Wschodniej, Marburg, 12 czerwca.

Referat „,The Beginning of a Human Being at the Moment of Conception is 
not a Question of Personal Beliefs, but a Fact.‘ The Relationship between 
Faith/Religion and Medicine/Science in the Discourses on Reproductive 
Rights in Ireland and Poland”, konferencja „Faith, Medicine and Religion”, 
European Association for the History of Medicine and Health / Uniwersytet 
Katolicki w Leuven, 7–10 września.

OPRACOWANIE KONCEPCJI I MODERACJA 
WYDARZEŃ NAUKOWYCH DLA NIH W WARSZAWIE:

Gintarė Malinauskaitė
Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów „Leisure History(ies): The 
Significance of Summer in the Biography” we współpracy z Centrum Kul-
tury im. Tomasza Manna i Muzeami w Neryndze, Nida, 2–3 czerwca (wspól-
nie z Ruth Leiserowitz).

Organizacja i realizacja warsztatów „Nowe spojrzenie na historię Suwal-
szczyzny” we współpracy z Muzeum Krajoznawczym i Muzeum im. Prezy-
denta Kazysa Griniusa, Mariampol, 22 czerwca (wspólnie z Ruth Leiserowitz).

Organizacja i realizacja cyklu wykładów poniedziałkowych w filii warszaw-
skiego NIH w Wilnie, we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim i Litewskim 
Instytutem Historycznym.

Claudia Vollmer
Opracowanie koncepcji i realizacja warsztatów „Marsz śmierci do Palmnik: 
mikrohistoryczne przybliżenie jednego z doświadczeń przemocy w XX wieku 
i jego upamiętnienie– w perspektywie transnarodowej”, NIH w Warszawie, 
8 listopada (wspólnie z Ruth Leiserowitz).

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
Wystawa „Z bliskiego Wschodu do bloku wschodniego – światy społeczne 
studentów w okresie zimnej wojny”, Muzeum NRD, Berlin, czerwiec 2021.

Opracowanie koncepcji, organizacja i moderacja 21. Debaty Lelewelowskiej 
„How Ideas Travel: Knowledge Relations and the Cold War”, NIH w Warsza-
wie, 2 grudnia (online).

Przygotowanie wystawy „Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kon-
tekście zimnej wojny”, Warszawa, 15 lutego – 27 marca 2022.

Podcast z cyklu „Wiedza bez granic”, Fundacja im. Maxa Webera, grudzień 
2021.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Mustafa Switat
Recepcja Orientu w ujęciu socjologicznym, w: Perspektywy kultury 31 (2020), 
z. 4, s. 161–168.

Równość i równouprawnienie – od tłumaczenia do refleksji i interpretacji, 
w: Mustafa Switat (red.), Równość i równouprawnienie. Polemiki, refleksje, 
interpretacje, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2021, s. 7–50.

Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
Participation in Spaces of Exile: The Making of Change in a Palestinian Re-
fugee Camp in the West Bank, w: Randa Aboubakr, Sarah Jurkiewicz, 
Hicham Ait-Mansour, Ulrike Freitag (red.): Spaces of Participation: Dynamics 
of Social and Political Change in the Arab World, Cairo 2021, s. 83–101.
 
Interview with Emad Rammo, w: Randa Aboubakr, Hicham Ait-Mansour, 
Yazid Anani, Mokhtar El Harras, Sarah Jurkiewicz, Ulrike Freitag (red.):  
3al Janib – „on the side”, online, Maj 2021, s. 12–15.

Michael Zok
[Rec.] Katarzyna Stańczyk-Wiślicz i in.: Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowo-
czesność, równouprawnienie, komunizm, w: H-Soz-Kult. URL: https://hsoz-
kult.de/publicationreviews/id/reb-97046. 

5. Funkcjonalność historii 
 w późnej nowoczesności

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Olga Gontarska
Eurosceptic Narratives from Below: Workshop at the Scuola Normale Supe-
riore (Florence), 2 grudnia 2021, w: (DE)CONSTRUCTING EUROPE BLOG. URL: 
https://europeresist.hypotheses.org/305, 23 grudnia.

Beata Jurkowicz
„Poles and Germans in united Europe“, w: (DE)CONSTRUCTING EUROPE 
BLOG. URL: https://europeresist.hypotheses.org/257, październik 2021.

Magdalena Saryusz-Wolska
Memory Clash: Contemporary Views on Communism in Poland, w: Rigels 
Halili, Guido Franzinetti, Adam Kola (red.): Studying the Memory of Com-
munism. Genealogies, Social Practices, and Communication, Toruń, s. 71–94.

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

Zofia Wóycicka
A Global Label and its Local Appropriations. Representations of the Right-
eous Among the Nations in Contemporary European Museums, w: Memory 
Studies (Online First 2021). DOI: https://doi.org/10.1177/17506980211017928 
(Open Access).
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UDZIAŁ W WYDARZENIACH NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM I WYGŁOSZONE REFERATY:

Olga Gontarska
Prezentacja: „From the 'Return to Europe' framework to the EU-scepticism. 
Polish Debate on the European identity and values?”, warsztaty uczestni-
ków projektu „Eurosceptycyzm. Europejskie ruchy antyintegracyjne. Nurty 
eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś”, Hamburski 
Instytut Badań Społecznych, Hamburg, 31 sierpnia – 2 września.

Beata Jurkowicz 
Prezentacja projektu „Euroscepticism and democratic opposition in commu-
nist Poland”, warsztaty uczestników projektu „Eurosceptycyzm. Europej-
skie ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji 
europejskiej do dziś”, Hamburski Instytut Badań Społecznych, Hamburg, 
31 sierpnia – 2 września.

Prezentacja projektu „Eurosceptycyzm. Europejskie ruchy antyintegracyjne. 
Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś” dla 
ekspertów Team Europe (Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), 
22 listopada.

Magdalena Saryusz-Wolska
Referat „Image Wars: How the Right-Wing Illustrated Press Abuses History 
in Poland?”, konferencja „Trust Me! Truthfulness and Truth Claims across 
Media”, Linnaeus University, Växjö, 9–12 marca (online).

Opracowanie koncepcji i moderacja warsztatów „Infrastructures of Cultural 
Memory” w ramach piątej dorocznej konferencji Memory Studies Associa-
tion, Uniwersytet Warszawski, NIH w Warszawie, ENRS, 5–9 lipca (online).

Opracowanie koncepcji i moderacja panelu „Inside the Black Box of Cultural 
Memory” w ramach piątej dorocznej konferencji Memory Studies Associa-
tion, Uniwersytet Warszawski, NIH w Warszawie, ENRS, 5–9 lipca (online).

Udział w dyskusji panelowej „Doing memory studies differently – a round-
table with women” w ramach piątej dorocznej konferencji Memory Studies 
Association, Uniwersytet Warszawski, NIH w Warszawie, ENRS, 5–9 lipca 
(online).

Przedstawienie projektu podczas wirtualnego kolokwium Humboldta  
„Brücken bauen, Ideen bewegen”, Uniwersytet Warszawski, 23–24 września 
(online).

Zofia Wóycicka
Opracowanie koncepcji i udział w panelu: „The Rescue Turn. Holocaust Me-
mory, Politics and Debates”, piąta doroczna konferencja Memory Studies 
Association „Konwergencje”, Uniwersytet Warszawski, 5–9 lipca (online).

OPRACOWANIE KONCEPCJI I MODERACJA WYDARZEŃ 
NAUKOWYCH DLA NIH W WARSZAWIE:

Magdalena Saryusz-Wolska
Organizacyjne i koncepcyjne przygotowanie piątej dorocznej konferencji 
Memory Studies Association „Konwergencje”, Uniwersytet Warszawski, 
5–9 lipca (online) (wspólnie z Zofią Wóycicką).

Zofia Wóycicka
Organizacyjne i koncepcyjne przygotowanie piątej dorocznej konferencji 
Memory Studies Association „Konwergencje”, Uniwersytet Warszawski, 
5–9 lipca (online) (wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską).

Opracowanie koncepcji i moderacja Debaty Lelewelowskiej „To Whom 
Does the Museum Belong?”, podczas piątej dorocznej konferencji MSA,  
8 lipca (online) (wspólnie z Piotrem Majewskim, Günterem Morschem, 
Anne Wetsi Mpomą i Dwandalyn Reece).

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Olga Gontarska
Referat Покоління цифрових істориків? Історичні наративи у цифровому 
середовищі – між наукою, журналістикою та популярним контентом [Poko-
lenia cyfrowych historyków? Narracje historyczne w środowisku cyfrowym – 
między nauką, dziennikarstwem a treściami popularnymi], konferencja:  
30 років. Як ми пишемо і творимо історію сучасної України [30 lat. Jak pisze-
my i tworzymy historię współczesnej Ukrainy] w Instytucie Historii Narodo-
wego Uniwersytetu im. Wasyla Karazina w Charkowie, 17 września.

Referat „Тіні забутих фільмів“ [Cienie zapomnianych filmów] w Instytucie 
Historii Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Karazina w Charkowie,  
23 listopada.

Magdalena Saryusz-Wolska
Zwischen den Schichten lesen. „Am grünen Strand der Spree” und die 
Authentisierung der Holocaustdarstellung, w: Christoph Classen, Achim 
Saupe, Hans-Ulrich Wagner (red.): Echt inszeniert. Historische Authentizität 
und Medien in der Moderne, Potsdam 2021. URL: https://zdbooks.de/echt- 
inszeniert-2021/magdalena-saryusz-wolska-zwischen-den-schichten-lesen.  

„Wo bleibt die Filmzensur”. Beschwerdebriefe der Westberliner Zuschauer* 
innen in den 1950er Jahren, w: montageAV 31 (2021), z. 2, s. 15–32.

„Nauka ma nam pomóc zrozumieć świat”. Rozmowa z dr hab. Magdaleną 
Saryusz-Wolską, w: „Forum Dialogu” z 21 października 2021. URL: https://
forumdialog.eu/2021/10/29/wissenschaft-soll-uns-helfen-die-welt-zu-ver-
stehen/.

Zofia Wóycicka
Engaging with Sources, Museum Objects, w: Bloomsbury History: Theory 
and Method (the Resources), Bloomsbury Publishing PLC 2021. URL: https://
www.bloomsburyhistorytheorymethod.com/.  

Memory Cultures of War in European War Museums, w: Stefan Berger, Wulf 
Kansteiner (red.): Agonistic Memory and Representations of War in Twen-
tieth Century Europe, Palgrave Macmillan 2021 (wspólnie ze Stefanem 
Bergerem, Anną Cento Bull, Cristianem Cercelem, Davidem Clarke’em, Niną 
Parish, Eleanor Rowley). URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-
030-86055-4.  

Publikacja w trybie open access wydanej wcześniej analogowo książki:  
Arrested Mourning. Memory of Nazi Camps in Poland, 1944–1940, Frankfurt 
Main 2014. URL: https://www.peterlang.com/view/9783653997255/04_9783
653038835_TocEntry.html. 

[Rec.] Zachować decorum. Nowa ekspozycja stała w Muzeum i Miejscu Pa-
mięci w Sobiborze, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały 17 (2021): 33–48. 
URL: https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/900 (Open Access). 

INNE WYDARZENIA NAUKOWE Z WŁASNYM WYSTĄPIENIEM:

Beata Jurkowicz
Prezentacja: „Program kulturalny niemieckich prezydencji w UE”. III Kongres 
Europeistyki, Wrocław, 29–30 czerwca. 

Magdalena Saryusz-Wolska
Wprowadzenie do wystąpienia „Biografie filmowe a kino pamięci narodo-
wej”, cykl: „Czwartki z socjologią historyczną”, Wydział Socjologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, 28 stycznia.

Udział w dyskusji panelowej „Perspectives and questions of modern research 
on Poland”, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Frankfurt nad 
Odrą, 24 czerwca (online).
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Udział w dyskusji panelowej „Majdanek – Grabstätte Europas – Vernich-
tung und Befreiung in der ersten alliierten Filmdokumentation”, Centrum 
Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, 6 października 
(online).

Referat „Educational Expectations. Public Debates about History Films in 
Poland”, konferencja „Wykorzystywanie przeszłości do celów pedago-
gicznych w Europie”, Paris Institute for Advanced Studies i Stacja Naukowa 
Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, 11–12 października.

Referat „Metodologiczne problemy historii wizualnej” w ramach ogólno-
polskich seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego, Komitet Nauk 
Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 18 listopada (online).

Zofia Wóycicka
Udział w dyskusji panelowej „Denk Mal an Polen. Denkmal, Dokumentation, 
Begegnung. Das »Polendenkmal« in Berlin”, 25 lutego (online).

Referat „Auschwitz in the 1950s-1960s: Shared European Heritage?”, konfe-
rencja „The Holocaust and the Cold War. Cultures and Justice”, Imre Kertész 
Kolleg, Fritz Bauer Institut, 26–28 maja (online).

Referat „Memory turn in Museums?”, konferencja „Museums Fit for the 21st 
Century. The Challenge of Technology”, DigiCONFLICT and the European 
Solidarity Centre, 21–22 czerwca (forma hybrydowa).

Udział w dyskusji „Aufarbeitung der Vergangenheit, Gedenkstättenarbeit, 
Demokratisierung. Geschichte und Renovierungsbedarf eines wegweisen-
den Projekts”, Kunstfest Weimar 2021, Weimar 29 sierpnia.

Udział w dyskusji panelowej „Jak w muzeach opowiadać o Zagładzie?”, 
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, 23 września (online).

Opracowanie koncepcji i realizacja seminarium doktorskiego „Zwrot ku 
rzeczom. Artefakty jako źródło do badań historycznych”. Szkoła doktorska 
„Anthropos”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 16 grudnia.



C. Transfer badań naukowych

W roku 2021 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wspierał między-
narodową debatę historyczną, promując na różne sposoby komunikację, 
współpracę oraz wymianę naukową. Ze zrozumiałych względów pierwszo-
planowe znaczenie miały tu kontakty między Niemcami a Polską. Jednak – 
zgodnie z misją Instytutu – do współpracy byli zapraszani także historycy 
z państw zachodnich i z sąsiednich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Kontakty z tymi ostatnimi uległy znacznemu wzmocnieniu dzięki działaniom 
filii NIH w Wilnie i Pradze. Podobnie jak w latach poprzednich Instytut pełnił 
rolę forum międzynarodowego dialogu historyków. W tym celu organizował 
imprezy naukowe, publikował prace naukowe i przyznawał stypendia.



1. Wydarzenia naukowe
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Cykle wykładów NIH w Warszawie

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

Wykłady publiczne oferowane przez filię warszawskiego 
NIH w Wilnie odbywają się we współpracy z Litewskim 
Instytutem Historycznym i Uniwersytetem Wileńskim. Filia 
w Pradze organizuje swoje wykłady we współpracy z mona-
chijskim Collegium Carolinum i Uniwersytetem Karola. 
Z powodu pandemii warszawski NIH przestawił od wio-
sny 2020 roku swoją ofertę przejściowo na imprezy wirtu-
alne. W ten sposób w okresie sprawozdawczym w wykła-
dach mogły uczestniczyć także zainteresowane osoby spoza 
trzech placówek warszawskiego NIH. 
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Susanne Schattenberg
Leonid Brezhnev as Statesman and Performer
25 stycznia, filia warszawskiego NIH w Wilnie

Wizja Leonida Breżniewa jako męża stanu w cieniu Stalina 
zapoczątkowała cykl Wykładów poniedziałkowych w 2021 r. 
Susanne Schattenberg mówiła o postaci wpływowego sekre-
tarza generalnego KPZR i jego przywództwie politycznym. 
Profesor współczesnej historii i kultury Europy Wschodniej 
oraz dyrektor Instytutu Badań Europy Wschodniej na Uni-
wersytecie Bremeńskim przedstawiła swoją biografię Leonida 
Iljicza Breżniewa i omówiła biograficzne kontrowersje doty-
czące najdłużej rządzącego sowieckiego przywódcy, który 
wywarł decydujący wpływ na Związek Radziecki.

Zdaniem referentki Breżniew bywa często błędnie postrze-
gany jako „dogmatyk” i „stalinista”, który rozpoczął prze-
śladowanie dysydentów, lub jako człowiek, który wkroczył 
w 1968 r. do Pragi, a w 1979 r. do Afganistanu. Opowiedziała 
o swojej kwerendzie w archiwach na Ukrainie i w Mołdawii, 
gdzie Breżniew pracował w latach 1946–1952 jako sekretarz 
partii. Ustaliła wtedy, że w tym okresie rządy Stalina dawały 
mu się we znaki jeszcze dotkliwiej niż przed wojną.

Nawiązując do tego, prof. Schattenberg nakreśliła cele 
Breżniewa w polityce zagranicznej i odtworzyła motywację 
jego działań, posługując się historią emocji. Dyskusja była 
poświęcona zwłaszcza sprawom stylu przywództwa Breż-
niewa oraz jego wizjom i agendzie politycznej. Poruszono 
również zagadnienia recepcji książki oraz stanu badań nad 
osobą Leonida Breżniewa w Niemczech i Rosji.

Zjazd SED w 1967 r., od lewej Jurij Andropow, Erich Honecker, 
Leonid Breżniew 
Źródło: Bundesarchiv, Fot. 183-F0417-0001-028 / Gahlbeck, 
Friedrich / CC-BY-SA 3.0

Frank Bösch
Przełomowy rok 1979: podróż papieża do Polski 
i przeobrażenie świata
26 stycznia, NIH w Warszawie (online)

Pierwsza podróż papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 
1979 r. uchodzi za ważny punkt zwrotny w polskiej historii 
najnowszej. Pytanie o jej globalny wpływ postawił w swoim 
Wykładzie wtorkowym Frank Bösch. Dyrektor Centrum 
Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza w Poczdamie 
zaprezentował swoją książkę Zeitenwende 1979 między-
narodowej, połączonej online publiczności. Punktem wyjścia 
było umieszczenie przez referenta papieskiej pielgrzymki 
w kontekście innych wydarzeń 1979 r. Zdaniem historyka 
ten rok należy postrzegać jako „miękką” cezurę. Głównym 
wątkiem wykładu było wpisane w historię globalną oddzia-
ływanie wydarzeń z 1979 roku na rozwój sytuacji w poszcze-
gólnych krajach i vice versa. W uzupełnieniu prof. Bösch 
rozszerzył perspektywę na „przełomowy rok” 1989 jako 
doniosły punkt odniesienia (niemieckiej) historii. Zwrócił 
też uwagę na strukturalne procesy przemian i komunikacji 
przed i po roku 1979, dzięki którym wydarzenia (medialne) 
owego roku stały się w ogóle możliwe. Za podstawę tych 
zjawisk uznał zwłaszcza zmianę sposobu korzystania 
z mediów, a także ogólne postrzeganie lat 70. XX w. jako 
okresu kryzysów. Posługując się konkretnym przypadkiem 
papieskiej wizyty, podkreślił jej szczególny charakter i wska-
zał na zmianę postrzegania Polski pod wpływem medialnych 
relacji z tego wydarzenia.

Końcowa dyskusja uwypukliła omawiane wcześniej znacze-
nie papieskiej podróży. Niektórzy uczestnicy dzielili się oso-
bistymi wspomnieniami o tamtym okresie, zgadzając się 
z postrzeganiem wizyty papieża jako „wydarzenia histo-
rycznego”. Poza tym dyskutowano o ocenie referenta doty-
czącej pękania dwubiegunowego ładu światowego oraz 
o roli i funkcji mediów – zarówno w (dłuższym) okresie 
poprzedzającym, jak i w tworzeniu owych wydarzeń.
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Ralph Schattkowsky
Josef Pfitzner a historiograficzny dyskurs 
o Europie Wschodniej w okresie międzywojennym
16 lutego, filia warszawskiego NIH w Pradze (online)

Ralph Schattkowsky wykorzystał sześciomiesięczny pobyt 
naukowy w filii NIH w Pradze do badań nad osobą Josefa 
Pfitznera – niemieckiego historyka z Brna i narodowosocja-
listycznego polityka lokalnego, który jako mediewista był 
autorem pierwszej obszernej biografii Witowta / Witolda / 
Vytautasa Wielkiego. W okresie Protektoratu Czech i Moraw 
Pfitzner sprawował urząd wiceburmistrza Pragi, a po wojnie 
został stracony jako przedstawiciel nazistowskich władz. 
Pobyt w Pradze dawał sposobność do baczniejszego przyj-
rzenia się dorobkowi i osobie Pfitznera w kontekście mię-
dzywojennego dyskursu o historii Europy Wschodniej i do 
podążenia w ten sposób tropem mniej dotychczas rozwi-
niętych perspektyw badawczych.

16 lutego Schattkowsky w kolokwium online zaprezento-
wał pierwsze wyniki swoich badań. Podczas ożywionej dys-
kusji historyk utwierdził się w swoich przemyśleniach na 
temat wciąż otwartych zagadnień i problemów, których 
identyfikację uważał od początku za część swojego zada-
nia. W ten sposób umocniło się jego wrażenie, że między-
wojennej debaty wokół pytania „czym jest Europa Wschod-
nia?” nie zbadano jeszcze wystarczająco przede wszystkim 
pod kątem jej założeń paradygmatycznych i w zestawieniu 
z metodycznymi ofertami nauk historycznych ani też nie 
poddano wyczerpującej ewaluacji literatury na ten temat, 
w tym fundamentalnej pracy Josefa Macurka.

Piotr M. Majewski
Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu
24 lutego, filia warszawskiego NIH w Pradze (online)

Jakie były przyczyny i skutki działania politycznego 
w przededniu II wojny światowej? Na to pytanie odpowia-
dał w swoim wykładzie Piotr M. Majewski. Polski specjalista 
w dziedzinie historii czesko-niemieckiej zaprezentował swoją 
publikację Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu. 
Głównym tematem była historia kryzysu międzynarodowego 
w 1938 r., który po zawarciu układu monachijskiego dopro-
wadził do likwidacji Pierwszej Republiki Czechosłowackiej. 
Na wstępie prelegent wyjaśnił znaczenie tego już często 
badanego historycznego tematu zwłaszcza dla polskich czy-
telników. Wspomniał o sieci „starych” znajomych, w obrę-
bie której politycy i dyplomaci spotykali się z pracownikami 
ministerstw spraw zagranicznych. Wszystkie te osoby brały 
jego zdaniem na różny sposób udział w wydarzeniach 
w Monachium w 1938 r. Autor nie ograniczył się jednak 
do perspektywy czechosłowackiej, lecz próbował pokazać 
również międzynarodowy wymiar układu monachijskiego. 
Dociekał ponadto, co to wydarzenie oznaczało dla politycz-
nej sfery publicznej w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niem-
czech i we Włoszech. W swoim wywodzie uwzględnił rów-
nież zachowanie Polski i Węgier, które miały napięte relacje 
z czechosłowackim sąsiadem i starały się o rewizję granic. 
Uczestnicy dyskusji po wykładzie pozytywnie oceniali to, że 
książka sprawia wrażenie reportażu świadka wydarzeń. 
Wskazywali, że dzięki plastycznemu i realistycznemu opi-
sowi scen z życia codziennego protagonistów polityki mię-
dzynarodowej tę naukową publikację czyta się prawie jak 
thriller polityczny. 
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Jerzy Kochanowski  
Życie codzienne w okupowanej Polsce.
Kilka pomysłów na (nieco) inne spojrzenie
11 marca, NIH w Warszawie (online)

Po tym, jak Jerzy Kochanowski zajął się historią życia 
codziennego w okresie powojennym, skupiając się zwłasz-
cza na czarnym rynku, nie jest niczym dziwnym, że teraz 
rozszerza swoje zainteresowania badawcze o pierwszą 
połowę lat 40. XX w. W referacie podczas warsztatów 
„Beyond Collaboration and Resistance: Every-day Life in 
Occupied Poland” okazał się wybitnym znawcą społeczeń-
stwa polskiego w okresie wojny. Wiedzę tę udało mu się 
poprzeć wielką liczbą cytatów, karykatur i ilustracji. Ana-
lityczny opis sytuacji okupowanej Polski zaczął od ważnego 
stwierdzenia, że doszło do intensywnych migracji teryto-
rialnych, ponieważ terytorium kraju było silnie rozczłonko-
wane pod względem administracyjnym. Zachodzące zmiany 
sprawiały zarazem, że intensywność reżimów okupacyjnych 
była rozmaita. Największa część okresu okupacji nie była 
poświęcona ani oporowi, ani walce z okupantami, lecz 
staraniom o sprostanie (prywatnym) wyzwaniom życia 
codziennego.

Jak wyjaśnił referent, w wojennej codzienności dużą rolę 
odgrywał również temat korupcji. Szczególnie ciekawa 
okazała się zaś jego końcowa obserwacja, że przekupność 
Niemców wzrosła zwłaszcza po klęsce pod Stalingradem 
w 1943 r. Analiza, oparta przede wszystkim na treści dzien-
ników intelektualistów, dostarczyła licznych ciekawych, 
a także nieoczekiwanych spostrzeżeń.

