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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele 
Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie! 

 Zygmunt Bauman pokazał w swojej ostatniej 
książce „Retrotopia”, jak w czasach (pozornie) nie-
możliwych do kształtowania przyszłości nie powstają 
utopie: zamiast formować przyszłość, przekształcamy 
i dostosowujemy do własnych wizji przeszłość – 
a sprawiają to twórcy różnego rodzaju nacjona-
listycznej polityki historycznej, uliczna przemoc 
„angry users of social media” lub inni angażujący się 
w podobny sposób aktorzy społeczni. Coraz większa 
obecność historii w przestrzeni publicznej i spo-
łecznej idzie w parze z coraz mniejszą podstawową 
kompetencją międzykulturową, w której za rzecz 
oczywistą uznaje się to, że społeczeństwa z innych 
okresów historycznych trzeba traktować jak inne 
kultury, a z tego powodu interpretować autonomicz-
nie. Ocenianie jakiejś kultury (epoki) przez pryzmat 
wartości własnej kultury kryje w sobie immanentne 
podejście kolonialne: życie w permanentnej teraź-
niejszości, jakie coraz częściej obserwujemy, sprawia, 
że nasycone historią społeczeństwo i kultura stają się 
ahistoryczne, niekompetentne kulturowo, niepłodne 
i nietolerancyjne. Zwłaszcza w czasach wiecznych 
kryzysów, w których według naszego mniemania 
żyjemy, społeczeństwo bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebuje prawdziwej kompetencji historycznej. 
Nie ze względu na historię, lecz ze względu na 
teraźniejszość – i przyszłość.

Warszawa, czerwiec 2021

Miloš Řezník
Dyrektor

Żyjemy w burzliwych czasach – w każdym razie 
słyszymy to zdanie każdego dnia w mediach, w wypo-
wiedziach polityków, dziennikarzy, twórców kul-
tury i naukowców; powtarzamy je sami w naszych 
codziennych rozmowach. Robimy to nie od teraz i nie 
tylko w związku z pandemią. Od kilku dziesięcioleci 
przeżywamy „kryzysy”, podczas których myślimy 
i twierdzimy – albo inni twierdzą wokół nas – że są 
one czymś zasadniczo nowym, bezprecedensowym: 
„Świat, życie nie będą już nigdy takie, jakie były i jakie 
znaliśmy”. Tymi słowami komentujemy każdy kryzys, 
dopóki kolejny niebawem nie skłoni nas do zapo-
mnienia o decydującej cezurze poprzedniego. 
 Francis Fukuyama ogłosił w 1990 roku koniec 
historii, ponieważ sądził, że wypełniła się pewna 
dynamika. Od około 2001 roku żyjemy w zupełnie 
innym poczuciu końca – nie Fukuyamowskim, roman-
tyczno-optymistycznym, lecz katastroficznym. Son-
daże pokazują to samo, co rozwój gatunku science 
fiction w literaturze i filmie: projektujemy przyszłość 
w coraz mniej optymistycznych wizjach, coraz mniej 
wierzymy w możliwość jej kształtowania, boimy się 
rzeczy nieobliczalnych, które nas czekają. Jedynie ide-
ologiczni marzyciele, którzy nadal chcą zmuszać ludzi 
do szczęścia, widzą to chyba inaczej, ale w kontekście 
doświadczeń „stulecia skrajności” wnoszą niewiele 
nowego do swoich fantazji o zbawieniu i sami przy-
czyniają się do powstawania lęków o przyszłość.



Wierka Serdiuczka, 
alias i pseudonim 
sceniczny ukraiń-

skiego piosenkarza 
popowego Andrija 

Mychajłowycza 
Danyłki. 

Fot. Alina Vozna 
(2017), CC-BY-SA-4.0, 

via Wikimedia 
Commons

Mainstream!