Kobieta na żaglówce na Wiśle, 1943  
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa

Heidi Hein-Kircher, Denisa Nešt’áková  
Family Planning in East Central Europe 
18 marca, filia warszawskiego NIH w Pradze (online)

Od 2020 r. tysiące kobiet protestują w Polsce przeciwko 
zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Także na Słowacji można 
zaobserwować wyraźne upolitycznienie przerywania 
i zapobiegania ciąży. W szerszym kontekście owo upolitycz-
nienie ma związek z wizją nowoczesnej rodziny i plano-
wania rodziny. Jak umieścić te zjawiska w planie historycz-
nym, tłumaczyły we wspólnym wykładzie Denisa Nešťáková 
i Heidi Hein-Kircher.

W pierwszej części Hein-Kircher wyjaśniła, że praktyki zapo-
biegania i przerywania ciąży pojawiają się jako temat w poli-
tycznej sferze publicznej dopiero w ostatnim trzydziestole-
ciu XIX wieku. W tym okresie sekularyzacja społeczeństw 
doprowadziła do zmiany sposobu pojmowania rodziny 
i wartości rodzinnych oraz do spadku dzietności. Na Zacho-
dzie analiza historyczna planowania rodziny była wówczas 
zdaniem badaczki już bardzo zaawansowana. Ze względu 
na wyraźną lukę w badaniach dotyczących Europy Wschod-
niej referentka wezwała do dokładniejszej analizy przemian 
planowania rodziny w Europie Środkowo-Wschodniej. Bada-
nia powinny według niej objąć nie tylko Polskę i Czechy, 
lecz również inne państwa tego regionu.

Do tych konkluzji nawiązała Denisa Nešťáková w drugiej 
części wykładu. Podkreśliła, że Słowacja to kraj zaniedby-
wany przez badaczy Europy Środkowo-Wschodniej. Prze-
rywanie ciąży było tu surowo zabronione przez kodeks 
karny Austro-Węgier. Dopiero w okresie międzywojennym 
pojawiły się (bezskuteczne) dążenia do zniesienia tego 
prawa. Ta sytuacja cementowała ponadto silną pozycję 
Kościoła katolickiego, a później sprzyjała również polityce 
rodzinnej Trzeciej Rzeszy. We wspólnej konkluzji obie refe-
rentki opowiedziały się za postrzeganiem planowania 
rodziny w szerszym kontekście społeczno-kulturowej trans-
formacji wartości.
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Sandra Dahlke
Religijność i świeckość w autobiograficznych tekstach 
arystokratek w Rosji u schyłku XIX i na początku  
XX wieku 
29 marca, filia warszawskiego NIH w Wilnie (online)

Sandra Dahlke zajmuje się w bieżących badaniach zagad-
nieniami, jakie znaczenie miał świat religii dla arystokratek 
w Cesarstwie Rosyjskim u schyłku XIX i na początku XX wieku 
oraz jaką rolę odgrywała sfera kościelna w życiu tych dam. 
Na przykładzie autobiograficznych tekstów arystokratek 
w imperium carskim badaczka opisywała znaczenie religii 
i sfery kościelnej, analizując również związek tych domen 
z wymiarem świeckim i politycznym.

W centrum uwagi znalazły się wspomnienia dwóch arysto-
kratek: Jelizawiety Naryszkiny i Praskowii Rosen. Obie były 
ściśle związane z carskim dworem i posiadały znaczne 
wpływy. Według referentki ich zapiski autobiograficzne są 
więc z jednej strony wartościowymi dokumentami do ana-
lizy religii i sfery kościelnej, z drugiej zaś dostarczają infor-
macji o tym, gdzie krzyżowały się ze sobą obszary życia 
religijnego, społecznego i politycznego. Zdaniem Sandry 
Dahlke można z tych tekstów wyciągnąć wnioski dotyczące 
świata wyobrażeń, przestrzeni możliwości oraz ambicji ich 
autorek. Są one zatem ważnymi źródłami do analizy postrze-
gania przez kobiety świata i samych siebie w tamtym okre-
sie. Referentka podkreśliła, że dla arystokratek w Cesarstwie 
Rosyjskim u schyłku XIX i na początku XX wieku religia nie 
tylko pełniła rolę narzędzia samoupodmiotowienia, lecz 
również poszerzała im pole działania.

Igumenia Mitrofania (baronowa Rosen)
Źródło: wikimedia commons

Anna Artwińska
Masaryk i Čapek: o pewnych paradoksach 
koautorskiego projektu książkowego
15 kwietnia, filia warszawskiego NIH w Pradze (online)

W latach 20. i 30. XX wieku Tomáš Garrigue Masaryk szcze-
gółowo opowiadał o swoim życiu. Historię pierwszego 
prezydenta Czechosłowacji spisywał słynny czeski pisarz 
Karel Čapek. Anna Artwińska wygłosiła w kwietniu refe-
rat o swoim przedsięwzięciu badawczym, poświęconym 
owemu koautorskiemu projektowi książkowemu, skupiając 
się na jego kilku paradoksach. Wskazała, że w toku swojego 
życia Masaryk występował w licznych rolach społecznych. 
Był bardzo oczytanym miłośnikiem literatury i komentował 
autorów piszących w różnych językach. Jego koresponden-
cję Anna Artwińska określiła jako tak obszerną, że trudną 
do zbadania, natomiast jego znaczenie jako autora uznała 
za stosunkowo niewielkie. Główne ambicje Masaryka były 
zdaniem referentki natury politycznej, a nie artystycznej. 
Niemniej literatura miała dla niego ogromne znaczenie 
jako medium.

Projekt książkowy Rozmowy z T.G. Masarykiem stanowi 
w opinii badaczki frapujący przykład współtworzonej auto-
biografii. Tekst ten jest bardzo ważny ze względu na osobę 
i biografię Masaryka oraz jego znaczenie dla czeskiej kul-
tury, a ponadto paradygmatycznie ilustruje wszystkie zja-
wiska charakterystyczne dla tej formy tekstów. Problemy 
i zagadnienia teoretyczne dotyczące prawa autorskiego 
oraz jedności podmiotu autobiograficznego, a także napię-
cie między monologiem a dialogicznością sprawiają, że 
tekst ten jest nader interesujący także z perspektywy lite-
raturoznawstwa.  

Rozmowy z T.G. Masarykiem  
Źródło: Biblioteka Narodowa 
Republiki Czeskiej



Malte Rolf
Rosyjskie rządy imperialne w Królestwie Polskim,
1864–1915
11 marca, NIH w Warszawie (online)

Po stłumieniu powstania styczniowego (1863–1864) Impe-
rium Rosyjskie wprowadziło nowy system zarządzania i kon-
troli. Carska administracja, wzrost znaczenia rosyjskiego 
nacjonalizmu i nader zmienny stosunek carskiej biurokracji 
do społeczeństwa polskiego w tym okresie były tematem 
anglojęzycznego wykładu poniedziałkowego.

Początek wykładu Malte Rolf poświęcił rosyjskiej biurokracji 
oraz carskim namiestnikom i urzędnikom w Polsce. Oprócz 
imperialnej biurokracji skupił się następnie na rozwoju 
rosyjskiego nacjonalizmu. Zastanawiał się, w jakim stopniu 
nacjonaliści w łonie społeczności rosyjskiej w Królestwie 
Polskim wchodzili w konflikt z wyższymi warstwami pań-
stwowej biurokracji. Omówił również rolę artykułowanych 
publicznie skrajnych wizji nacjonalizmu i ich wpisywania 
się w tradycyjne ramy imperialne. Ten konflikt pokazuje 
w opinii referenta bardzo wyraźnie, jak w „Kraju Nadwi-
ślańskim” rozwijał się zasadniczy antagonizm między przed-
stawicielami struktury imperialnej a lokalnymi rosyjskimi 
nacjonalistami.

Na zakończenie Malte Rolf mówił o wzajemnym oddziały-
waniu i relacjach między metropolią rosyjskiego imperium 
a jego peryferiami, podkreślając znaczenie rządów impe-
rialnych w Królestwie Polskim dla samopostrzegania Rosjan. 
W ożywionej dyskusji omawiano oprócz zagadnień histo-
riograficznych, polityki imperialnej i napięć w dziedzinach 
oświaty i religii także studia postkolonialne i możliwość ich 
zastosowania do tego studium przypadku.

Rynek Starego Miasta z kościołem Paulinów w Warszawie, 
1851–1900

Michael North  
Bałtyk: literackie konstrukcje pewnego regionu
13 lipca, filia warszawskiego NIH w Wilnie (Nida)

W regionie Morza Bałtyckiego koegzystują różne wspólnoty 
językowe. Od wielu stuleci jest on areną relacji kulturowych 
i społecznych opartych na wymianie. Temat, jak region Bał-
tyku był konstruowany i przedstawiany w średniowieczu 
i epoce nowożytnej, prof. North podjął w swoim wykładzie, 
który odbył się latem podczas Festiwalu Tomasza Manna 
w Nidzie.

Michael North rozpoczął od ogólnego określenia swojego 
rozumienia literatury. W nawiązaniu do tego przyjrzał się 
następnie dokładniej literackim konstrukcjom regionu Bał-
tyku. Basen Morza Bałtyckiego przedstawił jako arenę rela-
cji kulturowych i społecznych opartych na wymianie oraz 
objaśnił, jak powstawała tam przestrzeń kultury i komuni-
kacji. Kolejna część wykładu była poświęcona romantycz-
nemu odkryciu morza na nowo. Według referenta stało się 
ono w literackiej recepcji XIX wieku miejscem tęsknoty. 
W tym okresie na wschodzie regionu bałtyckiego rozwijała 
się turystyka kąpieliskowa oraz infrastruktura turystyczna. 
Pisarze relacjonowali swoje letnie podróże nad Bałtyk, który 
stał się ważnym motywem także w malarstwie. Na zakoń-
czenie wykładowca przedstawił Bałtyk jako region misji, 
handlu i panowania, a jednocześnie jako miejsce tęsknoty. 
Ten aspekt był również punktem wyjścia ożywionej dys-
kusji z publicznością. Mowa była między innymi o tym, że 
w narodowej literaturze litewskiej Bałtyk jawił się jako 
obszar obcy, spoza kanonu literackiego.
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Ségolène Plyer
Internacjonalizacja północno-wschodnich Czech  
od drugiej połowy XIX wieku do lat dwudziestych 
XX wieku
21 września, filia warszawskiego NIH w Pradze

Na kanwie pytania, jak powstaje spójność w społeczeństwach 
heterogenicznych, Ségolène Plyer dociekała na przykładzie 
przemysłu tekstylnego w północno-wschodnich Czechach, 
dlaczego w tym ukierunkowanym na eksport, kwitnącym 
gospodarczo obszarze doszło do podziału na społeczność 
czeską i niemiecką. Wskazała, że liberalizacja rynków, postę-
pująca technicyzacja oraz czynniki geograficzne, takie jak 
położenie przy granicy i połączenia komunikacyjne sprzy-
jały rozwojowi regionu między Dvůr Králové a Náchodem. 
W opinii badaczki duże znaczenie mieli w tym kontekście 
także lokalni przedsiębiorcy. Tworząc wspólne grupy inte-
resu, chronili i wspierali oni swoją gałąź przemysłu. Uświa-
damiali sobie ponadto pozytywny wpływ stosowania nowo-
czesnych maszyn zapewniających optymalizację produkcji, 
sieci osobistych kontaktów oraz indywidualnej edukacji na 
ich zakłady.

Dyskusja po wykładzie świadczyła o potencjale przedsta-
wionego tematu. Plyer podkreśliła, że celem jej dociekań 
jest analiza przedmiotu badań nie z perspektywy nacjona-
listyczno-deterministycznej, lecz pod kątem innowacji spo-
łecznych. Wymaga to zwłaszcza, by nie analizować aspek-
tów ekonomicznych, społecznych i związanych z polityką 
lokalną osobno, lecz naświetlać współzależności między 
nimi.

Andreas Rutz 
Przestrzeń a władza w Świętym Cesarstwie Rzymskim 
w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej
5 października, NIH w Warszawie

Wykłady wtorkowe w semestrze zimowym zainaugurował 
Andreas Rutz swoim wystąpieniem na temat granic teryto-
rialnych w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Dociekania histo-
ryka wpisują się w nowy trend w badaniach nad przestrze-
nią i granicami, zainicjowany książką Socjologia przestrzeni 
Martiny Löw. W warszawskim NIH badacz mówił o granicach 
terytorialnych i tworzeniu się państw, analizując zwłaszcza 
procedury oznaczania i opisywania granic od wczesnego 
średniowiecza do końca epoki wczesnonowożytnej. Szcze-
gólną uwagę poświęcił swojemu wnioskowi, że wiele regio-
nów Świętego Cesarstwa Rzymskiego jeszcze w XVIII wieku 
nie posiadało stałych, wyraźnie określonych granic. Zmianę 
sposobu przedstawiania granic na mapach prelegent zade-
monstrował za pomocą różnych rycin i map historycznych. 
Wskazał, że w XV wieku nazwy miejscowości były graficz-
nymi oznaczeniami granic, natomiast w XVI wieku mapy 
przypominały pejzaże, a granice zaznaczano w odniesieniu 
do charakterystycznych miejscowości i rzek.

W XVIII wieku status mapy się stopniowo zmieniał – od 
ilustracji ku samodzielnemu medium. W przypadku kon-
fliktów o granice terytorialne chodziło nie tyle o to, gdzie 
rzeczywiście przebiegały granice, lecz o to, która władza 
terytorialna potrafiła lepiej odwzorować tę przestrzeń –  
werbalnie, materialnie i graficznie. Dyskusja z publicz-
nością skupiła się na podobieństwach i różnicach między 
księstwami niecesarskimi a duchownymi oraz na możliwo-
ści zastosowania rezultatów badań prowadzonych przez 
referenta do imperiów.  



Andreas Rutz 
Spaces of Power in the Holy Roman Empire  
in Medieval and Early Modern Times
7 października, filia warszawskiego NIH w Wilnie

Kategoria „przestrzeni” zyskała w ostatnich latach nowe 
znaczenie dla kulturoznawstwa. Także badania historyczne 
stały się beneficjentem owego spatial turn i kładą nacisk na 
konstrukcję przestrzeni przez protagonistów w rozmaitych 
epokach. W wykładzie w Wilnie Andreas Rutz zaprezento-
wał międzynarodowej publiczności wyniki swoich badań na 
temat wyznaczania granic terytorialnych w Świętym Cesar-
stwie Rzymskim. Zorganizowany przez wileńską filię NIH 
wykład odbył się w Litewskim Instytucie Historycznym dwa 
dni po tym, jak miała okazję się z nim zapoznać publiczność 
warszawska. 

Andreas Rutz, Joachim Schneider (obaj ISGV), rektor Rimvydas 
Petrauskas, dziekan Loreta Skurvydaitė (oboje Uniwersytet 
Wileński)
Fot. Ruth Leiserowitz

Thomas Wünsch  
„Młodsza Europa”
4 listopada, filia warszawskiego NIH w Pradze

Podczas konferencji „Nierówny rozwój regionów w średnio-
wieczu”, która odbyła się na początku listopada w Pradze, 
Thomas Wünsch wygłosił referat pt. „Młodsza Europa”. 
Oparł się w nim na koncepcji „młodszej Europy” Jerzego 
Kłoczowskiego, odnoszącej się do głównych obszarów 
Europy Środkowo-Wschodniej od wczesnego średniowie-
cza, w niektórych fazach obejmującej jednak również Ruś 
i Bałkany i sięgającej aż po Skandynawię.

Dzięki uwzględnieniu horyzontu historii postrzegania 
referent potwierdził potrzebę dynamicznego pojmowania 
„młodszej Europy”. Dodał, że homogeniczne wizje Europy, 
jak ta propagowana przez papieża Piusa II, miały na celu 
wyłącznie odparcie zagrożenia tureckiego po upadku Kon-
stantynopola w 1453 r. Znacznie bardziej zróżnicowane są 
natomiast relacje misjonarza Jana di Piano Capriniego, 
którego w roku 1245 papież wysłał do wielkiego chana 
mongolskiego. Podróżnik dzieli przemierzane przez siebie 
obszary na trzy strefy – zależnie od postrzeganej odmien-
ności praktyk kulturowych, na przykład w religii, gościnno-
ści, potencjale zagrożenia lub w problemach z komunikacją.

Najstarsza mapa Niemiec, Nikolaus von Kues ok. 1450  
Źródło: Alamy Stock Photo
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Eduard Mühle
The Slavs in Modern German Political
and Cultural Thought
18 listopada, filia warszawskiego NIH w Wilnie

Wielu studentów pojawiło się na wykładzie Eduarda 
Mühlego o Słowianach na Wydziale Historycznym Uniwer-
sytetu Wileńskego. Niemiecki historyk naświetlił zagadnie-
nie, jak ewaluowało postrzeganie świata słowiańskiego 
w niemieckim myśleniu politycznym i kulturowym oraz jakie 
„słowiańskie idee” i do jakich celów Niemcy rozwijali i sto-
sowali w epoce nowożytnej. Rektor Rimvydas Petrauskas 
oraz profesorowie Darius Staliunas i Marija Dremaite wzbo-
gacili dyskusję swoimi pytaniami.

Cathleen M. Giustino 
Identity, Property and Justice in Post-War Czechoslovakia
30 listopada, filia warszawskiego NIH w Pradze

Julia Ginzkey-Culp była śpiewaczką, odnoszącą międzyna-
rodowe sukcesy w latach 30. i 40. XX w. Na przykładzie 
tej holendersko-żydowskiej artystki, która przyjęła później 
obywatelstwo czechosłowackie, Cathleen M. Giustino opi-
sywała przeobrażenia wyznaczanych przez państwo toż-
samości i praw własności w okresie II wojny światowej. Przy 
tej okazji analizowała również funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie odszkodowań w powojennej 
Czechosłowacji. Historyczka opisała walkę Ginzkey-Culp 
o jej spuściznę i własność, a jej przykład nazwała waż-
nym przyczynkiem do dziejów konfiskaty i zwrotu mienia, 
zwłaszcza Żydom przez Czechosłowację. W opinii referentki 
sprawa ta jest przejawem niewielkiego znaczenia, jakie 
Czechosłowacja przywiązywała po II wojnie światowej do 
restytucji własności ludzi wyzutych ze swoich praw.

Ożywiona i wielowątkowa dyskusja po wykładzie potwier-
dziła złożoność tematu. Potomek Wilhelma Ginzkeya nakre-
ślił ciekawe wydarzenia z historii swojej rodziny, po czym 
zaczęła się dyskusja o zwrocie przez Czechosłowację zare-
kwirowanego mienia. Pojawiło się pytanie, jakie motywacje 
ideologiczne mogły odgrywać pewną rolę w restytucji mie-
nia. Giustino podkreśliła, że kierownictwu państwa chodziło 
raczej o zawieranie korzystnych umów z innymi krajami niż 
o zwracanie własności ocalałym z Holokaustu. Sprawą 
otwartą pozostało to, czy z pobudek antykapitalistycznych 
rząd mógł mieć zastrzeżenia wobec zwrotu mienia zamoż-
nej Julii Ginzkey-Culp. 



Martin Kohlrausch 
Agenci modernizmu? Nowocześni architekci  
w epoce skrajności. Polska 1910–1950
7 grudnia, NIH w Warszawie

Martin Kohlrausch, profesor europejskiej historii politycz-
nej na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, poświęcił swój 
Wykład wtorkowy przedstawicielom nowoczesnej architek-
tury w pierwszej połowie XX wieku. Przybliżył zagadnienie, 
jak ta grupa z jednej strony sama się definiowała i jakie zaj-
mowała stanowisko wobec „modernizmu”, a z drugiej strony 
jak zachowywała się wobec odrodzonego państwa polskiego. 
Cechami szczególnymi tej grupy były wysoki poziom wiedzy 
w zakresie między innymi kwestii społecznej i idei inżynie-
rii społecznej, a także stosunkowo wysoki odsetek kobiet.

Po omówieniu możliwości działania „nowoczesnych” archi-
tektów tuż po wojnie Martin Kohlrausch zadał pytanie 
o specyficzne cechy ‚polskiego modernizmu” w dziedzinie 
architektury. Przy tej okazji zwrócił uwagę na typowe 
i konieczne dla wschodniej Europy koncepcje, takie jak 
wyrównywanie dysproporcji między miastem a wsią oraz 
rozwiązywanie problemu braku mieszkań za pomocą kolek-
tywnych form budownictwa.

W ożywionej dyskusji referent debatował z publicznością 
o ciągłościach i rozłamach w środowisku „nowoczesnych” 
architektów. Tematem były między innymi relacje między 
architektami a reżimem sanacyjnym czy też kwestie znacze-
nia spółdzielni jako polskiej specyfiki.

James Krapfl  
Mimetic Revisionism: Czech Historiography 
of Communism since 1989
15 grudnia, filia warszawskiego NIH w Pradze 

Odwołując się do teorii potrójnej mimesis Paula Ricoeura, 
James Krapfl przyjrzał się w swoim wykładzie czterem falom 
„rewizjonizmu” w czeskiej historiografii od 1989 r. Jego 
zdaniem każda z tych fal przynosiła nową odpowiedź na 
pytanie, jak należy scharakteryzować doświadczenie komu-
nistyczne. W swoim kontekście społecznym testowały one 
siłą rzeczy granice między historią, fikcją a mitem. Jedno-
cześnie podążały za przewidywalnym procesem w historii 
świadomości, na podstawie którego można ostrożnie pro-
gnozować dalszy rozwój wypadków.

Według Krapfla każdą z tych czterech fal rewizjonizmu 
można traktować jako odrębny paradygmat. Przez para-
dygmaty rozumie on metanarracje, wpływające na to, 
które zagadnienia historyczne bada się którymi metodami. 
Zmianę paradygmatów można w konsekwencji znaleźć 
tam, gdzie kieruje się uwagę na te aspekty, których aktu-
alny model nie potrafi wyjaśnić. Uwaga badaczy kieruje 
się wtedy na nieuwzględniane dotychczas źródła. W ten 
sposób zmienia się temat badań i sposób ich prowadzenia.
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Promocje książek

Werner Plumpe
Das kalte Herz – Entstehung, Konsolidierung 
und Perspektiven des Kapitalismus
5 października, filia warszawskiego NIH w Pradze

Aby zaprezentować po raz pierwszy w Republice Czeskiej 
swoją wydaną w 2019 r. książkę, Werner Plumpe odwiedził 
w październiku ambasadę Republiki Federalnej Niemiec 
w Pradze. Instytucjami zapraszającymi były Ambasada Nie-
miec, filia warszawskiego NIH w Pradze, Collegium Caroli-
num i Fundacja im. Konrada Adenauera. Goście mogli przy-
słuchiwać się w języku niemieckim lub czeskim wykładowi 
profesora historii gospodarczej i społecznej oraz późniejszej 
dyskusji panelowej.

W wykładzie referent przybliżył swoją pracę. We wprowa-
dzeniu zwrócił uwagę na pozorny paradoks tytułu swojej 
książki, pochodzącego z niemieckiej baśni, interpretowanej 
często na sposób antykapitalistyczny. Na pytanie, dlaczego 
użył słów „zimne serce”, chociaż w swojej pracy eksponuje 
pozytywne strony kapitalizmu, ripostował, że kapitalizm 
jest wprawdzie zimnym, a nie moralno-etycznym ustrojem 
gospodarczym, ale właśnie dlatego odnosi sukcesy. Repre-
zentowanej niekiedy do dziś tezie Karola Marksa o ograni-
czeniach kapitalizmu i jego zastąpieniu przez socjalizm Wer-
ner Plumpe przeciwstawił argument, że kapitalizm to 
nadzwyczaj zdolna do przeobrażeń forma działania ekono-
micznego. Nie jest on związany z konkretnym regionem, 
kulturą itp. i demonstruje swoją różnorodność na przykład 
obecnie w przypadku rozkwitu gospodarki chińskiej.

Czynnikiem decydującym o sukcesie kapitalizmu jest według 
historyka związany z nim wzrost dobrobytu. W tym miejscu 
autor wskazał na Schopenhauera, który już w 1851 roku 
uświadomił sobie, że wytwory społeczeństwa kapitalistycz-
nego przynoszą pożytek nie tylko uprzywilejowanym war-
stwom społecznym, lecz wszystkim. To, że obecnie każdy 
człowiek może konsumować za niską cenę, przekłada się 
według badacza między innymi na zużycie zasobów, zmiany 
klimatu i rozwój demograficzny. Możliwe rozwiązania tych 
problemów oferuje jego zdaniem sam kapitalizm; jako przy-
kłady historyk wymienił nowe systemy energetyczne oraz 
opracowywanie szczepionek. Koncepcję sprostania wyzwa-
niom naszej epoki wyłącznie przez zakazy i wyrzeczenia 
określił jako „wzruszającą”, ale merytorycznie błędną.

Pod koniec prezentacji Plumpe opowiedział się za tym, by 
mierzyć kapitalizm wyłącznie pod względem jego użytecz-
ności, a nie moralności, ponieważ tak jak „zimne serce” nie 
prowadzi on do niemoralnego ładu, lecz w ogóle dopiero 
umożliwia powstanie moralnego ustroju.

Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa między Werne-
rem Plumpem, ekonomistką Iloną Švihlíkovą oraz ekono-
mistą i pisarzem Tomášem Sedláčkiem, którą poprowadził 
Ondřej Houska. Ożywiona wymiana poglądów dotyczyła 
kapitalizmu oraz jego wad i zalet. Szczególnie zacięta 
wymiana zdań wywiązała się na temat zagadnienia, czy 
kryzysy z ostatnich lat wynikały z indywidualnych błędów 
poszczególnych podmiotów, czy też z błędów systemowych 
leżących w naturze kapitalizmu. To, że goście również po 
zakończeniu części oficjalnej kontynuowali podczas niewiel-
kiego przyjęcia dyskusję nad tematem wieczoru, świadczy 
o jego aktualności i kontrowersyjności.



Eduard Mühle  
Słowianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty
13 października, NIH w Warszawie

W czasach gorących debat o tożsamości wzrasta zainte-
resowanie przyporządkowywaniem poszczególnych spo-
łeczeństw do „kultur”, „cywilizacji”, „grup etnicznych”. 
Powstają koncepcje różnic i analogii, a także rozgraniczeń, 
integracji i asymilacji. Konstruuje się różne „światy”. Pró-
buje się ustalać, kto do nich należy(-ał), a kto nie. W tych 
okolicznościach polski przekład wydanej w 2020 r. książki 
Eduarda Mühlego Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee 
und Wirklichkeit stał się doskonałą okazją do dyskusji na 
ten temat w ramach transnarodowych. Spotkanie odbyło 
się w sali wykładowej Instytutu, a zainteresowanym oso-
bom z innych miejscowości umożliwiono udział w trybie 
online. Z autorem dyskutowali polski archeolog średnio-
wiecza Przemysław Urbańczyk i historyk Stanisław Rosik.

Na początku prezentacji autor zadał zasadnicze pytanie: 
czy w ogóle istnieli „Słowianie” jako tacy? Na pierwszy rzut 
oka można je uznać za heretyckie. Jeśli jednak przyjrzeć się 
temu bliżej, to okaże się, że znana z różnych źródeł i stoso-
wana w różnych konstelacjach nazwa sclavi jest terminem 
abstrakcyjnym. Według Mühlego używali jej generalnie 
kronikarze z zewnątrz w celu zaznaczenia odrębności wła-
snej społeczności. Później pojęcie to weszło do źrodeł łaciń-
skich, przeobrażając się w topos i negatywny stereotyp. 
W związku z tym historyk zastosował w swojej książce 
podwójną perspektywę: z jednej strony opisuje realne struk-
tury historyczne – od populacji wczesnosłowiańskich i ich 
pierwszych władztw od VII do IX wieku przez państwa sło-
wiańskojęzyczne i nationes od X do XII wieku po społeczeń-
stwa późnośredniowieczne od XIII do XV wieku. Z drugiej 
strony analizuje wizerunki zewnętrzne i wizerunki własne, 
które od VI wieku służyły do projektowania bądź „wynaj-
dywania” Słowian jako konstruktu kulturowego. W swoim 
wystąpieniu Mühle opisywał, jak te wizerunki już w średnio-
wieczu stawały się narzędziem polityki historycznej, wyko-
rzystywanym w różnych kontekstach i do rozmaitych celów.
 

W moderowanej przez dyrektora NIH w Warszawie Miloša 
Řezníka dyskusji nie pojawiły się zasadnicze kontrowersje. 
Sprawą sporną okazało się jednak pochodzenie nazwy „Sło-
wianie”. Zdaniem warszawskiego archeologa Przemysława 
Urbańczyka jest to raczej nazwa nadana z zewnątrz niż opis 
własny. Wrocławski historyk Stanisław Rosik zwrócił z kolei 
uwagę na wspólnych bogów i wspólne wyobrażenia reli-
gijne u wielu grup Słowian, żyjących w niektórych wypad-
kach daleko od siebie. Czyżby więc jednak istniała słowiań-
ska jedność tożsamościowa i komunikacyjna, wynikająca 
z tej samej genezy? To pytanie pozostało bez odpowiedzi 
i będzie zapewne przedmiotem przyszłych publikacji.
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Konferencje i warsztaty

Warsztaty: Szlachta bez granic? 
Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich 
i Książęcych
4 marca, NIH w Warszawie (online)

Reprezentacje artystyczne oraz problem tożsamości regio-
nalnej i ponadregionalnej w Prusach w epoce wczesno-
nowożytnej były głównymi tematami międzynarodowych 
warsztatów online „Szlachta bez granic? Tożsamości i repre-
zentacje w Prusach Królewskich i Książęcych”. Po przywi-
taniu przez organizatorów – Sabine Jagodzinski i Rahula 
Kulkę – Karin Friedrich przedstawiła w referacie wprowa-
dzającym najważniejsze zagadnienia związane z historią 
wczesnonowożytnych Prus Królewskich i Książęcych, kła-
dąc nacisk na zagadnienie tożsamości pruskiej szlachty, jej 
związków z Rzeczpospolitą oraz odmienności rozwoju poli-
tycznego i kulturowego obu części Prus. Wskazała na domi-
nujące wśród lokalnej szlachty poczucie pruskiej odrębności 
przy jednoczesnej chęci utrzymania ścisłych więzi z Rzeczy-
pospolitą. Uwzględniła też zmianę w podejściu do badań 
nad kulturą tego obszaru.

Pierwszy panel – „Kościoły i konfesje” – był poświęcony 
kościelnym fundacjom szlachty dwóch największych wyznań 
w Prusach. Franciszek Skibiński przedstawił różne formy 
szlacheckiej sztuki sepulkralnej w ewangelickich i katolic-
kich kościołach miast pruskich. Piotr Birecki podjął tematykę 
wpływu reformacji i ewangelickiej konfesjonalizacji w Księ-
stwie Pruskim. Postawił przy tym tezę, że ścisły luteranizm, 
dominujący wśród tamtejszego ziemiaństwa, wpłynął na 
konserwatyzm i skostnienie lokalnej sztuki sakralnej.

Panel „Kult i liturgia” był kontynuacją wątku wpływu 
szlachty na sztukę sakralną w Prusach. Michał F. Woźniak 
przedstawił problematykę sprzętów liturgicznych, fundo-
wanych przez wyższe duchowieństwo katolickie. Wska-
zał na wpływ sporów wyznaniowych na styl poszczegól-
nych przedmiotów wykorzystywanych w liturgii. Następnie 
Sabine Jagodzinski pokazała na kilku przykładach kościo-
łów w małych ośrodkach Prus Królewskich sposoby wyraża-
nia tożsamości przez szlacheckich fundatorów.
 

Ostatni panel miał tytuł „Świeckie symbole i władza” i był 
poświęcony reprezentacji pruskiej szlachty w przestrzeni 
świeckiej. Anna Oleńska przedstawiła ten temat z perspek-
tywy porównawczej. Zaprezentowała postać polskiego 
magnata spoza Prus, który często zlecał swoje luksusowe 
zamierzenia gdańskim warsztatom. Z kolei Sabine Bock uka-
zała architekturę szlachecką w szerszym kontekście całego 
regionu południowego wybrzeża Bałtyku. Jednocześnie 
objaśniła zmiany stylistyczne na przestrzeni XVI–XVII wieku 
i podjęła problem wpływu sytuacji politycznej i gospodar-
czej na rozwój zamierzeń architektonicznych szlachty w tym 
regionie. Tematem ostatniej prezentacji, autorstwa Rahula 
Kulki, był album z rysunkami genealogicznymi nadwornego 
malarza królewskiego Johanna Hennenbergera. Na podsta-
wie tego dzieła przedyskutowano kwestię genealogii i heral-
dyki jako wyrazu reprezentacji poczucia przynależności do 
stanu szlacheckiego.

Referaty wygłoszone w trakcie bardzo licznie odwiedza-
nych warsztatów pokazały różnorodność form przedsta-
wiania szlachty pruskiej i ich wpływu na rozwój lokalnej 
sztuki. Podejmowały także problem wyznaniowej i politycz-
nej identyfikacji szlachty Prus Królewskich i Książęcych z ich 
nadrzędnymi regionami odniesienia i wywołały ożywione 
dyskusje naukowe.

Johann Hennenberger: Stemmata genealogica praecipuarum  
w Prussia Familiarum Nobilium, koniec XVI w., strona rodu 
Dohna (detal)
Źródło: public domain: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent? 
id=3096 
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Warsztaty: Poza kolaboracją i oporem:
życie codzienne w okupowanej Polsce
11–12 marca, NIH w Warszawie (online)

Warsztaty te zaplanował Martin Borkowski-Saruhan, który 
prowadzi badania w Seminarium Historii Średniowiecznej 
i Nowożytnej na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. 
Pierwotnie miały się one odbyć wiosną 2020 r. w Niemiec-
kim Instytucie Historycznym w Warszawie, czyli w Polsce, 
w centrum obszaru badań uczestników. W zmienionej sytu-
acji organizator zaprosił na spotkanie online 11 i 12 marca 
2021 r.

W czterech panelach niemieccy, polscy i rosyjscy dokto-
ranci i postdoktoranci przedstawili niektóre aspekty swo-
ich prac. Prezentacje skupiały się na splecionym ze sobą 
życiu codziennym okupantów i okupowanych. Poruszono 
między innymi tematy wyobrażonej normalności (Friedrich 
Cain, Wiedeń), przestępstw i ich ścigania w gettach (Judith  
Vöcker, Leicester) czy debat prowadzonych w prasie pod-
ziemnej (Justyna Majewska, Warszawa). Badacze posłużyli 
się rozmaitymi źródłami, do których należą pisma autobio-
graficzne (Martin Wiesche, Monachium), a także zdjęcia 
(Martin Borkowski-Saruhan, Getynga). Interesujące było 
również spojrzenie na polskie życie codzienne w latach 
1944–1945 pod okupacją Armii Czerwonej (Elena Łopatina, 
Moskwa). Ostatni panel był poświęcony zagadnieniom 
historiograficznym – z jednej strony była w nim mowa 
o przedstawianiu życia codziennego w filmach Andrzeja 
Wajdy (Maria Frołowa, St. Petersburg), z drugiej zaś uka-
zano różne podejścia do kultury pamięci w polskich muze-
ach (Ramona Bechauf, Getynga).

Niezwykle pobudzające do myślenia warsztaty zakończyły 
się komentarzem Kerstin Bischl i Anke Hillbrenner (obie 
z Getyngi). W trakcie spotkania Jerzy Kochanowski (War-
szawa) wygłosił inspirujący referat wprowadzający pod 
tytułem „Everyday Lives in Occupied Poland. Some Ideas 
for a (Slightly) Different Perspective”. Zaznaczył, że wszyst-
kie przedstawione rezultaty jego badań nie stanowią jesz-
cze bynajmniej systematycznego opisu życia codziennego 
w okupowanej Polsce. Prezentacje uczestników warsztatów 
wnoszą do tego w każdym razie istotny wkład.

Przewóz roweru tramwajem w Krakowie, 1942  
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska



Warsztaty: Leisure History(ies):
The Significance of Summer in the Biography
2–3 czerwca, Nida

O znaczeniu lata rozmawiano podczas hybrydowych warsz-
tatów, zorganizowanych przez wileńską filię warszaw-
skiego NIH w Muzeum Tomasza Manna w Nidzie. Dwu-
dniową imprezę naukową przeprowadzono we współpracy 
z Muzeami w Neryndze i Centrum Kultury im. Tomasza 
Manna. Uczestnicy z Litwy, Niemiec, Polski, Austrii i Kanady 
wspólnie dyskutowali o letnich przeżyciach i rekreacji w XIX 
i XX wieku. Celem warsztatów było przyjrzenie się doświad-
czeniom lata i letniej rekreacji z perspektywy biografii indy-
widualnych i rodzinnych.

Spotkanie otworzyły wspólnie dyrektor instytucji goszczą-
cej Lina Motuzienė i kierowniczka filii NIH w Wilnie Gintarė 
Malinauskaitė. Warsztaty przeprowadzono jako pierwsze 
wydarzenie hybrydowe po z górą siedmiomiesięcznej prze-
rwie i jeszcze przed meteorologicznym początkiem lata. 
W referacie wprowadzającym Ruth Leiserowitz pytała, czy 
lato może odcisnąć piętno na biografiach, na ile stanowi 
cezurę bądź określoną fazę w roku lub w biografii oraz jak 
rozwijało się zjawisko letnich wyjazdów. Wskazała, że 
warunki tej pory roku prawdopodobnie częściej niż inne 
pory roku umożliwiają doświadczenia biograficzne, które 
w większym stopniu stają się momentami kluczowymi, 
zwłaszcza na etapie wkraczania w dorosłość. Przyczyniają 
się do tego takie czynniki jak rozluźnienie konwencji, zmiany 
otoczenia, podróże, wakacyjny humor i urlopowy nastrój. 
Zdaniem referentki lato należy pojmować poniekąd także 
jako czas dla rodziny, jako moment rodzinnej intymności, 
obejmujący procesy odtrącenia i zbliżenia.

W pierwszym panelu była mowa o wiosce Schwarzort na 
Mierzei Kurońskiej jako miejscowości wakacyjnej i o upłcio-
wieniu przestrzeni społecznych. Pokazano, jak nowe prak-
tyki wykorzystania czasu wolnego przyczyniały się do 
przeobrażeń grup społecznych i całego społeczeństwa. 
Szczególną uwagę poświęcono też nostalgicznym letnim 
wspomnieniom litewskiej szlachty w pierwszej połowie 
XIX wieku. Kolejny panel dotyczył czasu wolnego w przed-
wojennej Litwie. Skupiono się zwłaszcza na formach wypo-
czynku robotników na początku XX wieku oraz na sposo-
bach spędzania miesięcy letnich w goszczącym warsztaty 
regionie Kłajpedy.

W panelu na temat letnich podróży, tożsamości i polityki 
analizowano doświadczenia wakacyjne młodych polskich 
Żydów w Drugiej Rzeczypospolitej.

Na podstawie wybranych egodokumentów i doniesień 
medialnych pokazano między innymi, jak żydowska mło-
dzież w Polsce zaakceptowała turystykę letnią i jakie korzy-
ści czerpała z nowych doświadczeń społecznych i kulturo-
wych. Następnie uwaga skierowała się na fenomen letniska 
jako punktu stycznego między rekreacją a zaangażowaniem 
politycznym. 

Ostatni panel nawiązał do zadanego już na wstępie pyta-
nia, czy lato może odcisnąć piętno na całej biografii. Na 
pierwszy plan wysunęła się tu znów perspektywa lokalna. 
Po analizie lata ucieczki z okręgu Kłajpedy w 1944 r. zapre-
zentowano opis letnich doświadczeń w tekstach auto-
biograficznych Waltera Benjamina, skupiając się na jego 
powstałej na emigracji książce o dzieciństwie w Berlinie na 
przełomie XIX i XX wieku.

Wnioskiem z końcowej dyskusji było to, że analiza feno-
menu „lata” w kontekście biografii indywidualnych i rodzin-
nych obejmuje wiele punktów stycznych między historią 
a przyrodą. Przynosi również nowe spostrzeżenia, przydatne 
w badaniu nowoczesnej historii społecznej. Ten innowacyjny 
temat lokuje się zatem na styku historii społecznej i historii 
kultury, zahaczając jednak również o historię polityki i emo-
cji i dając ciekawy wgląd w zagadnienia regionalne.
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Konferencja: Podwójny początek. Koniec II wojny 
światowej na Zachodzie i Wschodzie
7–10 czerwca, NIH w Warszawie

Konferencja „Podwójny początek. Koniec II wojny światowej 
na Zachodzie i Wschodzie – demokratyzacja versus stalini-
zacja” była pierwszą od 16 miesięcy sesją naukową na żywo, 
zorganizowaną – z zachowaniem zasad higieny – w pomiesz-
czeniach warszawskiego NIH. Wydarzenie odbyło się w for-
mie hybrydowej i było transmitowane online na platformie 
Zoom. Ponad połowa aktywnych referentów i wszyscy orga-
nizatorzy byli obecni na miejscu, zapewniono też profesjo-
nalne tłumaczenie symultaniczne z języka niemieckiego na 
polski i odwrotnie.

Referenci z Niemiec, Polski, Francji, Włoch, Austrii, Rumunii 
i Czech zajęli się perspektywami Zachodu i Wschodu po  
II wojnie światowej. Większość konferencji była poświęcona 
zagadnieniu dualności perspektyw demokratycznego 
Zachodu i totalitarnego Wschodu z punktu widzenia ówcze-
snych protagonistów, w warunkach politycznych i struktu-
ralnych panujących po zakończeniu wojny, ale zarazem 
również krytycznej refleksji nad tym pryzmatem i narracją.

Ze strony NIH w Warszawie wypowiadali się Ruth Leiserowitz 
i Miloš Řezník. Prof. Leiserowitz wygłosiła referat o działal-
ności i zwalczaniu tak zwanych „leśnych braci”, którzy po 
II wojnie światowej stawiali na Litwie zbrojny opór wobec 
komunistycznej władzy i sowieckiej okupacji kraju. Dyrektor 
NIH przedstawił zaś porównanie perspektyw rozwojowych 
oraz zagadnienia ruchów etniczno-regionalnych i lokalnych 
społeczeństw na Kaszubach, Łużycach, w Alzacji i w ladyń-
skiej części Tyrolu Południowego. Problematyką polską zajęli 
się zwłaszcza Karolina Ćwiek-Rogalska z Polskiej Akademii 
Nauk, która – również w perspektywie porównawczej – 
omówiła w ujęciu mikrohistorycznym ucieczkę, wypędzenie 
i osiedlenie nowej ludności na polskich tak zwanych Zie-
miach Odzyskanych i w czechosłowackim Kraju Sudeckim, 
oraz Stefan Garsztecki z Chemnitz, który skoncentrował się 
na sprzeczności między sowietyzacją a umacnianiem świa-
domości narodowej we wczesnej Polsce Ludowej.

Inne referaty dotyczyły koncepcji demokracji wśród niemiec-
kich emigrantów, drogi Zachodu do „mniejszej Europy”, 
anglo-amerykańskich „geostrategii” do 1950 r., komuni-
stycznych represji w Rumunii, Czechosłowacji w latach 
1945–1948, opartych na doświadczeniu perspektyw prota-
gonistów historii na Ukrainie pod koniec wojny, dyskursów 
sprawców i ofiar we Francji, skomplikowanych procesów 
demokratyzacji we Włoszech oraz „szczególnego przy-
padku” Austrii po wojnie.

Konferencję przygotowano we współpracy z Katedrą Histo-
rii Europejskiej XIX i XX wieku na Uniwersytecie w Chemnitz 
(Frank-Lothar Kroll) przy hojnym wsparciu Saksońskiego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Partnerem wydarzenia 
było również Czeskie Centrum w Warszawie.



Warsztaty: Nowe spojrzenie na historię Suwalszczyzny 
22–23 czerwca, filia warszawskiego NIH w Wilnie,  
Mariampol

Dzieje Suwalszczyzny, jednego z etnograficznych regionów 
Litwy i Polski, przyciągały w minionych dziesięcioleciach 
niewielką uwagę badaczy historii i historii kultury. Przyczyną 
jest między innymi to, że ten historyczny region podzielono 
w 1920 roku między Litwę i Polskę, a liczne dokumenty zna-
lazły się częściowo w litewskich, częściowo w polskich archi-
wach, a także w Mińsku. Ruth Leiserowitz i Gintarė Mali-
nauskaitė podjęły wyzwanie przygotowania warsztatów 
służących opisaniu status quo badania historii Suwalszczy-
zny w XVIII i XIX wieku i pozwalających zdefiniować kolejne 
deficyty badawcze w tym zakresie. Jako partnera pozyskano 
Muzeum Krajoznawcze i Muzeum im. prezydenta Kazysa 
Griniusa w Mariampolu. Historycy i lokalni badacze z Litwy, 
Polski, Niemiec, Austrii i Izraela przedstawili swoje bieżące 
projekty badawcze.

Pierwszym wystąpieniem był referat wprowadzający Ruth 
Leiserowitz. Zadała w nim pytanie, czy ten region był w XIX 
wieku rzeczywiście czymś szczególnym, i pokusiła się o odpo-
wiedź na przykładzie historii życia codziennego. Wyjaśniła, 
że daje ona możliwość analizowania np. jakiegoś miasteczka 
od wewnątrz, ujmowania go jako ponadetnicznego orga-
nizmu społeczno-ekonomicznego i wyciągania na tej pod-
stawie nowych wniosków na temat współżycia jego miesz-
kańców. Na inny sposób można takie przedsięwzięcie 
pojmować również jako jeden z rozdziałów „historii odle-
głej” (w rozumieniu Hansa Medicka). Tezę tę rozwinęła 
następnie na przykładzie granicznego miasteczka Wisztyńca 
(Vištytis).

W pierwszym panelu, w którym połączono rozmaite per-
spektywy badawcze, głos zabrał najpierw archiwista i histo-
ryk Rimvydas Urbonavičius, który opowiedział o początkach 
miejskiej historii Mariampola. Mówił o wydarzeniach histo-
rycznych, elementach regionalnej historii administracji i sto-
sunkach międzywyznaniowych. Lokalny historyk Alvydas 
Totoris przedstawił mniejszości narodowe w regionie Kal-
warii w XIX wieku. Wskazał, że do najliczniejszych grup 
etnicznych należeli Żydzi, Niemcy, Polacy, Rosjanie i Tata-
rzy. Wymienił również najważniejsze aspekty społeczne, 
gospodarcze i wyznaniowe regionalnej historii mniejszości. 
Tomasz Naruszewicz opowiedział zaś publiczności o funk-
cjonowaniu miast wielokulturowych w XVIII wieku.

„Religia i stosunki wyznaniowe” – taki był tytuł drugiego 
panelu, w którym Melchior Jakubowski wygłosił referat 
o stosunkach wyznaniowych w regionie Suwałk u progu 
XVIII wieku i przedstawił w tym kontekście studium przy-

padku gminy Jeleniewo. Genealodzy Doris Kaufhold i Man-
fred Auch podzielili się następnie wynikami swoich docie-
kań na temat pruskich osadników, sprowadzanych na 
Suwalszczyznę od końca XVIII wieku. Spektrum tematyczne 
uzupełniła prezentacja Ralpha Salingera, który mówił 
o życiu codziennym Żydów na Suwalszczyźnie. Zwłaszcza 
dwa ostatnie referaty wyraźnie pokazały, że współpraca 
między historykami a genealogami może być nadzwyczaj 
owocna, ponieważ dialog i zestawienie ze sobą różnych 
badań mogą prowadzić do wyostrzenia bądź rozszerzenia 
perspektyw.

Jednodniowe warsztaty spotkały się z nadzwyczaj dużym 
zainteresowaniem. Publiczność w dużym skupieniu śle-
dziła różne poruszane tematy i żywo włączała się do dys-
kusji. Szczególne zainteresowanie wzbudzały zagadnie-
nia stosunków międzyetnicznych i międzywyznaniowych. 
Ta wspólna rozmowa o dziejach regionu będzie kontynu-
owana.
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Memory Studies Association Annual Conference 
„Convergences”
5–9 lipca, NIH w Warszawie (online)

Dążąc do celu, by stać się najważniejszym forum w dziedzi-
nie badań nad pamięcią, Memory Studies Association (MSA) 
zorganizowała w Warszawie piątą doroczną konferencję. 
Tematem przewodnim były „Konwergencje” („Convergen-
ces”). Panele przygotowano z zamiarem dokładniejszego 
przyjrzenia się regionowi Europy Środkowo-Wschodniej 
wraz z jego nakładającymi się na siebie formami pamięci, 
a zarazem przeanalizowania coraz ściślejszych związków 
między globalnym i regionalnym, cyfrowym i analogowym, 
ludzkim i pozaludzkim wymiarem pamiętania.

Przedstawiciele instytucji organizujących wydarzenie – Euro-
pejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie 
oraz Polish Memory Studies Group – przedstawili wraz 
z lokalnymi partnerami program obejmujący 230 paneli, 
dyskusji i warsztatów. Ich tematyka dotyczyła różnych splo-
tów pamięci oraz niektórych ogólniejszych obszarów zain-
teresowań. W centrum uwagi znalazły się konwergencje 
etyczne, historyczne, polityczno-dyskursywne i biologiczno-
-ekologiczne.

W referacie otwierającym współprzewodniczący MSA 
mówili o rozwoju ich organizacji w obliczu aktualnych 
wyzwań. Chociaż w ich opinii pole badań nad pamięcią 
znacznie się rozszerzyło w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 
to nie ma jeszcze wielu jasno określonych przestrzeni, 
w których badacze reprezentujący różne dyscypliny i pro-
fesje mogą wymieniać się ideami oraz uczyć się z teoretycz-
nych, metodologicznych i empirycznych koncepcji innych 
naukowców. Brakuje interakcji, co często idzie w parze 
z brakiem wzajemnego zrozumienia. Zwróciły na to uwagę 
również przewodniczące Komitetu Programowego. Wska-
zały, że starają się temu przeciwdziałać, już od pewnego 
czasu zapraszając badaczy i praktyków, którzy są dotych-
czas niedostatecznie reprezentowani w istniejących sieciach 
naukowych.

Międzynarodowa konferencja objęła ponad 100 przepro-
wadzonych na żywo sesji na różne tematy z dziedziny badań 
nad pamięcią, program kulturalny poświęcony historii War-
szawy jako miasta-gospodarza, szereg posiedzeń plenar-
nych i referatów wprowadzających oraz inne imprezy. Oprócz 
wykładu Olivette Otele na temat pamięci o kolonialnym 
zniewoleniu w Wielkiej Brytanii w XXI wieku największym 
zainteresowaniem cieszyły się sesje „The Implicated Sub-
ject: Rethinking Memory and Responsibility” i „To Demolish 
or Not to Demolish? Difficult Past Revisited”. Do najważ-

niejszych rezultatów konferencji należą także owocne dys-
kusje o różnorodności językowej i płciowej w badaniach 
pamięci, co otwiera nowe perspektywy badawcze.

Warszawski NIH był reprezentowany na konferencji nie 
tylko w wymiarze organizacyjnym, lecz również meryto-
rycznym. Magdalena Saryusz-Wolska była współprzewod-
niczącą komitetu organizacyjnego, a Zofia Wóycicka człon-
kinią Komitetu Programowego i Organizacyjnego. Obie 
pracowniczki NIH moderowały wiele paneli, w tym sesje 
otwierającą i końcową. Ponadto Instytut wniósł wkład 
w konferencję za sprawą następujących wydarzeń: Debaty 
Lelewelowskiej „To Whom Does the Museum Belong?”, 
panelu „Infrastructures of Cultural Memory”, warsztatów 
„Inside the Black Box of Cultural Memory” i panelu „Rescue 
Turn. Holocaust Memory, Politics and Debates“. Felix Acker-
mann zaprezentował wyniki swojego projektu o historii 
więziennictwa na terytorium porozbiorowej Polski i Litwy. 
Konferencja zakończyła się po z górą 400 godzinach dysku-
sji. Doskonale wyposażona platforma do konferencji online 
z funkcją czatu i przesyłania wiadomości umożliwiała zare-
jestrowanym uczestnikom wymianę poglądów i łączenie się 
w sieci z referentami i innymi uczestnikami. Owocne kon-
takty były zatem możliwe także online.



Warsztaty projektu „Wiedza bez granic” 
22–24 lipca, Sofia

W ramach zainicjowanego m.in. przez warszawski NIH pro-
jektu „Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students 
in the Eastern Bloc (1950’s to 1991)” w dniach 22–24 lipca 
2021 r. odbyły się warsztaty na Uniwersytecie Sofijskim im. 
św. Klemensa z Ochrydy. W wydarzeniu, zorganizowanym 
przez Instytut Orientu w Bejrucie (IOB) oraz Zakład Arabi-
styki i Semitystyki Uniwersytetu Sofijskiego, wzięli udział 
członkowie międzynarodowego zespołu projektowego. 
Celem warsztatów było przedyskutowanie wstępnych wyni-
ków bieżących prac badawczych. Spotkanie otworzyli kie-
rowniczka projektu i dyrektorka IOB Brigit Schäbler, koor-
dynator projektu Ala al-Hamarneh oraz Madeleine Danova, 
dziekan Wydziału Filologii Klasycznej i Neofilologii. W for-
mie listu odczytano wystąpienie nieobecnego szefa Zakładu 
Arabistyki i Semitystyki Uniwersytetu Sofijskiego, Simeona 
Ewstatiewa. Uczestnicy warsztatów przedstawili postępy 
swoich prac badawczych, dyskutowano też o samym pro-
jekcie pod kątem przyszłej publikacji. Ostatni dzień był 
poświęcony przygotowaniu konferencji projektowej w Ber-
linie pod tytułem „Contested Knowledge in a Connected 
World” (16–17 września 2021). „Relations in the Ideoscape” 
to część realizowanego przez różne instytuty projektu 
badawczego Fundacji im. Maxa Webera „Wiedza bez gra-
nic”, poświęconego umiędzynarodowieniu, usieciowieniu 
oraz innowacjom w państwach byłego bloku wschodniego. 
Jego uczestnikami są Instytut Orientu w Bejrucie oraz Nie-
mieckie Instytuty Historyczne w Moskwie i Warszawie.

Pierwsze warsztaty projektu „Eurosceptycyzm” 
31 sierpnia – 2 września, Hamburg

Europa i Unia Europejska to tematy, wokół których toczą się 
obecnie ożywione dyskusje. Coraz częściej słyszy się głosy 
przeciwko integracji europejskiej. Różnorodność i dynamika 
tych krytycznych postaw to wielkie wyzwania dla badań 
nad eurosceptycyzmem. Projekt „(De)Constructing Europe. 
EU-Scepticism in European Integration History” bierze pod 
lupę właśnie te zjawiska. Bada historyczne korzenie i rela-
cje transnarodowe, śledząc złożoną dynamikę przemian, 
jakie zachodzą w debacie o znaczeniu i przyszłości inte-
gracji europejskiej.

Pierwsze warsztaty trzyletniego projektu, finansowanego 
przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych 
(BMBF), odbyły się od 31 sierpnia do 2 września. Ich gospo-
darzem był Hamburski Instytut Badań Społecznych (HIS), 
który realizuje projekt wspólnie z Niemieckimi Instytutami 
Historycznymi w Londynie, Rzymie i Warszawie. W warsz-
tatach wzięli udział doktoranci i postdoktoranci, dyrekto-
rzy poszczególnych instytutów oraz koordynator projektu 
Philipp Müller (HIS). NIH w Warszawie reprezentowali Olga 
Gontarska, Beata Jurkowicz i Miloš Řezník.

Obrady rozpoczęły się omówieniem projektów poszczegól-
nych uczestników – zakresu tematycznego, kwestii meto-
dologicznych i perspektyw badawczych. Popołudniowa dys-
kusja odbyła się pod ogólnym tytułem „Eurosceptycyzm 
w historii integracji europejskiej”. Pierwszy dzień warszta-
tów zamknął referat Wolframa Kaisera (Portsmouth i Bru-
gia), który wprowadził w „historyzację eurosceptycyzmu” 
i naświetlił warianty krytycznego podejścia do Unii Europej-
skiej. Drugiego dnia, w sekcji moderowanej przez Philippa 
Müllera, omawiano projekty poszczególnych uczestników, 
a następnie dyskutowano o ich konkretyzacji i możliwo-
ściach tematycznego rozwinięcia.

W trakcie warsztatów powtarzano postulat, by wyjść poza 
ramy najczęściej spotykane w badaniach nad eurosceptycy-
zmem i przełamać dominację perspektywy politologicznej. 
Rozważane były praktyczne aspekty poszerzenia bazy źró-
dłowej i uwzględnienia różnych grup, np. przedstawicieli 
elit (Christina von Hodenberg) czy społeczności lokalnych 
(Wolfram Kaiser) – tak, by w pełni zrealizować założenia 
projektu, a także lepiej zrozumieć nastroje społeczne i czyn-
niki, które na nie wpływają. Wolfram Kaiser zwrócił uwagę 
na znaczenie doświadczeń międzykulturowych środowiska 
eurosceptyków jako czynnika determinującego ich postawy. 
Apelował, by nie ograniczać się do rekonstruowania i ana-
lizy dyskursów, lecz zbadać również ich oddziaływanie oraz 
sposób ich wykorzystywania do osiągania celów politycznych. 
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Na zakończenie Wolfgang Knöbl odniósł się do pojęcia 
empty signifier (Laclau, 2001), które jego zdaniem warto 
wziąć także pod uwagę przy definicji i interpretacji koncep-
cji planowanych badań.

Konferencja: Between the Labyrinth and the Way  
of Light. Early Modern Metaphors of Knowledge  
and Johannes Amos Comenius
1–4 września, Praga

„Metafora bywa daleko mądrzejsza od jej twórcy i podob-
nie jest z wieloma innymi rzeczami. Wszystko ma swoją głę-
bię. Kto ma oczy, ten widzi wszystko we wszystkim”. Nie-
miecki fizyk i pisarz Georg Christoph Lichtenberg wskazuje 
w tym aforyzmie na główną cechę metafory: umożliwia ona 
przenoszenie pojęć z ich pierwotnego kontekstu znacze-
niowego do innego, a w ten sposób tworzenie nowych sko-
jarzeń. Szczególnie istotna była ta funkcja dla dyskursu 
naukowego epoki wczesnonowożytnej. Ówcześni autorzy 
używali takich pojęć jak labirynt, droga, światło lub ciem-
ność do wyrażania myśli dotyczących wiedzy, uczenia się czy 
nauki. Ta idea – umożliwienie kognitywnego uchwycenia 
nowych sposobów myślenia za pomocą retorycznego środka 
stylistycznego – znalazła się też w centrum uwagi podczas 
konferencji „Between the Labyrinth and the Way of Light: 
Early Modern Metaphors of Knowledge” w Pradze. Pod kie-
runkiem NIH w Warszawie i Instytutu Filozofii Akademii 
Nauk Republiki Czeskiej zgromadziło się zarówno na żywo, 
jak i zdalnie ponad trzydzieścioro naukowców, aby na pod-
stawie swoich angielskojęzycznych referatów dyskutować 
o różnorodności, funkcji i ambiwalencji metafory. Oprócz 
tego pierwszego priorytetu tematycznego uczestnicy mię-
dzykontynentalnej konferencji skupili się na twórczości Jana 
Ámosa Comeniusa, który z jednej strony sam używał w swo-
ich tekstach metafor, z drugiej zaś snuł o nich rozważania 
z perspektywy poetycko-retorycznej.

Na początku spotkania dokonano przeglądowego wprowa-
dzenia w tematykę badań. Następnie referenci zajmowali 
się stosowaniem metafor postępu naukowego we wczesnej 
filozofii przyrody oraz w tytułach książek przekazujących 
wiedzę. Metafory odgrywały ważną rolę także w teorii i nar-
racji historii u J.Á. Comeniusa, który podobnie jak jego 
poprzednicy i współcześni zajmował się porządkiem wiedzy 
pansoficznej (encyklopedycznej).

Następnie wygłaszano między innymi prezentacje o charak-
terze (poli)matematycznym, na temat związku między wpły-
wem Biblii, wiedzą i architekturą, oraz wystąpienia dotyczące 
powstania, rozwoju i utrwalenia się gatunku encyklopedii. 
Triumf metafor w okresie humanizmu stanowił punkt wyj-
ścia ostatniej części konferencji. Na pierwszy plan wysunęło 
się wtedy zagadnienie, w jakim stopniu i z jaką intencją 
uczeni sięgali po metafory. Wreszcie czwarty dzień imprezy 
rozpoczął się od tematu wczesnonowo żytnego połączenia 
literatury, nauki i sztuki oraz ich powolnego różnicowania się. 
Nie mniej ciekawe było podejście do metafor w renesansowej 



anatomii, matematyce i astronomii. Liczne impulsy, które 
pojawiły się w trakcie konferencji, zebrano i uporządkowano 
podczas końcowej dyskusji. Przyjmowanie perspektywy 
historycznej w odniesieniu do literackiej bądź metaforycznej 
strony nauki oraz przekazywanie zdobytej wiedzy stanowi 
klasyczny i długofalowo popularny temat badawczy, który 
nic nie traci na aktualności.

Konferencja: Contested Knowledge in a Connected World 
16–17 września, Berlin

Na konferencji naukowej „Contested Knowledge in a Con-
nected World” zgromadzili się w Berlinie badacze z różnych 
krajów i instytutów. Wszyscy biorą udział w międzynarodo-
wym projekcie badawczym „Wiedza bez granic: umiędzyna-
rodowienie, usieciowienie, innowacje w Fundacji im. Maxa 
Webera. Przedsięwzięcie ma na celu eksplorację nowych 
dziedzin badań naukowych oraz nawiązywanie aktywnej 
współpracy między instytutami Fundacji im. Maxa Webera 
a partnerami zewnętrznymi. Podczas dwudniowego spo-
tkania naukowcy z Niemieckich Instytutów Historycznych 
w Rzymie, Londynie, Waszyngtonie, Tokio i Warszawie oraz 
Instytutów Orientu Stambule i Bejrucie przedstawiali swoje 
bieżące prace i postępy w realizacji projektów.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się uroczystym powitaniem 
przez przedstawiciela Federalnego Ministerstwa Edukacji 
i Badań Naukowych Matthiasa Hacka i wiceprezes Fundacji 
im. Maxa Webera, Elke Seefried. Wykład otwierający wygło-
sił wybitny niemiecki politolog Herfried Münkler. Tematyka 
wygłoszonych referatów obejmowała przepływy wiedzy, 
migracje i transfery idei między różnymi obszarami geogra-
ficznymi i w różnych epokach historycznych. Uczestniczący 
w projekcie „Wiedza bez granic” NIH w Warszawie był 
reprezentowany przez dyrektora Miloša Řezníka, który po -
prowadził panel otwierający konferencję. Później pracow-
niczka naukowa warszawskiego NIH Dorota Woroniecka-
-Krzyżanowska zaprezentowała wyniki swoich badań na 
temat wymiany akademickiej między Politechniką Wrocław-
ską a Uniwersytetem Mosulskim w dziedzinie architektury 
i urbanistyki.
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Konferencja: Relacje i struktury władzy
w mieście średniowiecznym i nowożytnym
27 września, NIH w Warszawie

Władza stanowi kluczową kategorię interpretowania relacji 
międzyludzkich na wszystkich poziomach organizacji życia 
społecznego. Dlatego też tematyka trzeciej edycji Forum 
Młodych Badaczy Historii Miast oscylowała wokół zagad-
nień relacji i struktur władzy w miastach średniowiecznych 
i nowożytnych. Spotkanie zorganizował Niemiecki Insty-
tut Historyczny w Warszawie wspólnie z Komisją Historii 
Miast przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akade-
mii Nauk, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, Instytu-
tem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydziałem 
Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest już nową trady-
cją, że spotkania Forum, na których młodzi badacze przed-
stawiają wyniki swoich dociekań, poprzedzają konferencje 
Historii Miast. W ramach wydarzenia wygłoszono 15 refe-
ratów, które dotyczyły czterech zasadniczych zagadnień 
tytułowych.

Po powitaniu obrady rozpoczęły się referatem o rywalizacji 
i dostępie do władzy w miastach. Wszystkie wystąpienia pod-
czas pierwszej sesji były poświęcone czasom nowożytnym. 

Drugą część Forum poświęcono głównie symbolice, cere-
moniałowi i ideologii władzy. Tę sesję rozpoczęła analiza 
przysiąg urzędników miejskich z miast śląskich przełomu 
średniowiecza i nowożytności. W trakcie ostatniej sesji 
omówiono zaś ogólne zagadnienia przestrzeni miejskiej 
widziane przez pryzmat relacji i struktur władzy.

Jak podkreśliła na wstępie Urszula Sowina, ideą Forum jest 
zarówno prezentacja prac badawczych historyków stoją-
cych u progu kariery naukowej, jak i wymiana doświad-
czeń między nimi a bardziej doświadczonymi badaczami. 
Tak było także w przypadku tej edycji imprezy. Dyskusje po 
każdej sesji były ożywione i ciekawe, a uczestniczyli w nich 
zarówno badacze młodego pokolenia, jak i obecni wśród 
publiczności profesorowie i doktoranci. Dzięki temu Forum 
całkowicie spełniło swoje zadanie. Wygłoszone referaty 
ukazały różnorodność prowadzonych badań nad zagadnie-
niami relacji i struktur władz w przedindustrialnych mia-
stach oraz wielorakość możliwości interpretacji przedsta-
wionych problemów.
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Konferencja: Konflikty w miastach Królestwa Polskiego, 
Pomorza i Śląska w XIII–XVIII wieku i sposoby ich 
przezwyciężania
28–29 września, NIH w Warszawie

Tematem kolejnej konferencji Komisji Historii Miast przy 
Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk były 
konflikty w miastach średniowiecznych i nowożytnych. 
Uczestników przywitali dyrektor NIH w Warszawie Miloš 
Řezník oraz przewodnicząca Komisji Historii Miast Urszula 
Sowina. W pierwszej sesji audytorium zgromadzone na 
poddaszu Instytutu wysłuchało trzech referatów.

Roman Czaja (Toruń) omówił konflikty w wybranych późno-
średniowiecznych miastach pruskich, sytuując to zagadnie-
nie na szerszym tle porównawczym miast regionu Bałtyku. 
Z kolei Marcin Grulkowski (Warszawa) wskazał na związki 
między konfliktami wewnętrznymi a wpływem na możli-
wości finansowe Gdańska i gdańszczan w latach 1416 i 1456. 
Natomiast Mateusz Goliński (Wrocław) przedstawił na przy-
kładzie późnośredniowiecznych miast śląskich immanentne 
pole konfliktów wszędzie tam, gdzie w jednym mieście 
funkcjonowali krojownicy sukna i tkacze. Druga sesja 
w pierwszym dniu konferencji dotyczyła konfliktów miejskich 
spowodowanych identyfikacją z którąś z dzielnic miasta lub 
z jednym z bezpośrednio sąsiadujacych miast. Dyskutowano 
o przyczynach tarć między mieszkańcami starych i nowych 
miast i zastanawiano się, czy między starymi a nowymi ośrod-
kami musiało zawsze dochodzić do konfliktów. W trzeciej 
sesji była mowa między innymi o sporach miasta Wrocławia 
z lokalnymi instytucjami kościelnymi w późnym średnio-
wieczu, o konfliktach w miastach Śląska i Moraw w XVII 
i XVIII wieku oraz o zwyczajach jurydyczno-źródłowych 
zaobserwowanych w księgach sądowych polskich miast.

W sumie konferencję można uznać za niezwykle ważną 
płaszczyznę wymiany poglądów badaczy zajmujących się 
historią polskich i europejskich ośrodków miejskich. Wyda-
rzenie zorganizowały stacjonarnie Komisja Historii Miast przy 
Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, NIH 
w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Insty-
tut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Impreza pozytyw-
nie przyczyniła się do przedstawienia miast doby preindu-
strialnej jako przestrzeni, w obrębie której rozgrywały się 
konflikty o bardzo złożonym podłożu: ekonomicznym, spo-
łecznym, tożsamościowym, narodowościowym czy etnicznym. 
Przybierały one rozmaite formy i miały różne następstwa. 
Wystąpieniom towarzyszyły ożywione dyskusje, w których 
nie tylko odnoszono się do merytorycznej zawartości wystą-
pień, lecz również formułowano postulaty metodologiczne 
i uwagi natury źródłoznawczej, niosące ze sobą nowe, dodat-
kowe wymagania stawiane badaczom konfliktów miejskich.
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Konferencja: Niechciany kompromis. 
Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939 
4–6 listopada, Gdańsk

15 listopada 1920 r. oficjalnie proklamowano utworze-
nie Wolnego Miasta Gdańska. To, co wielkie mocarstwa 
wymyśliły półtora roku wcześniej podczas rokowań poko-
jowych w Paryżu jako rozwiązanie kompromisowe, miało 
się w praktyce okazać problematycznym organizmem pań-
stwowym. Ściśnięte między Niemcami a Polską w ciągu 
niespełna 19 lat swojego istnienia, Wolne Miasto wpadło 
mimo nadzoru Ligi Narodów w szpony narodowych socja-
listów, a wreszcie było miejscem, w którym ostrzał Wester-
platte zapoczątkował II wojnę światową.

Zaplanowana pierwotnie na setną rocznicę powstania Wol-
nego Miasta Gdańska międzynarodowa konferencja odbyła 
się z powodu pandemii z rocznym opóźnieniem w sali Biblio-
teki Europejskiego Centrum Solidarności na terenie byłej 
Stoczni Gdańskiej. Celem wydarzenia było przedyskutowa-
nie wewnętrznych przemian społecznych, również niezależ-
nie od napięć polsko-niemieckich, oraz międzynarodowej 
pozycji Wolnego Miasta Gdańska i pamięci o nim; szcze-
gólną uwagę poświęcono przy tym fenomenowi „miast- 
-państw” od początku epoki nowoczesnej w porównaniu 
diachronicznym i synchronicznym. Wkład w tę tematykę 
wniosło dwoje przedstawicieli NIH w Warszawie: Miloš 
Řezník zajął się „pierwszym” wolnym miastem Gdańskiem 
w okresie napoleońskim (1807–1814/15), a Ruth Leiserowitz 
pozycją Kłajpedy po jej przyłączeniu do Litwy. Ekspertka 
omówiła również rolę, jaką w dyskursie na temat tego mia-
sta, położonego na wschodnim wybrzeżu Bałtyku, odgry-
wał przykład Gdańska.

Podczas różnych paneli podejmowano wiele prób porów-
nywania fenomenu Gdańska z innymi konstelacjami z tego 
samego okresu. W pierwszej sekcji, dotyczącej XIX wieku, 
oprócz prezentacji Miloša Řezníka tematem były modele 
Krakowa (Andrzej Chwalba) i Frankfurtu nad Menem (Ralf 
Roth), a w części, poświęconej okresowi Ligi Narodów, 
oprócz wspomnianego już paradygmatu Kłajpedy, przy-
kłady Fiume (Raoul Pupo, Patrick Karlsen) i Triestu (Marco 
Bresciani). Dzięki temu udało się umieścić fenomen Wolnego 
Miasta w szerokim kontekście geopolitycznym. Wiązały się 
z tym również dalej idące pytania o odrębne tożsamości 
społeczne, polityczne i kulturowe, które także późniejszym 
pokoleniom służyły niekiedy do wytworzenia mitycznej 
przestrzeni pamięci.
 
NIH w Warszawie był jednym ze współorganizatorów insty-
tucjonalnych i współpracował w przygotowaniu i realizacji 
konferencji z Europejskim Centrum Solidarności, Niemieckim 
Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt, miastem Gdańskiem, 

Muzeum Gdańska i Muzeum Narodowym w Gdańsku, Insty-
tutem Kaszubskim, Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką 
Gdańską. Hybrydową konferencję z wystąpieniami refe-
rentów z Polski, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Kanady 
transmitowano na żywo i nagrywano. W przygotowaniu 
jest publikacja drukowana – efekt współpracy między NIH 
w Warszawie a Niemieckim Instytutem Spraw Polskich 
w Darmstadt.
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Konferencja: Nierówny rozwój regionów w czasach 
przednowoczesnych: „młodsza Europa” 
4–6 listopada, filia warszawskiego NIH w Pradze

Już od średniowiecza Europa cechuje się różnicami rozwo-
jowymi. Rosnące zainteresowanie nauk historycznych rze-
komo upośledzonymi czy też mniej „zaawansowanymi” 
w stosunku do „starej Europy” obszarami kontynentu stało 
się inspiracją do przygotowania międzynarodowej konfe-
rencji, zorganizowanej w filii warszawskiego NIH w Pradze. 
Uczeni z Niemiec, Czech, Polski, Litwy, Norwegii, Ukrainy 
i Azerbejdżanu omawiali to zagadnienie z różnych per-
spektyw. W kontekście procesów głębokiej transformacji 
społecznej od XII do XV wieku udało się w ujęciu porów-
nawczym przeanalizować różnice rozwojowe, istniejące już 
w okresie przednowoczesnym.

Punktem wyjścia konferencji był model „młodszej Europy” 
Jerzego Kłoczowskiego, odnoszący się do Europy Środko-
wo-Wschodniej od wczesnego średniowiecza, obejmujący 
jednak w niektórych fazach także Ruś i Bałkany oraz czę-
ściowo Skandynawię. Obrady skupiły się zwłaszcza na inte-
rakcjach i konfrontacjach różnych regionów z dynamicz-
nymi strukturami ekonomicznymi i społecznymi. Z jednej 
strony takie procesy jak monetaryzacja i rozbudowa dróg 
handlowych z pewnością przyczyniały się to wymiany kultu-
ralnej i zacierania się różnic regionalnych. Z drugiej strony 
przykład monet „o krótkim żywocie” i okresowego bicia 
nowych rodzajów monet pokazuje, że w słabiej rozwinię-
tych regionach Europy Środkowo-Wschodniej funkcjono-
wała specyficzna polityka pieniężna – w odróżnieniu od 
„staroeuropejskiej” metody dewaluacji waluty „o długim 
żywocie” w późnym średniowieczu.

Porównawcze spojrzenie na różne obszary gospodarcze 
w Europie wykazało, że ich nierówny rozwój determinowało 
nie tylko położenie geograficzne. W związku z asymetriami 
rozwojowymi pogłębiała się hierarchizacja, która generowała 
nowe wykluczenia i ograniczenia. Kiedy tworzono tak zwane 
„peryferie wewnętrzne”, aby zyskać wpływy i bogactwo, 
zróżnicowanie to przebiegało w poprzek poszczególnych 
państw. Kluczowa rola we wdrażaniu nowych porządków 
społecznych przypadała lokalnym elitom, które rozwijały 
kontakty z „rdzenną Europą”. Porównanie Polski i Norwe-
gii pod kątem praktyk samolegitymizacji tych elit wykazuje 
punkty styczne w sferze ideologii i kultury politycznej. Histo-
ryczne procesy przemian są więc zależne raczej od działania 
głównych aktorów, co pokazano na przykładzie Marchii 
Brandenburskiej, w której jako jednym z najsłabszych regio-
nów Świętego Cesarstwa Rzymskiego dokonywały się póź-
niej procesy ważnych przeobrażeń.