Programme
CENTRE FOR THE STUDY OF POPULAR CULTURE 

POPULAR CULTURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

WITH THE SUPPORT OF NATIONAL MUSEUM OF CZECH REPUBLIC,
 FACULTY OF ARTS OF CHARLES UNIVERSITY 
AND THE GERMAN HISTORICAL INSTITUTE WARSAW

FULLY ONLINE, LINKS WILL BE PROVIDED IN SEPARATE EMAILS
LIVE FEED  →  FACEBOOK.COM/CENTREFORTHESTUDYOFPOPULARCULTURE 
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tradycje i zmiany kulturowe. Krytycznie analizo-
wali ponadto Europę Środkową i Wschodnią jako 
szczególne pod tym względem zjawisko regionalne. 
Aby podejść do tematu bliżej, stawiano pytania 
dotyczące manifestacji określonych wartości i prze-
konań kulturowych, właściwych społeczeństwom 
środkowo- i wschodnioeuropejskim. Na przykład 
pytanie o długotrwałe dziedzictwo regionalne oraz 
o to, jak lokalne i regionalne produkcje medialne 
głównego nurtu wchodzą w interakcje z kulturalnym 
importem z innych części świata, przeżywającego 
proces globalizacji. 
 Wykład otwierający dr hab. Ireny Reifovej był 
poświęcony stygmatyzacji niższych warstw społecz-
nych oraz ich habitusu w czeskich programach reality 
TV. Następne prezentacje dotyczyły transformacji 
kultury seriali telewizyjnych w Turcji oraz estetyki 
mediów cyfrowych w procesie globalizacji.
 Drugi dzień konferencji rozpoczął się referatem 
o defraudacjach w powojennym kinie czechosłowac-
kim. Kolejne wystąpienia dotyczyły przedstawiania 
kobiet w jugosłowiańskim czasopiśmie dla mężczyzn 

 Na zakończenie konferencji zaprezentowano na 
podstawie doświadczeń osobistych różne obserwacje 
na temat wojen kulturowych i geopolityki popkul-
tury. Oprócz szerokiego wachlarza tematycznego 
konferencji również rozmaite sposoby podejścia 
do omawianych zagadnień, koncepcje i rezultaty 
pokazały, że badanie mainstreamu i kultury popu-
larnej w schyłkowym okresie komunizmu i w postko-
munizmie znajduje się jeszcze w fazie początkowej. 
Duża liczba pytań zadawanych podczas ożywionych 
dyskusji pozwala mieć nadzieję na twórczą wymianę 
myśli i wiele kolejnych tego rodzaju imprez nauko-
wych także w przyszłości. 

Kulturę głównego nurtu można zdefiniować jako 
najpopularniejszą, najszerzej rozpowszechnioną, 

najdostępniejszą i najbardziej zrozumiałą kulturową 
i ogólnospołeczną formę wyrazu. Niemniej prowadzi 
ona często do ożywionych, a nawet kontrowersyj-
nych dyskusji. Elementy mainstreamowej kultury 
popularnej mogą się stawać symbolami określonej 
epoki, nabierając przy tym odmiennych znaczeń, 
co potwierdza na przykład sprzeczne postrzeganie 
popkulturowych idoli. 
 Angielskojęzyczna konferencja zgromadziła 
wirtualnie blisko czterdzieścioro naukowców z dwu-
nastu krajów europejskich, którzy omawiali tak 
zwany mainstream w kulturze popularnej z różnych 
perspektyw narodowych i kulturowych. Konferencję 
online zorganizował warszawski NIH we współpracy 
z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Karola 
w Pradze, Muzeum Narodowym Republiki Czeskiej 
i praskim Centrum Studiów nad Kulturą Popularną.
 Uczestnicy obrad skupili się na uchwyceniu „ducha 
czasu” i badaniu mainstreamu jako nader ważnego 
źródła wiedzy, pozwalającego zrozumieć wartości, 

„Start”, oraz pamięci o zachodniej kulturze popular-
nej w dobie reżimu komunistycznego w Rumunii. Na 
podstawie jakościowych badań etnograficznych ana-
lizowano tęsknotę za Zachodem i modę młodzieżową 
w Warszawie w latach osiemdziesiątych, kiedy młodzi 
ludzie marzyli o zachodniej odzieży.
 Następne panele były poświęcone muzycznej 
stronie kultury popularnej w Polsce, na Węgrzech, 
w Jugosławii, Związku Radzieckim i Czechosłowacji. 
Dyskutowano między innymi o tym, jak podczas post-
komunistycznej transformacji włączano do muzycz-
nego mainstreamu subkulturowe zespoły muzyczne. 
W odniesieniu do tej tematyki doniosłe miejsce zajęło 
spostrzeżenie, że muzyka popularna stawała się czę-
sto decydującym czynnikiem w konstrukcji tożsamości 
narodowych, a nierzadko przyczyniała się do szerze-
nia ideologii populistycznych. 