Podczas konferencji udało się przedstawić w ujęciu porów-
nawczym interakcje krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
i wypracować szeroki wachlarz koncepcji kontekstuali-
zujących nierówności w tym regionie. Frapujące dyskusje 
wykazały ponadto konieczność dalszych badań interdyscy-
plinarnych, łączących nauki historyczne z perspektywami 
socjologii, antropologii, archeologii i numizmatyki. Różnice 
rozwojowe w obrębie „młodszej Europy” będą bez wąt-
pienia należeć do istotnych tematów badań naukowych 
w nadchodzących latach.
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Warsztaty: Marsz śmierci do Palmnik: 
mikrohistoryczne przybliżenie jednego z doświadczeń 
przemocy w XX wieku i jego upamiętnienie 
8 listopada, NIH w Warszawie

Mimo wieloletnich i obszernych studiów niektóre zbrodnie 
Holokaustu są jeszcze mało znane i słabo zbadane. Kilka 
tysięcy żydowskich kobiet głównie z Polski, Węgier i krajów 
bałtyckich zostało w styczniu 1945 roku zamordowanych 
w Prusach Wschodnich przez strażników z SS i ich pomocni-
ków z różnych krajów. Marsz śmierci z różnych podobozów 
obozu koncentracyjnego Stutthof blisko Gdańska zakoń-
czył się masakrą na plaży bałtyckiej w Palmnikach (obec-
nie rosyjski Jantarnyj). Interdyscyplinarne warsztaty stały 
pod znakiem tej wielkiej, należącej do Holokaustu masa-
kry przede wszystkim żydowskich robotnic przymusowych. 
Celem było zebranie w ujęciu interdyscyplinarnym znanych 
już informacji, aby w dalszych badaniach można było przy-
jąć wspólną perspektywę transnarodową. Łącznie dziewięć 
paneli dzieliło się na dwa bloki: „Rekonstrukcja” i „Pamięć” 
z wystąpieniami w języku niemieckim, angielskim i polskim.

Na wstępie Claudia Vollmer opisała główne konteksty owego 
marszu śmierci, po czym przedstawiła rezultaty swojej pracy 
w archiwach, zebrane podczas długookresowego stypen-
dium w warszawskim NIH. Po zapoznaniu się z materiałami 
źródłowymi badaczka doszła do wniosku, że wskutek 
ucieczki i wypędzenia ludności Prus Wschodnich powstały 
jednostronne narracje, które początkowo nie pozostawiały 
miejsca na zróżnicowany ogląd tamtych wydarzeń. Rola 
Niemców jako sprawców zbrodni w Prusach Wschodnich 
została w ten sposób w znacznej mierze przesłonięta przez 
narracje ucieczki i wypędzenia. Claudia Vollmer dodała, że 
oprócz niemieckich sprawców w masakrze uczestniczyli rów-
nież członkowie Organizacji Todta z różnych krajów.

W kolejnych wystąpieniach na ten temat była mowa między 
innymi o początku kultury pamięci o Palmnikach oraz o doku-
mentacji wschodniopruskich podobozów pracy KL Stutthof. 
Przedstawiono także grupę inicjatywną „Palmnicken 45”, 
której celem było stworzenie transnarodowej kultury pamięci 
o Palmnikach dzięki wzniesieniu pomnika w Jantarnym 
w 2011 r. Ścisły związek między dynamicznymi zmianami 
linii frontu a mordami w Palmnikach wyjaśniono na przy-
kładzie struktury organizacyjnej Luftwaffe. Uzupełnieniem 
referatów było przedstawienie osobistej perspektywy 
pamięci przez córkę jednej z ocalałych, obejmujące relację 
o podejściu swojej rodziny do tematu Holokaustu.

Na zakończenie warsztatów moderatorki podsumowały 
poszczególne panele i wyciągnęły z nich główne wnioski. 
Zdaniem Claudii Vollmer nasuwają się pytania o inne, wcze-
śniejsze „próbne masakry” w regionie oraz o ostateczną 
regionalną władzę decyzyjną w sprawie losu robotnic i robot-
ników przymusowych z Prus Wschodnich. Ruth Leiserowitz 
wyszła zaś z pomysłem analizy spirali przemocy w złożonej 
sytuacji, związanej ze zbliżaniem się frontu do Königsbergu, 
dając impuls do nowych projektów badawczych.
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Warsztaty: Jewish Communities in the Former German 
Eastern Territories 1920–1938
16 listopada, NIH w Warszawie

Badania dotyczące Centralnego Związku Niemieckich Oby-
wateli Wyznania Mojżeszowego skupiały się dotychczas 
głównie na jego stosunkach z nieżydowską większością spo-
łeczeństwa lub na relacjach wewnątrzżydowskich. Na pierw-
szym planie znajdowały się zatem żydowskie organizacje 
krajowe w Niemczech, a zwłaszcza berlińskie biuro Central-
nego Związku. Organizacje regionalne Centralnego Związku 
na byłych niemieckich ziemiach wschodnich i w obecnej 
Rzeczypospolitej Polskiej nie były natomiast do tej pory 
przedmiotem szczegółowych badań. A przecież to właśnie 
z tych regionów wychodziły ważne impulsy. Warsztaty 
„Jewish Communies in the Former German Eastern Territo-
ries 1920–1938” były poświęcone właśnie temu tematowi. 
W trakcie interdyscyplinarnej analizy dziejów gmin żydow-
skich i gęstej sieci organizacyjnej Centralnego Związku na 
byłych niemieckich ziemiach wschodnich w latach 1920–1938 
przedyskutowano różne przykłady i zagadnienia.

Warsztaty odbyły się w formacie hybrydowym w języku 
angielskim i dzieliły się na dwa bloki. W części pierwszej 
troje referentów zaprezentowało wyniki swoich badań nad 
indywidualnymi studiami przypadków z okresu międzywo-
jennego. W trzech kolejnych panelach lokalne organizacje 
opowiedziały o swoim podejściu do dziedzictwa kultury 
żydowskiej w różnych miejscowościach w Polsce.

Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu w tematykę przez 
Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie), Johann Nicolai (Berlin) 
opowiedział o rezultatach swojego projektu dotyczącego 
poznańskich Żydów podczas Powstania Wielkopolskiego. 
Jego główne założenie, że poznańscy Żydzi mocno identyfi-
kowali się z kulturą niemiecką i uważali za część mniejszości 
niemieckiej, pociągnęło za sobą pytanie o reakcję Żydówek 
i Żydów skupionych w Centralnym Związku na antysemi-
tyzm oraz na polski i niemiecki nacjonalizm. Gmina żydow-
ska w Poznaniu była zorganizowana głównie w Centralnym 
Związku i lojalna wobec państwa niemieckiego. Według 
badacza polska większość utożsamiała interesy żydowskie 
z niemieckimi i postrzegała je na sposób antagonistyczny.

W przeprowadzonych następnie panelach przedstawiono 
między innymi sprawę pierwszej ofiary Holokaustu, żydow-
skiego studenta Waltera Steinfelda z Wrocławia, oraz dys-
kutowano o transnarodowych punktach stycznych między 
żydowskimi, niemieckimi i polskimi ruchami kobiecymi na 
byłych niemieckich ziemiach wschodnich. Jedna z prezenta-
cji dotyczyła Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada” w Szczeci-
nie. Mówiono ponadto o Żydach z Górnego Śląska w czasie 

polsko-niemieckiego konfliktu o ten region. Kolejnym waż-
nym tematem były dzieje wrocławskiej Synagogi pod Bia-
łym Bocianem. Odrestaurowano ją w latach 90. XX wieku 
w celu przywrócenia jej pierwotnej funkcji oraz utworzenia 
w niej centrum edukacyjnego przeciwko ksenofobii i anty-
semityzmowi. W nawiązaniu do tego wskazano również 
na polsko-niemiecką współpracę w odbudowie należącego 
obecnie do Polski cmentarza żydowskiego miasta Frank-
furtu nad Odrą.

Na zakończenie warsztatów Johann Nicolai powiedział, 
że jako historyk jest pod wrażeniem tego, że historia nie-
mieckojęzycznych Żydówek i Żydów odcisnęła trwały ślad 
na współczesności. Ruth Leiserowitz przedstawiła zaś per-
spektywy ewentualnych przyszłych projektów badawczych, 
które mogłyby w pełnym zakresie porównawczo zbadać 
i naświetlić życie Żydów w regionach przygranicznych.

Była synagoga w Międzyrzeczu 
Fot. Johann Nicolai
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8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Góry –
Literatura – Kultura”: „Człowiek gór”: ontologizacja, 
stereotypizacja, (auto)stylizacja
17–19 listopada, Polanica-Zdrój

Ósma edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
z cyklu „Góry – Literatura – Kultura” odbyła się w Polanicy-
-Zdroju. Zorganizowała ją Pracownia Badań Humanistycz-
nych nad Problematyką Górską na Uniwersytecie Wrocław-
skim, działająca pod kierunkiem Ewy Grzędy. Po raz szósty 
partnerem imprezy był NIH w Warszawie. Tegoroczne 
obrady dotyczyły „człowieka gór”. Uczestnicy rozmawiali 
o jego ontologizacji, stereotypizacji i (auto)stylizacji. W ten 
sposób konferencja nawiązała do dyskusji zainicjowanej 
rok wcześniej na 25. Międzynarodowym Festiwalu Górskim 
w Lądku-Zdroju.

Miejscem trzydniowej konferencji w formacie hybrydo-
wym była Willa Zameczek przy polanickim Parku Zdrojo-
wym, cztery osoby z przyczyn pandemicznych wzięły udział 
w spotkaniu online. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone 
symultanicznie, a językami konferencji są od lat polski i nie-
miecki. Opierając się na założeniu, że pojęcie „człowieka 
gór” właśnie ze względu na swe ambiwalentne znaczenie 
nadaje się do opisu obecnych przemian w codziennym życiu 
i kulturze, autorzy referatów mówili o rozmaitych aspek-
tach jego rozumienia i postrzegania. Uznano, że „czło-
wiek gór” odzwierciedla nie tylko rosnące zainteresowa-
nie górami i rozwój turystyki, ale również komercjalizację 
czynności związanych z górami. Wiąże swoje życie i swoją 
tożsamość z górami i wybiera styl życia związany z częstymi 
pobytami w górach.

Wygłoszono łącznie 20 referatów, naświetlających temat 
„człowieka gór” w różnych aspektach i z różnych perspek-
tyw: autochtonicznej, wspinaczkowej, badawczej, postko-
lonialnej, przewodnickiej, feministycznej i rozwoju górskiej 
infrastruktury. Wśród uczestników znaleźli się naukowcy 
z Brna, Lipska, Monachium, Wilna, Zurychu, Warszawy, 
Krakowa, Poznania i Wrocławia, reprezentujący rozmaite 
dyscypliny naukowe i obszary zainteresowań badawczych. 
Ich różnorodne spojrzenia i ożywione dyskusje doprowadziły 
do konkluzji, że pojęcie „człowieka gór” jest bardzo pojemne, 
w dużej mierze subiektywne i trudno o jego jednoznaczną 
definicję.
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Warsztaty: Zmiana perspektywy: 
Białoruś jako przestrzeń wymiany 
22–23 listopada, NIH w Warszawie

W Republice Białorusi od czasu protestów pod koniec lata 
2020 r. straciło pracę ok. 250 czołowych naukowców, ponie-
waż przejawiali postawę krytyczną wobec władzy państwo-
wej i pojmowali zaangażowanie w działania społeczeństwa 
obywatelskiego jako element swojej pracy. Dotyczyło to 
w szczególnym stopniu tych kolegów, którzy uczestniczyli 
w odbywających się na podwórkach zajęciach „latających 
uniwersytetów” lub brali udział w pokojowych marszach, 
za co byli potem więzieni.

Obecnie mniej więcej połowa prześladowanych naukow-
ców znajduje się na Litwie i w Polsce, gdzie próbują nawią-
zać współpracę z rozmaitymi instytucjami naukowymi, 
posługując się ich językiem roboczym dzięki wieloletnim 
kontaktom. Na Litwie jest to emigracyjny uniwersytet EHU, 
a w Warszawie między innymi Instytut Historii im. Tadeusza  
Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Także Niemiecki Insty-
tut Historyczny w Warszawie włączył się w udzielanie 
pomocy. W 2020 r. wraz z Instytutem Historii PAN przyznał 
stypendia awaryjne represjonowanym naukowcom z Biało-
rusi, umożliwiając 12 osobom nowy start w Warszawie.

Konsekwencją tych działań jest projekt badawczy analizu-
jący historię Białorusi z wielu perspektyw. 22 i 23 listopada 
2021 r. odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty 
w NIH w Warszawie, poświęcone nowej koncepcji dziejów 
Białorusi: „Zmiana perspektywy: Białoruś jako przestrzeń 
wymiany”. Pod tym hasłem historycy z Mińska dyskutowali 
z polskimi, niemieckimi i czeskimi koleżankami i kolegami 
o tym, jak można postrzegać Białoruś w różnych epokach 
jako strefę transferu.

Zmianę perspektywy rozumiemy dwojako: historycy utwo-
rzyli podczas warsztatów międzynarodowe, dwuosobowe 
zespoły, w których wspólnie analizowali z różnych punk-
tów widzenia wybrane aspekty historii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, Rzeczypospolitej, Imperium Rosyjskiego, ZSSR 
i niezależnej Republiki Białorusi.
 

Przy tej okazji zrodził się pomysł, by z Warszawy, Pragi 
i Wilna w ścisłej współpracy z koleżankami i kolegami 
w Niemczech podjąć pracę nad nową syntezą historii Biało-
rusi. Koncepcja ma nawiązywać do pytań, zadawanych 
historykom przez obywateli jesienią 2020 podczas działal-
ności „latających uniwersytetów” na Białorusi. Celem jest 
wykorzystanie wymuszonego pobytu za granicą do zmiany 
perspektywy oraz do dokonania w dialogu z miejscowymi 
naukowcami nowej oceny badań z minionych lat i przetwo-
rzenia ich dla szerokiej publiczności na Białorusi i poza jej 
granicami.
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Konferencja: Historia stosowana. Kształtowanie przez 
politykę, praktyka kulturowa, naukowa argumentacja
25–27 listopada, Kraków

Przekładaną dwukrotnie z powodu pandemii konferencję 
udało się ostatecznie zorganizować w formie hybrydowej 
w trzech miejscach w Krakowie: na Uniwersytecie Pedago-
gicznym, w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, będącej czę-
ścią Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, i w głównej 
siedzibie Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory. Muzeum 
i Uniwersytet Pedagogiczny występowały w roli organiza-
torów konferencji wraz z Radą Naukową im. Johanna Gott-
frieda Herdera w Marburgu, Instytutem Goethego w Kra-
kowie i Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, 
w kooperacji z Centrum Polsko-Niemieckim w Krakowie. 
W dyskusjach wzięli udział naukowcy z Niemiec, Austrii, 
Danii i Polski. Po referatach wprowadzających, do których 
należało wystąpienie Wulfa Kansteinera (Aarhus) na temat 
„zanurzenia” (immersion ) jako sposobu doświadczania czy 
też przeżywania historii, rozumianego odmiennie w świe-
cie mediów wizualnych i wśród naukowców akademic-
kich, kolejne sekcje były poświęcone zagadnieniom poli-
tyki historycznej w połączeniu z historią stosowaną bądź 
public history, działaniu pamięci w przestrzeni publicznej 
oraz funkcjom popularyzującym, głównie turystyfikacji 
i rekonstrukcji historycznej. W części „turystycznej” dyrek-
tor NIH Miloš Řezník wygłosił referat o histotainment, mar-
ketingu etniczności i turystyfikacji dziedzictwa kultury na 
współczesnych Kaszubach. Sabine Stach z Lipska mówiła 
o „sprzedawaniu najnowszej historii Europy Środkowo-
-Wschodniej” w kontekście turystycznym, przyglądając się 
zwłaszcza tematycznym wycieczkom miejskim, zognisko-
wanym na przeszłości państwowego socjalizmu. Podstawą 
referatu były rezultaty projektu badawczego zrealizowa-
nego przez Sabine Stach w warszawskim NIH (2015–2020) 
w obszarze tematycznym „Funkcjonalność historii w późnej 
nowoczesności”. Konferencja była ponadto okazją do orga-
nizacji zgromadzenia Rady Naukowej im. Herdera w siedzi-
bie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
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Debaty Lelewelowskie

20. Debata Lelewelowska 
Do kogo należy muzeum?
8 lipca 2021, NIH w Warszawie (online)

Odpowiedź na tytułowe pytanie wydaje się prosta: muzea 
należą do podmiotów, które je prowadzą – do państwa, 
władz lokalnych, właścicieli prywatnych. Ale cóż to ozna-
cza w praktyce? Jak można zapewnić naukową i profesjo-
nalną niezależność muzeów od ich sponsorów? Jak można 
dawać prawo do współdecydowania o ich kształcie innym 
aktorom społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim 
jednak tym grupom, których dziejom i kulturze muzea są 
poświęcone? O tych zagadnieniach dyskutowali podczas  
20. Debaty Lelewelowskiej uznani eksperci i praktycy z dzie-
dziny muzealnictwa z Belgii, Niemiec, Polski i USA.

Piotr Majewski, były zastępca dyrektora Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, opisywał, jak rozwijała się w ostat-
nich latach sytuacja w Polsce. Kwestia autonomii naukowej 
muzeów stała się gorąca, kiedy nowo wybrany narodowo-
-konserwatywny rząd PiS dokonał „wrogiego przejęcia” 
owego muzeum. Poszły za tym ingerencje kadrowe w innych 
instytucjach i wiele muzeów znalazło się pod presją poli-
tyczną. Według Piotra Majewskiego nasuwa się w związku 
z tym pytanie, czy sytuacja w Polsce jest zupełnie nowa, czy 
też może jest rezultatem długotrwałych niedomagań pol-
skiej polityki kulturalnej.

Na podstawie swoich doświadczeń w charakterze wielolet-
niego dyrektora Miejsca Pamięci Sachsenhausen i Fundacji 
Brandenburskie Miejsca Pamięci Günther Morsch opowie-
dział o kompromisie, który po długich przetargach osią-
gnięto w Niemczech. Po upadku NRD chodziło o połączenie 
dwóch odmiennych kultur pamięci – wschodnio- i zachod-
nioniemieckiej. Rezultatem była z jednej strony próba zacho-
wania małych, zdecentralizowanych instytucji, opartych na 
inicjatywach obywatelskich. Z drugiej strony niektóre spo-
śród mniejszych miejsc pamięci połączyły się w większe pla-
cówki, finansowane przez państwo.

Kolejnym podmiotem, który należy uwzględniać, są społecz-
ności połączone wspólnym doświadczeniem bądź pamię-
cią, o których dziejach opowiadają muzea. W Królewskim 
Muzeum Afryki Środkowej w Tervuren powołano – jak rela-
cjonowała historyczka sztuki i działaczka społeczna Anne 
Wetsi Mpoma – komitet złożony z przedstawicieli afrykań-
skiej diaspory w Belgii. Mpoma przedstawiła swoje doświad-
czenia zebrane podczas pracy w grupie ekspertów, którzy 
doradzali temu muzeum przy jego przekształceniach.

O historii powstania National Museum of African American 
History and Culture w Waszyngtonie opowiedziała Dwan-
dalyn Reece – zastępczyni dyrektora i główna kuratorka tej 
placówki. Wskazała, że NMAAHC wyrosło z tradycji muzeów 
społecznościowych, których celem było opowiadanie histo-
rii grup etnicznych lub kulturowych, które marginalizowano 
w dużych instytucjach państwowych. Dzielenie władzy nad 
muzeum z communities to według Reece niesamowite 
wyzwanie, co sprawia, że również w przyszłości należy nadal 
szukać różnych form współpracy.

Przedmiotem dyskusji było również to, jak można łagodzić 
potencjalne konflikty między różnymi społecznościami 
i jaka rola przypada w tej mierze pracownikom muzeów. 
Uczestnicy debaty zajęli się również zadanym przez osobę 
z publiczności pytaniem o autonomię naukową muzeów 
w Belgii i USA oraz dyskutowali o tym, na ile są one nara-
żone na naciski polityczne. Mowa była również o postawie 
polskiego środowiska historyków wobec wydarzeń w gdań-
skim Muzeum II Wojny Światowej.

20. Debata Lelewelowska „To whom does the museum 
belong?” odbyła się podczas Piątej Dorocznej Konferencji 
Memory Studies Association „Convergences”. Angielsko-
języczna debata online została nagrana i jest dostępna pod 
adresem https://www.youtube.com/watch?v=vCeqU9N-
VghU&t=3314s abrufbar.
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21. Debata Lelewelowska
Jak wędrują idee – stosunki naukowe a zimna wojna
2 grudnia, NIH w Warszawie 

W okresie zimnej wojny i dekolonializacji zarówno Zachód, 
jak i blok wschodni oferowały różnego rodzaju programy 
edukacyjne i rozwojowe. Celem było włączanie krajów tak 
zwanego Trzeciego Świata do jednej bądź drugiej sfery wpły-
wów. Ważną rolę w promowaniu konkurencyjnych modeli 
kapitalistycznej lub socjalistycznej modernizacji odgrywało 
wsparcie ze strony ekspertów naukowych. Zapewniając 
pomoc w dziedzinie edukacji, zwłaszcza dzięki programom 
stypendialnym, obie strony politycznej barykady walczyły 
o przyszłe elity świata postkolonialnego.

21. Debata Lelewelowska nosiła tytuł „How Ideas Travel: 
Knowledge Relations and the Cold War” i była poświę-
cona stosunkom naukowym między Polską Rzeczpospolitą 
Ludową a krajami Bliskiego Wschodu i Afryki podczas zim-
nej wojny. Wydarzenie było związane z projektem nauko-
wym „Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students 
in the Eastern Bloc”, realizowanym przez Niemieckie Insty-
tuty Historyczne w Warszawie i Moskwie wraz z Instytutem 
Orientu w Bejrucie. Dyskusję moderowała Dorota Woro-
niecka-Krzyżanowska (NIH w Warszawie), a wzięli w niej 
udział Justyna Turkowska (Edynburg), Zaur Gasimov (Bonn) 
i Matthieu Gillabert (Fryburg).

Punktem wyjścia debaty była polityka aktorów zimnej wojny, 
która miała na celu rozszerzanie własnej strefy wpływów 
na kraje „Trzeciego Świata” dzięki różnym formom pomocy 
edukacyjnej i rozwojowej. Polska Rzeczpospolita Ludowa 
aktywnie uczestniczyła w tym procesie, wysyłając specjali-
stów do zaprzyjaźnionych krajów afrykańskich i bliskow-
schodnich. Oferowano również programy stypendialne 
i miejsca dla studentów na polskich uczelniach. Celem prze-
prowadzonej zdalnie debaty była analiza głównych akto-
rów tych stosunków naukowych oraz przedyskutowanie ich 
doświadczeń, karier zawodowych i biografii.

Przywołując przykłady ze swoich projektów badawczych, 
uczestnicy debaty zwracali uwagę na wielostronny charak-
ter stosunków naukowych, które tworzyły się w interakcji 
między studentami a wykładowcami bądź między specja-
listami a ich miejscowymi współpracownikami. Taka bliska 
doświadczeniu perspektywa pozwoliła wyjść poza dominu-
jącą narrację transferu wiedzy z „Pierwszego/ Drugiego” 
do „Trzeciego Świata”. Historycy zwracali też uwagę na 
rolę przestrzeni, w których zachodziły omawiane relacje, 
zarówno w aspekcie zawodowym, jak i społecznym. Pod-
kreślali, że owe relacje nie polegały na samej tylko wymia-
nie wiedzy, ale również na spotkaniach między obcymi 

kulturami, co prowadziło do przemiany poglądów, postaw 
i stylów życia. Debata zakończyła się refleksją nad współ-
czesnymi reminiscencjami stosunków naukowych między 
PRL a krajami Afryki i Bliskiego Wschodu, raptownie prze-
rwanych po rozpadzie bloku wschodniego.