Kultura popularna w Europie Środkowej i Wschodniej

Konferencje / warsztaty

«Kiedy połączymy siły, stworzymy coś  
naprawdę dobrego. A właśnie na tym najbardziej 

nam zależy w muzyce popularnej.»

– cytat z czechosłowackiego filmu „Jak básníci přicházejí o iluze”  
( Jak poeci tracą złudzenia)



kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznaw-
stwo, nauki polityczne i socjologia. Referaty wprowa-
dzające wygłosili dr Omer Bartov, dr Piotr Cywiński, 
prof. dr hab. Ewa Domańska, prof. dr hab. Jackie 
Feldman, prof. dr hab. Éva Kovács, dr Mindaugas 
Kvietkauskas i dr Daniel Levy.
 Podczas ośmiu sesji online, które odbyły się na 
przestrzeni czterech tygodni, uczestnicy dyskutowali 
o różnych aspektach badań nad pamięcią o Holokau-
ście. Skupiano się zarówno na kwestiach etycznych, 
jak i na analizie skutków lokalnych, europejskich 
i globalnych. Oprócz aspektów kryminalistycznych 
doniosłym tematem były również lokalne wymiary 
Holokaustu. Na pierwszy plan wysunęły się tu między 
innymi języki opowieści o Zagładzie. Bardzo ciekawa 
sekcja była zatem poświęcona filmowi Claude’a Lan-
zmanna Shoah i opuszczeniom w napisach do tego 
obrazu. Tematem osobnej sekcji było też archiwum 
Ringelbluma jako najwcześniejsza próba tworzenia 
historiografii Holokaustu, a kluczowym zagadnie-
niem okazało się znaczenie tego archiwum dla 
międzynarodowych badań. Na zakończenie konfe-
rencji odbyła się debata poświęcona obecnej pamięci 
o Holokauście. Dyskusja pod hasłem „Holocaust 
Memory and Research in the 21st Century: Between 
the Global and the Local” była z jednej strony podsu-
mowaniem całej imprezy, a jednocześnie przyniosła 
szereg nowych pytań. W moderowanej przez dr Mał-
gorzatę Pakier dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Ewa 
Domańska, prof. dr hab. Éva Kovács, prof. dr hab.
Jackie Feldman i dr Daniel Levy 

Widok wystawy 
stałej Żydowskiego 

Instytutu 
Historycznego 
w Warszawie.  

Fot. Adrian Gryczuk 
(2017), CC-BY-SA-

3.0-PL, via Wikimedia 
Commons
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Badania nad pamięcią o Holokauście

Uporządkowanie i ocena obecnego stanu badań 
nad pamięcią o Holokauście była celem dziesią-

tej międzynarodowej konferencji „Genealogies of 
Memory”. Kontekst stanowiły z jednej strony globali-
zacja pamięci i uniwersalizacja Holokaustu, z drugiej 
zaś rozszerzenie dostępnej bazy źródeł do badań nad 
Holokaustem po upadku żelaznej kurtyny. Trzecim 
aspektem był „zwrot empiryczny”, który dokonał się 
niedawno w badaniach nad Holokaustem, prowa-
dząc do eksploracji nowych, dotychczas zapoznanych 
źródeł oraz do analizy lokalnych przestrzeni i rze-
czywistości materialnych, na przykład z wykorzysta-
niem metod kryminalistycznych lub nowej dziedziny 
studiów nad środowiskową historią Holokaustu.
Podczas konferencji dyskutowano o wzajemnych 
zależnościach między powszechną – globalną, kosmo-
polityczną, transnarodową, europejską – pamięcią 
o Holokauście a jej wymiarem lokalnym, etnicznym 
i narodowym, osadzonym w ograniczonej terytorial-
nie przestrzeni kulturowej specyficznych doświad-
czeń historycznych. Imprezę zorganizowała Europej-
ska Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS) we współpracy 
z Fundacją Pomnika Pomordowanych Żydów Europy 
w Berlinie; NIH w Warszawie, reprezentowany przez 
dr Zofię Wóycicką, był jedną z licznych polskich i mię-
dzynarodowych instytucji partnerskich. W konferen-
cji, zapowiedzianej w formie otwartego zaproszenia, 
wzięło udział ponad pięćdziesięcioro uznanych 
ekspertów oraz naukowców młodego pokolenia 
z szesnastu krajów i z rozmaitych dyscyplin. Repre-
zentowane były między innymi nauki historyczne, 