Debatę wykorzystano ponadto do poinformowania o wysta-
wie „Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontek-
ście zimnej wojny”. Prezentuje ona rezultaty projektu „Rela-
tions in the Ideoscape” i można ją oglądać od 15 lutego 
2022 r. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
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Kolokwia

Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-
szawie odbywają się zawsze w środy o godzinie 11 w sali 
wykładowej Instytutu. W 2021 r. następujący naukowcy 
wygłosili referaty (po części online bądź w formie hybry-
dowej) dotyczące podanych tematów:

24 lutego 
Serhiey Choliy (Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego  
w Kijowie)
The Central European Citizen-Soldiers in the Conscription Era: The Deserters 
of Austria-Hungary and Germany in Russia 1867–1914 (online)

10 marca
Oleh Razyhraev (Wschodnioeuropejski Instytut Narodowy  
w Łucku) 
Religiöses Leben in den Gefängnissen von Wolhynien und Ost galizien  
in den Jahren 1918–1939 [Życie religijne w więzieniach Wołynia oraz 
wschodniej Galicji w latach 1918–1939] (online)

24 marca
Johannes Kleinmann (Uniwersytet Europejski Viadrina,  
Frankfurt nad Odrą) 
Heldinnen der Arbeit und Bizneswomen. Der Frauenarbeitsdiskurs in 
Polen und seine Folgen in der langen Zeit der Transformation [Bohaterki 
pracy i bizneswomen. Dyskurs o pracy kobiet w Polsce i jego następstwa 
w długim okresie transformacji] (online)

31 marca
Dmytro Vashuk (Instytut Historii Ukrainy, Kijów) 
Die Czartoryski-Prinzen: die Anfänge der Geschichte des Familienarchivs 
[Książęta Czartoryscy: początki historii archiwum rodzinnego] (online)

23 czerwca
Michael Karl Schulz (Uniwersytet Poczdamski)
Die Herausforderungen der Tiergeschichte in Theorie und Praxis 
[Wyzwania historii zwierząt w teorii i praktyce] (online)

30 czerwca
Tetiana Hoshko (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów) 
Influence of Humanism on the legal ideas of townspeople in the Ruthenian 
lands of the Crown of Poland in the 15th – first half of the 17th century 
(online)

1 września 
Benedikt Stimmer (Uniwersytet Wiedeński) 
„National-Erziehung“ als Spracherziehung? Die Sprachenpolitik der 
Habsburgermonarchie und Preußens in den Teilungsgebieten Polens im 
Kontext aufklärerischer Bildungspraktiken (1772–1807/09) [„Wychowanie 
narodowe” jako wychowanie językowe? Polityka językowa monarchii 
habsburskiej i Prus na ziemiachodebranych Polsce w wyniku rozbiorów 
w kontekście oświeceniowych praktyk edukacyjnych (1772–1807/09)] 

8 września
Marcus Van der Meulen (Politechnika w Akwizgranie)
Religious Monuments and the Postwar Rebuilding of Warsaw: Construction 
of a State Identity? Placing the Reconstruction of the Church of Saint 
Alexander in Three Crosses Square in Context

15 września 
Anne Kluger (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster) 
„Slawische Archäologie“ und ihre politische Durchdringung in der PRL 
und der DDR – am Beispiel von Witold Hensel und Joachim Hermann 
[„Archeologia słowiańska” i jej podtekst polityczny w PRL i NRD –  
na przykładzie Witolda Hensla i Joachima Hermanna]

22 września 
Michał Turski (Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen /  
Uniwersytet Łódzki)
Biografien unter der Lupe: Deutsche Minderheit und deutsche Volksliste  
in der Region Łódź 1914–1970 [Biografie pod lupą: mniejszość niemiecka 
i niemiecka volkslista w regionie Łodzi 1914–1970]

6 października 
Claudia Vollmer (Uniwersytet Studiów Zaocznych w Hagen)
Der Todesmarsch von Palmnicken: Mikrogeschichtliche Annäherung  
an eine Gewalterfahrung im 20. Jahrhundert und ihre Aufarbeitung –  
in transnationaler Perspektive [Marsz śmierci do Palmnik: mikrohisto-
ryczne przybliżenie jednego z doświadczeń przemocy w XX wieku i jego 
upamiętnienie – w perspektywie transnarodowej]

13 października
Vadzim Anipiarkou (National Academy of Sciences of Belarus) 
Interwencja w demokrację. Konfederacje prorosyjskie w Wielkim Księstwie 
Litewskim (1792–1793)

20 października
Anna Seidel (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
Literarische Repräsentationen der Stadt im Ausnahmezustand. Urbaner 
Raum und städtische Praxis in Literatur über die Belagerung von Sarajevo, 
die Blockade von Leningrad und den Warschauer Aufstand [Literackie 
reprezentacje miasta w stanie wyjątkowym. Przestrzeń i praktyka miejska 
w literaturze o oblężeniu Sarajewa, blokadzie Leningradu i Powstaniu 
Warszawskim].

3 listopada
Volodymyr Marchuk (National University „Ostroh Academy“)
Przemyt i przemytnicy na wołyńskim odcinku polsko-radzieckiej granicy 
w 1920–1924

10 listopada
Victoria Gerasimowa (Dostoevsky Omski State University) 
Russia, Crossing the Borders: Conversion as a Personal Choice  
of Polish-Lithuanian Jews in the 18th Century

24 listopada 
Markus Roth (Instytut im. Fritza Bauera, Frankfurt nad Menem)
Profit und Profiteure im Schatten des Holocaust im besetzten Polen 

– Geschichte und Nachgeschichte [Profit i profitenci w cieniu Holokaustu 
w okupowanej Polsce – historia i jej ciąg dalszy]

1 grudnia
Daqing Yang (George Washington University)
„Negotiating History Across Borders”. „Joint Historians” Commissions  
in Diplomacy, Scholarship and Collective Memory

15 grudnia 
Justyna Turkowska (University of Edinburgh)
Geologie, Solidarität und Welterkundung: eine europäisch-afrikanische 
Verflechtungsgeschichte der Technik nach 1945 [Geologia, solidarność 
i eksploracja świata – europejsko-afrykańska historia powiązana techniki 
po 1945 roku] 
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie także w 2021 r. 
wykorzystywał różne formy publikacji jako jeden z głów-
nych instrumentów transferu badań naukowych. W czte-
rech seriach wydawniczych ukazują się oprócz wyników 
badań pracowników NIH i innych historyków oraz edycji 
źródłowych dotyczących dziejów Polski i stosunków polsko-
-niemieckich również prekursorskie pod względem meto-
dologicznym, doniosłe monografie poświęcone dziejom 
Europy, Niemiec i Polski w przekładach na niemiecki i polski. 
O ile seria „Quellen und Studien” (Źródła i studia) koncen-
truje się na pracach na temat epok przednowożytnych, to 
w serii „Einzelveröffentlichungen” (Pojedyncze publikacje) 
ukazują się głównie pozycje z zakresu historii nowożytnej, 
zwłaszcza dwudziestowiecznej. W serii „Klio in Polen” (Klio 
w Polsce) publikowane są fundamentalne studia polskich 
historyków w przekładzie niemieckim, w serii „Klio w Niem-
czech” zaś odwrotnie – kluczowe prace badaczy niemiecko-
języcznych w przekładzie na polski.

Serie wydawnicze NIH

Quellen und Studien

Dariusz Makiłła, Miloš Řezník (red.): After the Peace Treaty 
of Versailles (1919): New Order of Central Europe

Dariusz Makiłła, Miloš Řezník (red.): 
After the Peace Treaty of Versailles 
(1919): New Order of Central Europe   
(= DHI Warschau, Quellen und Studien 
39), Wiesbaden: Harrassowitz 2021, 
ISBN 978-3-447-11565-0.

Traktaty pokojowe z Wersalu, Saint-Germain i Trianon z ich 
postanowieniami w sprawie nowych granic odnosiły się 
przede wszystkim do sytuacji w Europie Środkowej. Jedno-
cześnie jednak właśnie w tym regionie najdobitniej ujaw-
niły się ograniczenia dotyczące pryncypiów tych traktatów 
i możliwości ich stosowania. Manifestowało się to przede 
wszystkim w odniesieniu do gwarancji dla granic, rozwią-
zywania sporów terytorialnych, regulowania praw mniej-
szości oraz do ideału samostanowienia narodowego.

Książka pod redakcją Dariusza Makiłły i Miloša Řezníka 
zawiera analizę tego, jak pojawiały się te sprzeczności  
i w jaki sposób traktowano je zarówno z perspektywy 
wewnętrznej, środkowoeuropejskiej, jak i zewnętrznej. 
Skupiono się na strategiach i wizjach przyszłego porozu-
mienia podczas rokowań pokojowych, a przede wszystkim 
po nich. Autorki i autorzy z Albanii, Austrii, Czech, Niemiec, 
Włoch, Polski, Słowacji, Rosji i USA analizują strategie i dys-
kursy aktorów społeczeństw w poszczególnych krajach. 
Stosują jednak zarazem również metodę porównawczą 
i transnarodową. Zajmują się zarówno „wielkimi” protago-
nistami historii (dyplomatami, politykami, elitami intelek-
tualnymi), jak i strukturalnymi warunkami funkcjonowania 
„systemu wersalskiego”.

Klio w Niemczech

Frank Bösch: Media a przemiany historiczne. Od druku 
do Internetu 

Frank Bösch: Media a przemiany 
historiczne. Od druku do Internetu
(= NIH w Warszawie, Klio w Niem-
czech 26), tłum. Izabela Drozdowska-
-Broering, Warszawa: Scholar 2021, 
346 s., ISBN 978-83-66470-98-9.

Media już od stuleci wpływają na postrzeganie świata, 
wiedzę i, politykę i kulturę, na sposób spędzania wolnego 
czasu i komunikację. Frank Bösch przedstawia ewolucję 
historyczną i społeczne znaczenie mass mediów w epoce 
nowożytnej. Niemieckie i europejskie innowacje łączy ze 
zjawiskami o zasięgu międzynarodowym. Rozpoczyna od 
wynalezienia druku w Azji w XI wieku, następnie pisze 
o gazetach i czasopismach, by na koniec przejść do filmu, 
radia, telewizji i internetu. Autor przygląda się roli mediów 
w najważniejszych procesach historycznych, np. reforma-
cji, rewolucjach, wojnach czy globalizacji, a także w for-
mowaniu się grup społecznych oraz dyktatur i demokracji 
w XX wieku.

2. Publikacje
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Frank Bösch jest profesorem dwudziestowiecznej histo-
rii europejskiej na Uniwersytecie Poczdamskim i dyrekto-
rem Centrum Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza 
w Poczdamie (ZZF). Wcześniej był pracownikiem nauko-
wym Uniwersytetu w Getyndze oraz profesorem uniwersy-
tetów w Bochum i Gießen. Opublikował m.in.: Macht und 
Machtverlust. Die Geschichte der CDU (2002); Öffentliche 
Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien in Deutschland 
und Großbritannien 1880–1914 (2009); Zeitenwende 1979. 
Als die Welt von heute begann (2019). 

Einzelveröffentlichungen

Korine Amacher / Andrii Portnov / Viktoriia Serhiienko (red.): 
Official History in Eastern Europe 

Korine Amacher / Andrii Portnov / 
Viktoriia Serhiienko (red.):  
Official History in Eastern Europe    
(= DHI Warschau, Einzelveröffentli-
chungen 40), Osnabrück: fibre 2021, 
362 s., ISBN 978-3-944870-71-7.

Przez „historię oficjalną” rozumie się promowaną przez 
państwo i umotywowaną ideologicznie interpretację prze-
szłości, służącą celom politycznym reżimów o zwykle nie-
demokratycznym charakterze. Optymistyczne przekonanie, 
że rozpad Związku Radzieckiego przyniesie jej kres, oka-
zało się naiwne. Pierre Nora wyraził opinię, że w ostatnich 
30 latach można było zaobserwować „powszechne upoli-
tycznienie historii”, czyli ideologizację pracy historyków.

Jak na pracę historyków wpływają dziś wieloletnie doświad-
czenia XX wieku w Europie Wschodniej? Co „historia ofi-
cjalna” mogłaby oznaczać dla narodów bez państwa lub 
samozwańczych „republik”? W jaki sposób historiografia 
ukraińska  uległa sowietyzacji? Jaką przestrzeń pozostawiono 
w oficjalnych instytucjach historycznych Związku Radziec-
kiego i socjalistycznej Polski na indywidualne inicjatywy 
badawcze czy zgoła nawet minimalną rozbieżność zdań 
w odniesieniu do wyznaczonych planów badań? Jak w okre-
sie postsowieckim przeredagowywano rosyjskie podręcz-
niki do historii? Jaką rolę w polityce historycznej odgrywają 
literatura, film, pomniki, turystyka czy rytuały? Jak w obec-
nym konflikcie rosyjsko-ukraińskim instrumentalizowano 

pamięć o II wojnie światowej i jak obrazy wojny w Donba-
sie wpływają na debaty o polityce pamięci w sąsiednich 
państwach postradzieckich?

Tymi zagadnieniami zajmują się w zawartych w niniejszym 
tomie interdyscyplinarnych artykułach badaczki i badacze 
z Austrii, Francji, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukra-
iny i Wielkiej Brytanii,. Większość tekstów powstała w toku 
realizacji projektu badawczego „Divided Memories, Shared 
Memories. Ukraine/Russia/Poland (20th–21st centuries):  
An Entangled History” (finansowanego przez Szwajcarską 
Narodową Fundację Nauki) na Uniwersytecie Genewskim. 
Po raz pierwszy zaprezentowano je w czerwcu 2018 r. na 
konferencji „Official History in Eastern Europe. Transregio-
nal Perspectives” w Niemieckim Instytucie Historycznym 
w Warszawie. 

Christhardt Henschel (red.): Ostpreußens Kriegsbeute. 
Der Regierungsbezirk Zichenau 1939–1945 

Christhardt Henschel (red.):  
Ostpreußens Kriegsbeute.  
Der Regierungsbezirk Zichenau 
1939–1945   
(= DHI Warschau, Einzelveröffentli-
chungen 42), Osnabrück: fibre 2021, 
416 s., ISBN 978-3-944870-75-5.

Rzesza Niemiecka zaanektowała kosztem Polski w 1939 r. 
północną część Mazowsza wokół Ciechanowa i wcieliła ją 
jako „rejencję ciechanowską” (Regierungsbezirk Zichenau) 
do prowincji Prusy Wschodnie, której terytorium w ten spo-
sób się znacznie powiększyło. Ciechanów stał się wtedy 
polem doświadczalnym nazistowskich władz prowincji 
w Królewcu z gauleiterem Erichem Kochem na czele, dążą-
cym do realizacji swoich kolonialnych ambicji we wschod-
niej Europie. Planował on całkowitą „odbudowę” anek-
towanego obszaru w duchu narodowego socjalizmu – od 
polityki osiedleńczej na wsi po przebudowę miast. Dzieje 
tej aneksji dotychczas raczej nie doczekały się opracowań, 
ani po stronie niemieckiej, ani polskiej.

13 artykułów wchodzących w skład niniejszego tomu zbio-
rowego jest pokłosiem konferencji w warszawskim NIH 
w maju 2017 r. Naświetlają poszczególne aspekty niemiec-
kiej okupacji na północnym Mazowszu, które dotychczas 
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rzadko bywały przedmiotem badań naukowych. Autorzy, 
reprezentujący różne gałęzi nauki, zadają pytania nie tylko 
o ideologię, strukturę i charakter władzy okupacyjnej oraz 
uczestniczących w niej instytucji i organów represji, lecz 
również o życie codzienne i strategie przetrwania ludności 
okupowanych terenów. Szczególny nacisk położono na roz-
maite formy masowej przemocy wymierzonej w miejscową 
ludność, w przypadku Żydów zakończonej ludobójstwem. 

Maria Cieśla / Sabine Jagodzinski / Aleksandra  
Kmak-Pamirska / Zdeněk Nebřenský / Miloš Řezník (red.): 
Regionsmacher in Ostmitteleuropa 

Maria Cieśla / Sabine Jagodzinski / 
Aleksandra Kmak-Pamirska / Zdeněk 
Nebřenský / Miloš Řezník (red.): 
Regionsmacher in Ostmitteleuropa    
(= DHI Warschau, Einzelveröffentli-
chungen 43), Osnabrück: fibre 2021, 
313 s., ISBN 9783944870762.

Regiony to konstrukty ulegające zmianom i zależne od 
jednostek nadrzędnych. Ich powstawanie, kształtowa-
nie, utrwalanie czy zachowywanie w pamięci zbiorowej 
wymaga aktywnych aktorów lub grup aktorów – „twórców 
regionów”. Dzięki swojej działalności politycznej, gospo-
darczej, naukowej, religijnej, społecznej lub kulturalnej 
kreowali oni jednostki regionalne w przeróżnej postaci.

Artykuły zebrane pod hasłami przewodnimi „Twórcy regio-
nów a przemiany systemu władzy”, „Twórcy regionów 
między narracją a imaginacją” oraz „Twórcy regionów 
z perspektywy nauki, sztuki i polityki” obejmują okres od 
pełnego średniowiecza do połowy XX wieku i dotyczą róż-
nych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Autorki 
i autorzy z Niemiec, Polski, Czech i Węgier pytają o moty-
wacje, strategie i posunięcia owych „twórców regionów” 
oraz naświetlają konsekwencje ich działania w procesach 
powstawania i dekompozycji regionów. Niniejszy tom zbio-
rowy jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w maju 
2019 r. przez badaczy z obszaru tematycznego „Regional-
ność i powstawanie regionów”.  

Pojedyncze publikacje poza seriami NIH

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Sabine Jagodzinski, 
Miloš Řezník (red.), Adel im Grenzraum. Transkulturelle 
Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum  
20. Jahrhundert

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, 
Sabine Jagodzinski, Miloš Řezník 
(red.), Adel im Grenzraum. Trans-
kulturelle Verflechtungen im 
Preußenland vom 18. bis zum  
20. Jahrhundert,    
Berlin: Peter Lang 2021, 293 s., 
ISBN 978-3-631-85020-6.

Historyczne Prusy cechowały się od średniowiecza konflik-
tami, koegzystencją i wzajemnym przenikaniem się języ-
ków, wyznań i tradycji. W tych okolicznościach tworzyły 
się regionalne środowiska szlacheckie. Od XVIII wieku ule-
gały one silnym przeobrażeniom wskutek rozkładu ustroju 
stanowego oraz wyłaniania się nowoczesnych państw 
i narodów. Te burzliwe niekiedy przemiany polityczne, 
społeczne i kulturowe zderzały się z ukształtowanymi tra-
dycjami regionalnymi, stanowymi i społecznymi szlachty. 
Jej graniczne położenie było definiowane wciąż na nowo 
od końca ancien régime po późną nowoczesność. Zawarte 
w książce artykuły opisują wzajemne oddziaływanie trady-
cji i transformacji w kontekście rozmaitych „pograniczy”, 
umieszczając temat w kontekście środkowoeuropejskim 
z perspektywy historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.

Tom jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, 
którą warszawski NIH zorganizował w 2017 r. we współ-
pracy z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, 
Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza oraz 
Instytutem Kaszubskim w Gdańsku. 



Annika Wienert, Aleksandra Paradowska (red.):  
Niels Gutschow: Obsesja porządku. Niemieccy architekci 
planują w okupowanej Polsce 1939–1945

Annika Wienert, Aleksandra 
Paradowska (red.): Niels  
Gutschow: Obsesja porządku. 
Niemieccy architekci planują  
w okupowanej Polsce 1939–1945,    
tłum. Małgorzata Słabicka-Turpei-
nen, Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego 
2021, ISBN 978-83-235-5263-5.

Ukazała się polska wersja publikacji Nielsa Gutschowa Ord-
nungswahn. Architekten planen im „eingedeutschten 
Osten” 1939–1945. Autor opisuje działalność niemieckich 
planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, pro-
jektantów wnętrz i ich „obsesję porządkowania”, mają-
cego służyć całkowitej germanizacji nowo opanowanych 
terenów. Jako przykłady podaje liczne projekty i realizacje, 
wcześniej pomijane w literaturze przedmiotu. Analizuje 
moralne aspekty ówczesnych działań oraz aktywne zaanga-
żowanie ich wykonawców w politykę okupacyjną i Zagładę. 
Śledzi również losy konkretnych specjalistów podczas wojny 
i po jej zakończeniu.

Książkę zredagowały Annika Wienert i Aleksandra Paradow-
ska, opatrzyły ją także wstępem, który napisały wspólnie 
z Christhardtem Henschelem. Tytuł oryginalny: Ordnungs-
wahn. Architekten planen im „eingedeutschten Osten” 
1939–1945.

Ulrich Mählert (red.): Jahrbuch für Historische Kommu-
nismusforschung 2021

Ulrich Mählert (red.): Jahrbuch  
für Historische Kommunismus-
forschung 2021,    
Berlin: Metropol 2021, 336 s., 
ISBN 978-3-86331-590-0.

W okresie realnego socjalizmu w milionach pokoi w miesz-
kaniach prywatnych, w koszarach, salach lekcyjnych i knaj-
pach ludzie uprawiali gry: karciane, planszowe, a od lat 
osiemdziesiątych także komputerowe. Z punktu widzenia 
władzy państwowej uprawianie gier nie miało być jednak 
pozbawione określonego celu, lecz służyć wielkiemu uto-
pijnemu projektowi – chodziło o wychowywanie „nowych 
ludzi” i demonstrowanie wyższości komunizmu w rywalizcji 
między ustrojami. Gry i granie, lokowane między rozrywką 
a dyscypliną społeczną, są w „Jahrbuch für Historische Kom-
munismusforschung” 2021 traktowane jako sondy do bada-
nia społeczeństw realnego socjalizmu. Na styku sterowania 
politycznego, gospodarki niedoboru i rekreacyjnej rywali-
zacji uprawianie gier okazuje się według autorów instru-
mentem „dyktatury wychowawczej”, a także możliwością 
negocjowania i przekraczania granic w kreatywnym „dzia-
łaniu na próbę”.

„Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung” 2021 
ukazał się 15 marca 2021 r. Swoim głównym wątkiem 
tematycznym „Między dyscypliną społeczną a przyjem-
nością: polityka i praktyki grania w realnym socjalizmie” 
tom nawiązuje do konferencji pod tą samą nazwą, której 
współorganizatorem był w grudniu 2019 r. NIH w Warsza-
wie. Wśród redaktorek gościnnych znalazły się obok Juliane 
Brauer także nasze byłe pracowniczki naukowe Maren 
Röger i Sabine Stach. 

Maren Röger jest młodszym profesorem na Uniwersy-
tecie w Augsburgu. Jej zainteresowania badawcze obej-
mują historię Europy Środkowo-Wschodniej, w szczegól-
ności imperium Habsburgów, Polski, Rumunii i Niemiec od 
XIX do XXI wieku. W warszawskim NIH pracowała w latach 
2010–2015.

Sabine Stach jest pracowniczką naukową Instytutu Historii 
i Kultury Europy Wschodniej im. Leibniza (zakład „Kultura 
i imaginacja”) w Lipsku. W latach 2015–2020 pracowała 
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w warszawskim NIH, gdzie zorganizowała m.in. konferen-
cję o grach w realnym socjalizmie, która odbyła się w grud-
niu 2019 r. w Berlinie. Obecnie pracuje nad monografią na 
temat przedstawiania historii realnego socjalizmu w komer-
cyjnej turystyce miejskiej. 

Sabine Stach, Politika odkazu

Sabine Stach, Politika odkazu,    
tłum. z jęz. niemieckiego Zdeněk 
Hartmann, Praha: Academia 2021,  
625 s., ISBN 978-80-200-3177-8.

Jana Palacha i mało znanego poza Niemcami Oskara Brü-
sewitza łączy podobny los. Brüsewitz, pastor z okolic Zeitz 
w NRD, podpalił się w sierpniu 1976 r. w proteście przeciwko 
komunistycznemu reżimowi. Tak jak Palacha stylizowano 
go następnie na politycznego męczennika. Autorka poka-
zuje w swojej książce, jak wizja Palacha i Brüsewitza oscy-
luje na płaszczyźnie symbolicznej między „ofiarą” a „boha-
terem” oraz jakie funkcje spełniają(-li) obaj jako postacie 
dyskursu dla różnych – zachodnich i wschodnich – podmio-
tów. Niniejsza publikacja to rozprawa doktorska autorki. 
Ukazała się ona w 2016 r. w wydawnictwie Wallstein pod 
tytułem Vermächtnispolitik. Jan Palach und Oskar Brüsewitz 
als politische Märtyrer.

Felix Ackermann: Gistorija Garodni 1919–1991: nacyjanali-
zacyja, vyniščen'ie i savetyzacyja srednieeurapejskaga 
mesta

Felix Ackermann: Gistorija Garodni 
1919-1991: nacyjanalizacyja, 
vyniščen'ie i savetyzacyja  
srednieeurapejskaga mesta,  
Smolensk: Inbelkul’t 2021, 488 s.,
ISBN 978-5-00076-051-2.

Wydana w 2010 r. staraniem NIH w Warszawie monogra-
fia Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und 
Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt 1919–1991 
ukazała się wiosną 2021 r. w języku białoruskim. Okazuje 
się, że ponad dziesięć lat od publikacji niemieckiego orygi-
nału metafora palimpsestu jest wciąż aktualna. Jeśli trakto-
wać przestrzeń miejską jako nawarstwienie śladów różnych 
epok, które jak w przypadku wielokrotnie używanego papi-
rusu są zacierane i zapisywane od nowa, to jest jasne, że 
ten proces nie ma końca. I tak choćby latem 2020 r. otwo-
rzył się w dziejach miasta nowy rozdział, którego zakończe-
nie jest jeszcze niepewne. Dla tych mieszkańców Grodna, 
którzy interesują się historią swojego miasta niezależnie 
od walk ideologicznych, książka Felixa Ackermanna przy-
nosi zupełnie nowe perspektywy, gdyż przeanalizował on 
zasoby źródłowe na Białorusi, w Polsce, Izraelu, Niemczech 
i USA.

Niemiecką wersję książki można pobrać bezpłatnie na por-
talu Perspektivia.net. Lokalna historia białoruskiego obec-
nie miasta Grodna to mikroanaliza strefy, pozostającej do 
dziś pod wyraźnym wpływem wyniszczających działań Nie-
miec i Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej. 
Monografia Ackermanna jest zapisem wzajemnego prze-
nikania się ludobójstwa, pracy przymusowej, deportacji 
i przesiedleń. Autor analizuje również, w jaki sposób oku-
panci aktywnie wykorzystywali przypisywanie tożsamości 
etnicznej i narodowej do sterowania tymi procesami.



Jacek Kordel: Sachsen, Preußen und der Kaiserhof im 
Streit um die Schönburgischen Herrschaften (1774–1779)

Jacek Kordel: Sachsen, Preußen  
und der Kaiserhof im Streit um  
die Schönburgischen Herrschaften 
(1774–1779),  
tłum. z jęz. polskiego Andreas Volk, 
Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 
2021, 222 s., ISBN 978-3-96023-414-2.

Po klęsce w wojnie siedmioletniej i utracie polskiej korony 
w 1763 roku rząd elektoratu Saksonii zabiegał o przyja-
cielskie stosunki z oboma dominującymi mocarstwami 
w Europie Środkowej, czyli tradycyjnie związaną z Saksonią 
habsburską Austrią i byłym przeciwnikiem w wojnie – Bran-
denburgią-Prusami. W połowie lat 70. XVIII wieku doszło 
do radykalnego zwrotu: Saksonia odwróciła się od Austrii 
i przeszła na stronę Prus. Przyczyny tej zmiany sojuszy są 
omawiane w niniejszej monografii na przykładzie sporów 
o posiadłości Schönburgów. W centrum uwagi znalazły się 
strategie dworu saskiego i zaangażowanych protagonistów 
na rzecz rozwiązania konfliktu. Analiza rzuca światło na 
ograniczone pole manewru państw środkowoniemieckich 
w epoce antagonizmu prusko-austriackiego i na pozycję 
Saksonii w politycznej strukturze Rzeszy u schyłku ancien 
régime. Przekład został dofinansowany przez NIH w War-
szawie.

Robert Brier: Poland’s Solidarity Movement  
and the Global Politics of Human Rights

Robert Brier: Poland’s Solidarity 
Movement and the Global Politics  
of Human Rights,  
Cambridge University Press 2021, 
ISBN 9781108565233.

Polski ruch Solidarności jest jednym z głównych protagoni-
stów współczesnej historii praw człowieka. W swojej publi-
kacji Robert Brier analizuje ten ruch, kwestionując pogląd, 

że lata 80. XX wieku były niewiele więcej niż echem przełomu 
w dziedzinie praw człowieka w poprzedniej dekadzie. Stłu-
miony w 1981 r. ruch Solidarności był wspierany przez zaska-
kująco różnorodną grupę międzynarodowych podmiotów. 
Brier bierze pod lupę stanowiska intelektualne, strategie 
polityczne oraz ikony owego okresu i w bardzo interesujący 
sposób opisuje swoje ustalenia.

Robert Brier jest historykiem szczególnie zainteresowanym 
stosunkami międzynarodowymi i historią idei u schyłku 
dwudziestego wieku. W latach 2009–2015 jako pracownik 
naukowy NIH w Warszawie badał, jak język praw człowieka 
wpływał na zakończenie zimnej wojny, i zorganizował na 
ten temat kilka bardzo dobrze przyjętych wydarzeń nauko-
wych. Omówiona tu pokrótce publikacja zawiera wyniki 
jego dociekań.

Eduard Mühle: Słowanie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty 
VI–XV wiek

Eduard Mühle: Słowanie. Rzeczywi-
stość i fikcja wspólnoty VI–XV wiek,  
tłum. Joanna Janicka, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2021, 
474 s., ISBN 978-83-012-1443-2.

W Europie żyje około 250 milionów użytkowników języków 
słowiańskich. To ponad jedna trzecia ludności kontynentu. 
Co to oznacza dla naszego rozumienia europejskiej kultury 
i historii? Czy słowiańskojęzyczna ludność Europy ma jakąś 
szczególną „słowiańską” tożsamość, specyficzną „słowiań-
ską” kulturę i historię? Obierając te pytania za punkt wyj-
ścia, Eduard Mühle opowiada na nowo historię Słowian 
w średniowieczu. Na podstawie wnikliwych badań źródło-
wych roztacza przed czytelnikami podwójną perspektywę. 
Z jednej strony opisuje realne historyczne struktury – od 
populacji wczesnosłowiańskich i ich pierwszych władztw od 
VII do IX wieku, przez państwa słowiańskojęzyczne i natio-
nes od X do XII wieku po społeczeństwa późnośrednio-
wieczne od XIII do początku XV wieku. Z drugiej strony bada 
postrzeganie ludów słowiańskich w źródłach obcych i przed-
stawia historyczną autopercepcję Słowian, by pokazać, jak 
wizerunki te począwszy od VI wieku służyły projektowaniu 
czy też „wyobrażaniu” Słowian jako konstruktu kulturowego 
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i już w średniowieczu stawały się narzędziem polityki histo-
rycznej, wykorzystywanym w różnych kontekstach i do róż-
nych celów. Książka ukazała się w Niemczech pod tytułem 
Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit 
(Köln: Böhlau 2020). Polskie wydanie zostało sfinansowane 
ze środków NIH w Warszawie.  

Tobias Becker, Sabine Stach (red.): Zeithistorische  
Forschungen 18 (2021), 1

Tobias Becker, Sabine Stach (red.): 
Zeithistorische Forschungen 18 
(2021), 1,  
Themenheft Nostalgie. Historische 
Annäherungen an ein modernes 
Unbehagen zzf.dok-2292.  
Zeithistorische Forschungen / Studies 
in Contemporary History, wydanie 
online, 18 (2021), 1
URL: https://zeithistorische-forschun-
gen.de/1-2021/5931.

Pracując naukowo w warszawskim NIH, Sabine Stach badała 
zagadnienie realnego socjalizmu w turystyce miejskiej 
w Europie Środkowo-Wschodniej. W centrum jej uwagi 
znajdowały się piesze i objazdowe wycieczki po miastach 
z przewodnikami. Rezultaty przedstawiła w zeszycie tema-
tycznym czasopisma „Zeithistorische Forschungen”. Wędru-
jąc po wystawach o realnym socjalizmie w Lipsku, Berlinie, 
Warszawie i Pradze, opisuje między innymi różne oferty 
oraz ich narracyjną i performatywną specyfikę. Zeszyt tema-
tyczny poświęcony nostalgii zredagowała razem z Tobiasem 
Beckerem – byłym pracownikiem naukowym NIH w Lon-
dynie, pracującym obecnie na Wolnym Uniwersytecie Ber-
lińskim.

Sabine Stach, Juliane Tomann (red.): Historisches Reenact-
ment: Disziplinäre Perspektiven auf ein dynamisches 
Forschungsfeld

Sabine Stach, Juliane Tomann (red.): 
Historisches Reenactment: Disziplinäre 
Perspektiven auf ein dynamisches 
Forschungsfeld,  
Berlin, Boston: De Gruyter Olden-
bourg 2021, ISBN: 978-3-11-073879-7.

Rekonstrukcja historyczna pozwala, jak się wydaje, nie 
tylko na fizyczne przeżywanie, a tym samym na doświad-
czanie historii, lecz również na jej szerokie popularyzowa-
nie. W związku z tym z perspektywy analitycznej zobrazo-
wany powrót przeszłości niesie ze sobą wiele pytań. Jak 
można badać złożone zjawisko rekonstrukcji? Jakie poję-
cia, koncepcje i metody są w tym celu dostępne w różnych 
dyscyplinach? Nad tymi problemami wiele już dyskutowano 
w dyskursie angielskojęzycznym, niniejszy tom przedstawia 
zaś po raz pierwszy metody badań nad rekonstrukcją histo-
ryczną publiczności niemieckojęzycznej. Na podstawie stu-
diów przypadków z USA, Polski i Niemiec oraz metod stoso-
wanych w różnych dyscyplinach książka przybliża szerokie 
spektrum aktualnych koncepcji badawczych z dziedziny 
nauk historycznych i kulturoznawstwa.

Omawiana praca zbiorowa zawiera rezultaty projektu 
badawczego „Oryginalny blok wschodni? Sposób prezen-
tacji dziedzictwa realnego socjalizmu w turystyce miejskiej 
w Europie Środkowo-Wschodniej”. Podczas pracy nauko-
wej w warszawskim NIH (2015–2020) redaktor tomu Sabine 
Stach zajmowała się zwłaszcza zagadnieniami popularyza-
cji i ekonomizacji historii.





W 2021 r. w NIH w Warszawie przebywali następujący 
naukowcy wizytujący, intensywnie wspierani przez pracow-
ników naukowych z odpowiednich obszarów tematycznych:

1.  Regionalność i powstawanie regionów 

dr Ralf Meindl, Związek Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur, Olsztyn / luty 2020 – styczeń 2021,  
luty – lipiec 2021, sierpień –grudzień 2021
Na styku ideologii, religii, języka i tożsamości regionalnej. 
NSDAP na Warmii 1928–1945

Michał Turski, Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen;  
Uniwersytet Łódzki / 30 sierpnia – 29 grudnia 2021
Biografie pod lupą: mniejszość niemiecka i niemiecka 
volkslista w regionie Łodzi 1914–1970 

dr Viktoriia Serhiienko, Narodowa Akademia Nauk 
Ukrainy, Kijów / wrzesień 2020 – luty 2021
National Activism and Indifference: Polish Lemkos  
and Slovakian Ruthenians (1918–1939) 

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

prof. Tetiana Hoshko, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, 
Lwów / 14 kwietnia – 13 lipca 2021
Legal Consciousness of Townspeople in the Ruthenian 
Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 
16th and Early 17th Centuries 

Benedikt Stimmer, Uniwersytet Wiedeński / czerwiec 2021
„Wychowanie narodowe” jako wychowanie językowe? 
Polityka monarchii habsburskiej i Prus na ziemiach  
odebranych Polsce w wyniku rozbiorów w kontekście 
oświeceniowych praktyk edukacyjnych (1772–1807/09) 

dr Vadzim Anipiarkou, Instytut Historii Narodowej Biało- 
ruskiej Akademii Nauk / 2 sierpnia – 16 października 2021
Interwencja w demokracji. Konfederacje prorosyjskie  
w Wielkim Księstwie Litewskim

Patryk Michał Ryczkowski, Getynga / wrzesień 2021
De Sanctae Romanae Ecclesiae athletis. Pragmatyka 
konstrukcji świętości postaci polsko-litewskich w poezji 
hagiograficznej epoki wczesnonowożytnej: przypadek 
Jozafata Kuncewicza 

dr Victoria Gerasimowa, Uniwersytet Państwowy 
im. Dostojewskiego w Omsku / 13 września – 12 listopada 2021
Crossing the Borders: Conversion as a Personal Choice  
of Polish-Lithuanian Jews in the 18th Century 

dr Dmytro Vashuk, Instytut Historii Ukrainy, Kijów / 
luty – marzec 2021
Spuścizna kulturalna Książąt Czartoryskich.  
Dzieje Archiwum Rodzinnego w XV–XVI wieku 

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

Johannes Kleinmann, Uniwersytet Europejski Viadrina, 
Frankfurt nad Odrą / marzec 2021, lipiec 2021, 2 listopada –  
1 grudnia 2021
Dyskurs o pracy zawodowej kobiet i jego następstwa  
w długim okresie transformacji 

PhD Serhiy Choliy, Politechnika Kijowska / luty 2021, 
15–29 sierpnia 2021
The Central European Citizen-Soldiers in the Conscription 
Era: The Deserters of Austria-Hungary and Germany in 
Russia 1867–1914 

dr Wolodymyr Marchuk, Narodowy Uniwersytet „Aka-
demia Ostrogska” / 1 października – 30 listopada 2021
Przemyt i przemytnicy na wołyńskim odcinku granicy 
wschodniej II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym

dr Oliver Zajac, Instytut Historii Słowackiej Akademii 
Nauk / 1 października 2021 – 30 września 2022
Forgotten and/or Forgiven Past? The Partitioning  
in Confrontation with Polish Émigrés’ Appeals for  
Permission to Return from the Great Emigration

3. Stypendyści, naukowcy wizytujący 
 i praktykanci
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dr Oleh Razyhraev, Wschodnioeuropejski Uniwersytet 
Narodowy w Łucku / 15 stycznia – 14 marca 2021,  
grudzień 2021
Życie za kratami: codzienność kryminalnych oraz poli-
tycznych więźniów Wołynia oraz wschodniej Galicji  
w okresie międzywojennym 

4.  Globalne wyzwanie  
 i przemiany społeczne

dr Falk Flade, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt 
nad Odrą / 15 marca – 14 kwietnia 2021
Innowacyjność i gospodarka planowa? O (nie)możliwości 
odnowy gospodarczej w gospodarkach opartych na 
centralnym planowaniu na przykładzie NRD i PRL 

dr Claudia Vollmer, Uniwersytet Studiów Zaocznych  
w Hagen / 12 kwietnia – 11 listopada 2021
Marsz śmierci do Palmnik: mikrohistoryczne przybliżenie 
jednego z doświadczeń przemocy w XX wieku i jego 
upamiętnienie – w perspektywie transnarodowej

Izabella Paszko, Instytut Historii Najnowszej im. Leibniza 
w Monachium / 19 kwietnia – 18 lipca 2021
Humour, Rumours and other Indirect Informal Ways  
of Communication during the Holocaust in Poland 

dr phil. Johann Nicolai, Berlin / czerwiec – listopad 2021
Samoorganizacja Żydów na „prowincji”: regionalne  
oddziały Centralnego Związku Niemieckich Obywateli 
Wyznania Mojżeszowego na byłych niemieckich ziemiach 
wschodnich w latach 1920–1938 

dr Markus Roth, Instytut im. Fritza Bauera we Frankfurcie 
nad Menem / 2 sierpnia – 1 grudnia 2021
Profit i profitenci w cieniu Holokaustu w okupowanej 
Polsce – historia i jej ciąg dalszy 

Anna Seidel, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie / 
13 września – 12 listopada 2021 
Literackie reprezentacje miasta w stanie wyjątkowym 

prof. Daqing Yang, George Washington University /  
wrzesień – grudzień 2021 
Negotiating History Across Borders. Joint Historians’ 
Commissions in Diplomacy, Scholarship and Collective 
Memory 

dr Łukasz Krzyżanowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN / 
1 października 2021 – 30 września 2022
Rural Communities in Central Poland During the German 
Occupation and the Holocaust

5.  Funkcjonalność historii 
 w późnej nowoczesności

dr Michael Karl Schulz, Uniwersytet Poczdamski / 
13 kwietnia – 12 sierpnia 2021
Ludzie, świnie i bydło w Europie Środkowej 1850–1990. 
Alternatywna historia społeczna epoki nowoczesnej 

Adam Przywara, University of Manchester / 
4 maja – 3 czerwca 2021
Rubble Europe: Trans-National History of Rubble  
Utilisation in the Immediate Postwar Period  

dr Justyna A. Turkowska, University of Edinburgh / 
16 czerwca – 15 sierpnia 2021, 1–31 grudnia 2021
Geologia, solidarność i eksploracja świata: europejsko- 
-afrykańska historia powiązana techniki po 1945 roku  

Anne Kluger, Westfalski Uniwersytet Wilhelma  
w Münster / 9–22 sierpnia 2021 
„Archeologia słowiańska” i jej podtekst polityczny  
w PRL i NRD – na przykładzie Witolda Hensla i Joachima 
Hermanna 

Marcus van der Meulen, Politechnika w Akwizgranie / 
2 września – 1 października 2021
Religious Monuments and the Postwar Rebuilding  
of Warsaw: Construction of a State Identity? Placing  
the Reconstruction of the Church of Saint Alexander  
in Three Crosses Square in Context

Stypendyści z Białorusi w ramach programu 
realizowanego wspólnie z Instytutem Historii 
Polskiej Akademii Nauk

Veranika Lebedz / 24 lutego 2021 – 23 stycznia 2022 
Historia badań archeologicznych na zachodniej Białorusi 
w okresie międzywojennym 1921–1939 

dr Irena Ławrowska / 1 marca – 30 czerwca 2021,  
1 października – 30 listopada 2021 
Rekonstrukcja socjotopografii Brześcia Litewskiego  
w epoce wczesnonowożytnej 
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dr Yauhen Malikau / 19 kwietnia 2021 – 18 marca 2022
Drewniana ornamentyka tradycyjnej architektury  
jako klucz do zrozumienia specyfiki artystycznej  
narodów środkowo- i wschodnioeuropejskich

Andriej Radaman / 3 lutego 2021 – 2 stycznia 2022
Sejmiki województwa nowogródzkiego  
w latach 1565–1632 

Uladzimir Shypila / 8 lutego 2021 – 7 stycznia 2022 
Stanowiska kleru i wiernych w unickiej diecezji połockiej 
w przededniu podziału Kościoła unickiego w 1839 roku 

dr Vasil Varonin / 30 maja – 30 sierpnia 2021,  
1 grudnia 2021 – 28 lutego 2022
Integracja i suwerenność w relacjach między Wielkim 
Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim w latach 
1385–1569

Stypendyści Feldman Reisebeihilfe

dr Markus Heidrich, Uniwersytet Hamburski / lipiec 2021 
(Post)Kolonialna Historia Instytutu Medycyny Tropikalnej 
im. Bernharda Nochta

Praktykanci 2021

Miriam Brehmer
Uniwersytet Poczdamski
4 maja – 3 sierpnia / zespół badawczy 4

Filip E. Schuffert
Uniwersytet Justusa Liebiega w Gießen
16 sierpnia – 15 października / zespół badawczy 1

Julia Andree 
Uniwersytet Zagłębia Ruhry w Bochum
30 sierpnia – 8 października / filia w Pradze 

Anna Dohmen
Uniwersytet im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie
15 listopada 2021 – 11 lutego 2022 / filia w Pradze 

Damian Wnęk 
Uniwersytet w Kolonii
11 października – 3 grudnia / zespoły badawcze 3 i 5

Program pobytów badawczych 
w filii warszawskiego NIH w Pradze

Od początku 2020 r. warszawski NIH jest posiadaczem miesz-
kania w stolicy Czech. 136 metrów kwadratowych na pra-
skiej starówce oddajemy do dyspozycji naukowców wizy-
tujących na pobyty badawcze. Mieszkanie jest położone 
między ważnymi miejscami prowadzenia badań, takimi jak 
Czeska Biblioteka Narodowa i Wydział Filozoficzny Uniwer-
sytetu Karola wraz z biblioteką. Ponadto bezpośrednie 
sąsiedztwo filii warszawskiego NIH w Pradze umożliwia 
kontakt z naukowcami świetnie znającymi miejscowe realia. 
Jako pierwszego naukowca wizytującego dane nam było 
gościć w 2020 r. prof. dr. Michaela G. Müllera. Jako drugi 
naukowiec wizytujący do mieszkania wprowadził się prof. 
dr hab. Ralph Schattkowsky (Rostock i Toruń). Podczas sze-
ściomiesięcznego pobytu w Pradze od 1 września 2020 do 
28 lutego 2021 r. prowadził badania na temat osoby Josefa 
Pfitznera, niemieckiego historyka z Brna i narodowosocja-
listycznego polityka lokalnego, który jako mediewista był 
autorem pierwszej obszernej biografii Witowta / Witolda / 
Vytautasa Wielkiego. W okresie Protektoratu Czech i Moraw 
Pfitzner sprawował urząd wiceburmistrza Pragi, a po woj-
nie został stracony jako przedstawiciel nazistowskich władz.

1 września 2021 r. pobyt naukowy w Pradze rozpoczął 
prof. Eduard Mühle, który bada dzieje Słowian w średnio-
wieczu.

prof. dr hab. Ralph Schattkowsky
1 września 2020 – 28 lutego 2021

prof. dr hab. Eduard Mühle
1 września 2021 – 28 lutego 2022
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Medal Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów 
Polskich dla Eduarda Mühlego

15 października 2021 r. Eduard Mühle, szef Katedry Histo-
rii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej na West-
falskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, został wyróż-
niony medalem Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów 
Polskich za „znakomite zasługi w badaniu średniowiecza 
i wybitny wkład we współpracę z polską mediewistyką”.

Wręczenie medalu, który poprzednio otrzymali m.in. tacy 
historycy jak Jacques Le Goff, Otto-Gerhard Oexle, Klaus 
Zernack i Henryk Samsonowicz, odbyło się na uroczystym 
posiedzeniu Stałego Komitetu Mediewistów Polskich na 
Zamku Królewskim w Warszawie.

Za sprawą wielu inicjatyw i projektów laureat przyczynił 
się do znacznej intensyfikacji współpracy między histo-
rykami polskimi a niemieckimi oraz do rozpowszechnia-
nia w Niemczech wiedzy o polskim średniowieczu – rów-
nież podczas pełnienia funkcji dyrektora NIH w Warszawie 
w latach 2008–2013. Obecnie Eduard Mühle pracuje jako 
fellow in residence w filii warszawskiego NIH w Pradze nad 
nową monografią dziejów polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Eduard Mühle 

Wyróżnienie dla najlepszej książki o nazistowskich 
Niemczech i Holokauście

Publikacja „Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City” 
(Harvard University Press 2020) naszego stypendysty Łukasza 
Krzyżanowskiego otrzymała Sybil Halpern Milton Memorial 
Book Prize 2021. Nagroda ta jest przyznawana co dwa lata 
przez German Studies Association (GSA) i stanowi wyróż-
nienie dla „najlepszej książki, która dotyczy nazistowskich 
Niemiec i Holokaustu w jego najszerszym kontekście oraz 
obejmuje wszystkie reprezentowane w stowarzyszeniu 
dyscypliny łącznie z historią, politologią i innymi naukami 
społecznymi, literaturą, sztuką i fotografią”. W konkursie 
uwzględniono publikacje, które ukazały się w 2019 i 2020 
roku. W laudacji komitet nagrody podkreślił, że praca Krzy-
żanowskiego to książka odważna, uczciwa i niezwykle 
istotna.

4. Wyróżnienia 
 i odznaczenia
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Witamy badaczy z Białorusi

Wraz z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk Niemiecki Instytut Historyczny w Warsza-
wie powitał 1 lutego 2021 r. sześcioro naukowców z Biało- 
rusi: Irena Ławrowska wykorzystała sześciomiesięczne sty-
pendium do kontynuacji swojego projektu rekonstrukcji 
socjotopografii Brześcia Litewskiego w epoce wczesno-
nowożytnej. Integracją i suwerennością w relacjach mię-
dzy Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim 
w latach 1385–1569 zajmował się Vasil Varonin w ramach 
swojego stypendium postdoktoranckiego. Sejmiki woje-
wództwa nowogródzkiego w latach 1565–1632 są przed-
miotem badań Andrei Radamana, który spędził w War-
szawie jedenaście miesięcy. Uladzimir Shypila prowadził 
badania na temat stanowisk kleru i wiernych, analizując 
unicką diecezję połocką w przededniu podziału Kościoła 
unickiego w 1839 r. Veranika Lebedz kontynuowała 
w ramach swojego stypendium dociekania na temat 
dziejów badań archeologicznych na zachodniej Białorusi 
w okresie międzywojennym 1921–1939, a Yauhen Malikau 
wykorzystał pobyt w Polsce do pracy nad swoim projektem 
pod tytułem „Drewniana ornamentyka tradycyjnej archi-
tektury jako klucz do zrozumienia specyfiki artystycznej 
narodów środkowo- i wschodnioeuropejskich”.

Program stypendialny był skierowany do historyków z Biało-
rusi, którym odebrano możliwość prowadzenia działalności 
naukowej w kraju ojczystym. Kilkumiesięczny pobyt w War-
szawie miał służyć do składania wniosków konkursowych 
dotyczących dłuższych projektów badawczych, finansowa-
nych przez instytucje naukowe w Polsce i innych krajach. 
Stypendia przyznawano na okres od 1 lutego do 31 grud-
nia 2021.

Opieką naukową nad koleżankami i kolegami, którzy przy-
byli z Mińska do Warszawy, zajął się w NIH Felix Ackermann. 
Z różnych pomysłów zrodziły się warsztaty „Zmiana per-
spektywy”, które miały położyć podwaliny pod wspólny 
projekt z udziałem tych białoruskich badaczy, służący stwo-
rzeniu nowej syntezy dziejów Białorusi jako strefy transferu. 
Warsztaty, które  odbyły się w listopadzie w Warszawie 
w formie analogowej, przyniosły potwierdzenie idei wielo-
perspektywiczności w praktyce (zob. s. 75).

5. Inne



Nowy projekt dotyczący eurosceptycyzmu

To nie dopiero kryzys związany z uchodźcami i pandemia 
COVID-19 wystawiły spójność Europy na wielką próbę. Było 
raczej tak, że idea europejska i sceptycyzm wobec Europy 
od zawsze szły ze sobą w parze. Dlatego bez uwzględnienia 
w rozważaniach sceptycyzmu wobec jednoczenia się Europy 
prawie niemożliwe jest zrozumienie przeszłości – nie mówiąc 
już o wspieraniu spójności europejskiej w przyszłości.

W nowym projekcie poświęconym tematowi eurosceptycy-
zmu trzy Instytuty Fundacji im. Maxa Webera – w Londynie, 
Rzymie i Warszawie – połączyły wysiłki z Hamburskim Insty-
tutem Badań Społecznych. Pod tytułem „Europejskie ruchy 
antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków 
integracji europejskiej do dziś” naświetlają ten europejski 
temat z perspektyw interdyscyplinarnych i międzynarodo-
wych. W centrum uwagi znajdują się głosy eurokrytyczne 
od lat 50. XX wieku. Projekt jest finansowany przez Fede-
ralne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) 
kwotą około 1,5 miliona euro, a prace rozpoczęły się 
1 kwietnia 2021 r.

Dotychczasowe badania skupiały się przeważnie na niedaw-
nej przeszłości i antyeuropejskich partiach politycznych. 
Krytyka integracji europejskiej ma jednak często dłuższe 
korzenie. Ważną rolę odgrywały w niej zarówno ruchy 
społeczne, jak i elity w administracji, gospodarce i mediach. 
Nie mówiły one bynajmniej zawsze jednym językiem, lecz 
pochodziły z różnych obozów politycznych.

Od początku wpływały na proces integracji europejskiej, 
tworzyły własne, alternatywne koncepcje Europy i zadzierz-
gały więzi ponad narodowymi granicami. Celem nowego 
projektu jest objaśnienie historycznych korzeni oraz wpływu 
tych koncepcji i sojuszy.

Cykl rozmów o historii wizualnej 

Na kanale warszawskiego NIH na Facebooku dostępna jest 
pierwsza seria cyklu rozmów na temat historii wizualnej. 
Impulsem do ich przeprowadzenia była publikacja książki 
Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich histo-
ryków pod redakcją pracowniczki Instytutu Magdaleny  
Saryusz-Wolskiej. Przeprowadziła ona wywiady z autorkami 
i autorami tomu oraz innymi polskimi i europejskimi bada-
czami różnych aspektów tej tematyki. Pierwszą serię roz-
mów zrealizowała zimą i wiosną 2021 r. Niebawem udo-
stępnione będą następne rozmowy.

Wywiady trwają ok. 10 minut i są opatrzone niemieckimi 
bądź polskimi napisami. We wprowadzeniu do cyklu jego 
inicjatorka Magdalena Saryusz-Wolska opowiada o projek-
cie w rozmowie z referentką ds. public relations w NIH, 
Kingą Wołoszyn-Kowandą. W drugim filmie gościem jest 
zajmująca się historią wizualną Annette Vowinckel z Cen-
trum Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie. W trze-
cim Judith Keilbach z Uniwersytetu w Utrechcie, znawczyni 
filmu i telewizji oraz jedna z autorek antologii, analizuje 
relacje między historią a telewizją. W następnej rozmo-
wie Piotr Witek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie tłumaczy, dlaczego historycy badają fabularne 
filmy historyczne i wyjaśnia swój punkt widzenia na funk-
cję reżysera filmowego. W piątym wywiadzie Ruth Leisero-
witz mówi o znaczeniu i pożytkach z analizy zdjęć rodzin-
nych w kontekście projektu zrealizowanego kilka lat temu 
w warszawskim NIH. Piotr Zwierzchowski z Akademii Pol-
skiego Filmu opowiada w szóstej rozmowie o swojej pracy 
nad historią kina, a także o roli archiwów dla filmoznaw-
ców. Część siódma jest poświęcona pograniczu historii 
sztuki i historii regionalnej. Sabine Jagodzinski (NIH w War-
szawie) mówi o interdyscyplinarnych metodach badania 
dziejów szlachty w Prusach Królewskich. W ósmej rozmo-
wie Manfred Posani Loewenstein, historyk kultury i współ-
redaktor czasopisma „Visual History”, opowiada, co histo-
ria wizualna oznacza dla niego osobiście i rozważa kwestię, 
czy istnieje szczególna włoska akademicka tradycja badania 
historii wizualnej. 
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Amerykański żołnierz fotografuje swoją narzeczoną 
w zrujnowanym Berlinie
Fot. N.N., „Heute” 1947 nr 34, s. 20.

Klasa Rity Lax w Heydekrug 1932 
Źródło: Album fotograficzny Rity Lax (własność prywatna)

Wystawa: Z Bliskiego Wschodu do bloku wschodniego

Jak wyglądała migracja akademicka w czasach zimnej 
wojny? Co było wówczas dla młodych studentów magne-
sem, przyciągającym ich za granicę? I co ci ludzie robią dziś? 
Wystawa „Z Bliskiego Wschodu do bloku wschodniego” 
daje możliwość spojrzenia wstecz na okres od lat 50. do 
90. XX w. Zwiedzający dowiadują się, jak w tamtym okresie 
wyglądała mobilność i migracja studentów z Azji Zachod-
niej i Afryki Północnej do bloku wschodniego. Oprócz 
samych studiów przybliżamy życie studenckie i działalność 
polityczną gości z Orientu. W realizowanym przez różne 
instytuty projekcie badawczym „Wiedza bez granic” zaj-
mujemy się umiędzynarodowieniem, usieciowieniem oraz 
innowacjami w państwach byłego bloku wschodniego. 
Uczestnikami przedsięwzięcia są Instytut Orientu w Bejrucie 
oraz Niemieckie Instytuty Historyczne w Moskwie i Warsza-
wie. Celem jest eksploracja innowacyjnych dziedzin badań 
naukowych. Pierwsze rezultaty projektu zaprezentowano 
na wystawie fotograficznej, którą można było oglądać od 
11 do 20 czerwca w berlińskim Muzeum NRD. Na rok 2022 
zaplanowano pokazanie jej wersji polskiej w Muzeum Etno-
graficznym w Warszawie.



Wystawa arcydzieł z epoki Wettynów 
w Muzeum Łazienki Królewskie

Dzieła sztuki, które gromadzili w Dreźnie August II i August 
III, sascy elektorzy i królowie Polski, złożyły się na jedną 
z najpiękniejszych kolekcji w osiemnastowiecznej Europie. 
Wystawa „Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczy-
pospolitej”, zorganizowana przez Muzeum Łazienki Kró-
lewskie we współpracy z Państwowymi Zbiorami Sztuki 
w Dreźnie, pokazuje 200 arcydzieł ze zbiorów muzeów 
drezdeńskich i polskich. Ekspozycję otwarto uroczyście 
4 października 2021 r. w obecności ambasadora Niemiec 
Arndta Freytaga von Loringhovena, a można ją będzie 
oglądać do 27 lutego 2022 r. NIH w Warszawie jest jednym 
z partnerów organizacyjnych.

August II i August III byli nie tylko gorliwymi kolekcjonerami 
i znawcami sztuki, lecz wykorzystywali ją umiejętnie rów-
nież do celów politycznych. Przepych i „splendor” saskiego 
dworu wciągnięto na służbę propagandy. Wystawa sku-
pia się na tym aspekcie kolekcjonerstwa i mecenatu arty-
stycznego obu Sasów. Eksponowane obiekty opowiadają 
o najważniejszych wydarzeniach podczas 66-letniej unii pol-
sko-saskiej oraz o staraniach obu Wettynów o wzmocnie-
nie pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. 
Krzyże Orła Białego z garnituru rubinowego i szmaragdo-
wego, złocona Maska Słońce z podobizną Augusta II, sza-
bla niemiecka wysadzana turkusami i szmaragdami, spek-
takularne wyroby z miśnieńskiej porcelany czy przepiękna 
Wenus Jacopa Palmy il Vecchio, jedna z pereł królewsko-
-elektorskiej galerii malarstwa – to tylko niektóre z arcy-
dzieł, które można zobaczyć w Podchorążówce i w Pałacu 
na Wyspie w warszawskim Parku Łazienkowskim. Oprócz 
cennych eksponatów z Państwowych Zbiorów Sztuki i Sak-
sońskiego Głównego Archiwum Państwowego w Dreźnie 
wystawa obejmuje wybrane wybitne dzieła z muzeów  
polskich.

Unia polsko-saksońska w badaniach naukowych 

W pierwszym tygodniu października 2021 r. odbyła się długo 
odkładana, zainicjowana i zorganizowana przez warszaw-
ski NIH wizyta kierownictwa drezdeńskiego Instytutu Sak-
sońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Warszawie i Wilnie. 
Podróż zapoznawcza nowego dyrektora ISGV Andreasa 
Rutza i kierownika działu historycznego Joachima Schne-
idera służyła omówieniu kooperacji z lokalnymi partnerami 
i zaprezentowaniu ISGV w obu stolicach. Oprócz warszaw-
skiego NIH i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk part-
nerami w Polsce były przede wszystkim dwie centralne pla-
cówki muzealne i badawcze, specjalizujące się w epoce 
wczesnonowożytnej. W warszawskim Pałacu na Wyspie 
dyrektorzy ISGV i NIH spotkali się z dyrektorem Muzeum 
Łazienki Królewskie Zbigniewem Wawrem, a w Muzeum 
Pałacu w Wilanowie z jego dyrektorem Pawłem Jaskanisem 
i historyczką Anną Ziemlewską. Nawiązano również kon-
takty z Uniwersytetem Wrocławskim. W Wilnie instytucjo-
nalnymi partnerami rozmów – nawiązanych za pośrednic-
twem tamtejszej filii warszawskiego NIH – były przed 
wszystkim Litewski Instytut Historyczny i Uniwersytet Wileń-
ski. W obu tych miejscach Andreas Rutz wygłosił wykład 
o przestrzeni i władzy w Świętym Cesarstwie Rzymskim 
w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej (zob. s. 53/54).
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Chociaż omawiane kooperacje nie miały określonego 
priorytetu chronologicznego, to wizytę zorganizowano 
w związku z długofalowymi staraniami NIH w Warszawie 
o wspieranie kontaktów polsko-niemieckich w badaniu 
epoki unii polsko-litewsko-saskiej. Był to ponadto projekt 
pilotażowy, testujący rolę NIH jako pośrednika w organi-
zacji podobnych podróży zapoznawczych przedstawicieli 
naukowych placówek badawczych z Niemiec do Polski – 
głównie w odniesieniu do przypadków, w których istnieją 
zbieżności zainteresowań z obecnym profilem badawczym 
NIH w Warszawie.

Wizyta szefów ISGV przypadła w okresie, w którym można 
było zaobserwować ponowny wzrost zainteresowania unią 
polsko-saską w badaniach naukowych, muzealizacji, popu-
laryzacji historii, a nawet w polityce historycznej w Polsce, 
na Litwie i Białorusi. Zaakcentowała to również wystawa 
poświęcona okresowi panowania królów z dynastii Wetty-
nów w Rzeczypospolitej, złożona w większości z ekspona-
tów należących do Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie. 
Ekspozycję „Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rze-
czypospolitej” zrealizowano we współpracy m.in. z NIH 
w Warszawie i otwarto miesiąc po wizycie gości z Drezna. 
Wystawę można oglądać w warszawskim Muzeum Łazienki 
Królewskie do 27 lutego 2022 r.

NIH w Warszawie na Warszawskich Targach Książki

W 2021 r. Warszawskie Targi Książki odbyły się pod gołym 
niebem. W cztery słoneczne dni od 9 do 12 września wydaw-
nictwa, autorzy oraz instytucje kultury prezentowali swoje 
portfolio i najnowsze publikacje. Program Targów skupiał 
się na ich gościu honorowym – Czechach. Zorganizowano 
obszerną ekspozycję niedawno wydanej literatury czeskiej. 
Polskie przekłady książek czeskich autorek i autorów sta-
nowiły jednak tylko część urozmaiconej targowej oferty. 
W tym roku ponownie reprezentowany również warszaw-
ski NIH, który przygo tował stoisko informacyjne. Kinga 
Wołoszyn-Kowanda i Josephine Schwark informowały 
o pracy Instytutu, bieżących projektach badawczych i pla-
nowanych wydarzeniach oraz zapraszały zainteresowane 
osoby do biblioteki w Pałacu Karnickich. Zainteresowani 
mieli ponadto możliwość porozmawiania z naukowcami 
z NIH o ich aktualnych badaniach. Z dużym zainteresowa-
niem warszawskiej publiczności spotykały się zwłaszcza 
najnowsze publikacje NIH oraz działalność jego dwóch filii 
w Pradze i Wilnie.



Film dokumentalny o Karlu Havlíčku Borovskim

31 października 2021 r. przypadła 200. rocznica urodzin 
czeskiego dziennikarza, pisarza, poety i polityka Karela 
Havlíčka Borovskiego (1821–1856). Havlíček należy do 
twórców nowoczesnego czeskojęzycznego dziennikarstwa 
i myśli politycznej. Między innymi w kontekście swojej kry-
tyki Rosji zajmował się podstawowymi zagadnieniami libe-
ralnego ustroju politycznego oraz stosunków czesko-nie-
mieckich i czesko-polskich.

Jako jedna z najbardziej pamiętnych postaci czeskiego XIX 
wieku Havlíček został bohaterem niespełna godzinnego 
filmu dokumentalnego, który powstawał od wiosny do 
jesieni 2021 r. w kooperacji Telewizji Czeskiej i praskiej firmy 
producenckiej Sirius. Dokument „Havlíčku, Havle…” pre-
zentuje osobę Borovskiego, skupiając się na niektórych 
kluczowych zagadnieniach w kontekście środkowoeuro-
pejskim.

W realizacji filmu, dofinansowanego przez Niemiecko-Cze-
ski Fundusz Przyszłości, uczestniczył jako jeden z głównych 
partnerów warszawski NIH, wspierając ekipę telewizyjną 
z Pragi i Ostrawy konsultacjami i dokumentacją. Podczas 
prac ekipy filmowej w Niemczech i Polsce dyrektor Instytutu 
Miloš Řezník podróżował do Krakowa i Monachium, by 
objaśnić niuanse historyczne dotyczące różnych miejsc krę-
cenia zdjęć. W Bayerische Landesbibliothek w Monachium 
naświetlił inspirującą rolę niemieckiej prasy liberalnej 
w przededniu Wiosny Ludów dla czeskiego dziennikarstwa 
i polityki oraz poglądy Havlíčka na temat stosunków mię-
dzy Niemcami a Ziemiami Korony Czeskiej oraz między 
etnicznymi Niemcami a Czechami w imperium habsburskim. 
W Krakowie ekspert skupił się na poglądach bohatera na 
temat stosunków z Rosją, polskiego ruchu narodowego 
i kształtowania stosunków narodowościowych w monarchii 
habsburskiej. W filmie wyeksponowano znaczenie pobytów 
Havlíčka w Krakowie, zwłaszcza wiosną 1848 r., kiedy pro-
wadził tam negocjacje w sprawie udziału polskiej bądź gali-
cyjskiej delegacji w Kongresie Słowian w Pradze. Przypo-
mniano także jego pobyt w Tatrach.

W kręceniu zdjęć w Monachium asystował ponadto ówcze-
sny praktykant w warszawskim NIH, Filip Schuffert z Uni-
wersytetu w Gießen, który prowadził lokalną kwerendę 
i wraz z Bayerische Landesbibliothek zajął się organizacją 
prac. Film dokumentalny w reżyserii Jolany Matějkovej 
pokazano 2 i 3 listopada 2021 r. w kanale ČT2 telewizji 
czeskiej i udostępniono NIH w Warszawie na własny użytek.

Posiedzenie Rady Naukowej 

Członkowie międzynarodowej Rady Naukowej zebrali się 
27 września 2021 r. na dorocznym posiedzeniu. Odbyło się 
ono w formie hybrydowej w sali wykładowej NIH w War-
szawie. Uczestnicy omawiali plany Instytutu i jego bieżącą 
sytuację, której ogólna ocena wypadła bardzo pozytywnie.
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NIH partnerem edycji czasopism historycznych

1 czerwca ukazał się „Pomocnik Historyczny” tygodnika 
„Polityka” pod tytułem „Piękna epoka. Historia XIX wieku”. 
Wydanie specjalne poświęcone XIX wiekowi obejmuje 140 
stron i zostało zredagowane we współpracy z warszaw-
skim NIH. Historycy uważają wiek XIX za najdłuższe stule-
cie, gdyż tradycyjnie przyjmuje się, że trwało ono od 1789 r. 
po narodziny epoki nowoczesnej w 1914 roku. „Pomocnik” 
opisuje tę epokę, przypominając fundamentalne wynalazki 
nowoczesnej cywilizacji, kluczowe teorie naukowe, rewo-
lucję przemysłową, modernizację społeczną i urbanizację, 
nowe trendy w sztuce i polityce oraz w pojmowaniu narodu 
i państwa narodowego. Na dwóch ilustrowanych stronach 
przedstawiono także działalność NIH. 

W listopadzie 2021 r. NIH w Warszawie rozpoczął ponadto 
współpracę z czasopismem „Mówią Wieki”, opracowując 
numer poświęcony wspólnej historii Polski i Saksonii. Zna-
lazły się tam teksty pracowników Instytutu oraz partnerów 
z nim współpracujących. Ewa Grzęda opisuje Saksonię na 
początku XIX wieku na podstawie polskich pamiętników, 
a Filip Schuffert przedstawia elitę na dworze Augusta III 
i Stanisława Augusta w artykule „Dworzanie dwóch kró-
lów”. Dyrektor Instytutu Miloš Řezník informuje o Auguście 
Mocnym i unii polsko-saskiej w polityce historycznej NRD. 
Na rok 2022 zaplanowano kolejny wspólny zeszyt tema-
tyczny „Pomocnika Historycznego”, poświęcony rozbiorom 
Rzeczypospolitej.

Maren Röger dyrektorem GWZO w Lipsku 

Gratulujemy naszej byłej pracowniczce Maren Röger obję-
cia stanowiska dyrektora Instytutu Historii i Kultury Europy 
Wschodniej im. Leibniza w Lipsku. 1 listopada 2021 r. Maren 
Röger stanęła na czele władz GWZO, zastępując wielolet-
niego dyrektora Christiana Lübke. Wcześniej była młodszym 
profesorem „historii związków Niemiec z Europą Wschod-
nią” na Uniwersytecie w Augsburgu. Specjalizowała się tam 
w historii Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza impe-
rium Habsburgów, Polski, Rumunii i Niemiec w XIX–XXI 
wieku. W latach 2010–2015 była pracowniczką naukową 
NIH w Warszawie.



Śmierć Anny Kędziorek

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny 
Kędziorek, redaktor naczelnej Wydawnictw Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pani Kędziorek od lat wspierała również 
NIH w Warszawie, redagując wiele z naszych polskich publi-
kacji. Była nieocenioną specjalistką, znakomicie poruszającą 
się po zawiłym świecie tekstów naukowych. Wykazywała 
nieustający entuzjazm wobec wszystkich projektów, które 
NIH realizował w kooperacji z WUW. Imponowała profesjo-
nalizmem i taktem, zwłaszcza w kontaktach między auto-
rami, tłumaczami a wydawcami. Wiadomość o jej śmierci 
8 kwietnia zaskoczyła nas w trakcie prac nad kolejnymi 
dwiema publikacjami. Składamy najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia jej Rodzinie oraz Współpracownikom.

Śmierć Włodzimierza Borodzieja 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
polskiego historyka Włodzimierza Borodzieja. Zatrudniony 
na Uniwersytecie Warszawskim prof. Borodziej należał od 
lat dziewięćdziesiątych do najważniejszych protagonistów 
polsko-niemieckiej współpracy akademickiej. Dzięki swojej 
działalności naukowej, wystąpieniom publicznym i ożywio-
nej działalności pedagogicznej wnosił duży wkład w zrozu-
mienie niemieckiej historii i współczesnych Niemiec w Polsce. 
Historyk był częstym gościem wydarzeń organizowanych 
przez NIH w Warszawie. Swoje stanowisko prezentował 
w sposób ożywiony, a jednocześnie wyważony, wzbogaca-
jąc swoją obecnością liczne dyskusje panelowe i konferencje. 
Potrafił w imponujący sposób łączyć bezpośredni ton swoich 
wypowiedzi z empatią. Był osobowością w świecie nauki, 
kolegą i nauczycielem, którego będzie nam brakować.

W dowód uznania jego szczególnych zasług na polu nauki, 
promowania kolejnych pokoleń badaczy i współpracy nauko-
wej wiosną 2020 roku przyznano mu Międzynarodową 
Nagrodę Badawczą Fundacji im. Maxa Webera przy Kole-
gium Historycznym w Monachium. Prezes Fundacji Hans 
van Ess podkreślił wówczas, że prof. Borodziej „od dziesiąt-
ków lat skutecznie wspierał dialog między humanistycznymi 
kulturami naukowymi, przyczyniając się do przybliżania także 
szerszej publiczności historii drugiego kraju. Tym samym 
miał nieoceniony wkład w przystępne, konstruktywne i rze-
czowe przepracowywanie bolesnych rozdziałów polsko-nie-
mieckiej historii”. Borodziej należał do grona najsłynniejszych 
badaczy historii polskiej, niemieckiej i środkowo-wschod-
nioeuropejskiej, skupiając się szczególnie na XX wieku.
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W 2021 r. budżet biblioteki wynosił 80 tys. euro. Łącznie 
zakupiono 2176 pozycji, w tym 2078 publikacji książko-
wych i 98 tomów czasopism. W rezultacie zasób biblioteki 
wzrósł do 95 577 pozycji (68 706 jednostek bibliograficz-
nych) przy 303 tytułach czasopism bieżących. Na zakup baz 
danych oraz elektronicznych czasopism i dzienników wy-
dano 13 635 euro. 8,6% ogólnego budżetu książkowego, 
a mianowicie 6864 euro przeznaczono na zakup e-booków. 
Do księgozbioru włączono również 1383 e-booki, licencjo-
nowane w ramach konsorcjum Fundacji im. Maxa Webera.

Biblioteka przekazała do oprawy 156 tomów (głównie kom-
pletowanych na bieżąco czasopism oraz uszkodzonych 
monografii i prac zbiorowych. Z księgozbioru wyłączono 
431 tomów. W lutym przeprowadzono skontrum wszystkich 
pozycji z regałów przesuwnych (grupy sygnatur 2–7).

Dla pracowników, stypendystów i praktykantów biblio-
teka działała cały czas w pełnym zakresie przy zachowa-
niu reżimu sanitarnego, dzięki czemu mogła służyć sku-
teczną pomocą w bieżących pracach badawczych. Ani na 
chwilę nie przerwano ani nie ograniczono zakupu i udo-
stępniania literatury. Dla użytkowników, dla których czy-
telnia była przejściowo zamknięta, bibliotekarze oferowali 
tak jak w poprzednim roku bezpłatną usługę skanowania 
w zakresie dopuszczanym przez polskie prawo autorskie, 
która spotkała się z dużym zainteresowaniem w kraju i za 
granicą. O usługę tę proszą głównie użytkownicy polscy, ale 
do pracowników biblioteki zwracali się również badacze 
z Islandii i Izraela, nie będzie więc przesadą stwierdzenie, 
że biblioteka NIH w Warszawie operuje od dalekiej Północy 
po Morze Śródziemne. Do końca roku 101 użytkowników 
złożyło łącznie 322 zamówienia. Dostarczono 578 skanów 
o łącznej objętości 15 125 stron. W okresie zamknięcia 
biblioteki nadal można było zamawiać potrzebne książki 
metodą wypożyczania międzybibliotecznego. Wypoży-
czono w ten sposób łącznie 76 pozycji.
 

Ponadto biblioteka NIH w Warszawie będzie niebawem 
posiadać własne subkonto na stronie internetowej polskiej 
Biblioteki Narodowej www.polona.pl. Obecnie trwają ostat-
nie prace przygotowawcze. Polona jest bardzo nowoczesną 
biblioteką cyfrową i największym tego rodzaju portalem 
w Polsce. Biblioteka Narodowa, która powołała do życia 
Polonę, udostępnia w ten sposób własne zbiory, ale również 
obiekty innych instytucji, które są digitalizowane w wyso-
kiej jakości. Zasoby tego portalu rosną w błyskawicznym 
tempie. Bardzo duża część publikacji elektronicznych należy 
do domeny publicznej, dzięki czemu można je bezpłatnie 
pobierać i wykorzystywać bez ograniczeń. Ta nowa współ-
praca umożliwia warszawskiemu NIH tworzenie własnych 
zbiorów cyfrowych w ramach tego portalu oraz publikowa-
nie skanów starych książek itp. Fascynujące jest być częścią 
tak innowacyjnego projektu.

6. Biblioteka
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