Przemoc a kryzys systemu władzy

Przemoc systemu władzy nie była rzadkością na 
początku XX wieku. Złożony związek między 

rozpadem państw a przemocą w Europie Środkowo-
-Wschodniej był tematem międzynarodowej konfe-
rencji w listopadzie 2020 roku. Wydarzenie zorgani-
zował Litewski Instytut Historyczny we współpracy 
z filią warszawskiego NIH w Wilnie. Naukowcy z róż-
nych krajów omawiali różne grupy stosujące przemoc 
i ich relacje z podmiotami państwowymi. Wśród 
tematów znalazły się paramilitaryzm, warlordism, 
terror, pogromy i polityka demograficzna. Referat 
wprowadzający prof. dr. hab. Johna Horne’a z Dublina 
pod tytułem „When Did the Great War End?” zade-
monstrował, że do zrozumienia dziejów I wojny 
światowej konieczne jest wypracowanie transna-
rodowego sposobu pojmowania źródeł, natury 
i skutków przemocy. 
 Panele zorganizowano według klucza tematycz-
nego. Wystąpienia wygłoszone w pierwszym panelu 
naświetlały związki między ładem społecznym, 
przemocą administracyjną i przestępczością pod-
czas I wojny światowej i po niej. Sesję otworzył dr 
Andrea Griffante z Wilna referatem o administracji 
wojskowej, przemocy i ludności cywilnej na Litwie 
w latach 1914–1918. Zauważył, że przemoc fizyczna 
służyła jako instrument do wymuszania posłuszeń-
stwa ludności, a w ten sposób usiłowała zaburzyć 
spójność miejscowego społeczeństwa. Litewski 
historyk dr Vytautas Petronis z Wilna przedstawił 
następnie temat bandytyzmu na Litwie w latach 
1914–1920. W swoim referacie skoncentrował się na 
history from below (historii oddolnej) i powiedział, 
że zjawisko bandytyzmu należy postrzegać jako efekt 
uboczny przemocy wojskowej skierowanej przeciwko 
lokalnej ludności.  
 Tematem drugiego panelu była przemoc po 
I wojnie światowej na Węgrzech, w Polsce i na Litwie. 
Historyk prof. dr hab. Béla Bodó z Bonn wygłosił 
referat o zbiorowej biografii i motywacjach prawico-
wych grup paramilitarnych w fazie „białego terroru” 
na Węgrzech. Dr hab. Jochen Böhler z Jeny omówił 
następnie działania formacji paramilitarnych podczas 
walk o polskie kresy zachodnie. Według niego grupy 
te realizowały własny program walk i funkcjonowały 
poza regularnymi państwowymi siłami zbrojnymi. 
Podczas konfliktu granicznego w niektórych sytu-
acjach uciekały się jednak do ich pomocy również 
władze państwowe. Historyk dr Tomas Balkelis 
z Wilna analizował w swoim referacie logikę prze-
mocy podczas wojny polsko-litewskiej, która trwała 
od 1920 do 1923 roku. Jego zdaniem ów konflikt 
o polsko-litewską strefę neutralną demonstruje, 
jak Polska i Litwa jako nowoczesne państwa naro-
dowe próbowały wpajać poczucie przynależności 
narodowej ludziom z peryferii realizowanych przez 
siebie projektów narodowych. Argumentował w ten 
sposób, że przemoc była ważnym instrumentem 

tworzenia narodów, który skłaniał ludzi do 
przyjmowania tożsamości narodowej – głównie 
z chęci przeżycia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa.  
 Panel „Kryzysy, redystrybucja i epidemie” skupił 
się na roli kolei w Europie Środkowo-Wschodniej po 
zakończeniu I wojny światowej. Prof. dr hab. Maciej 
Górny z Warszawy, były pracownik warszawskiego 
NIH, przedstawił dwie sprzeczne strony kolei. Uznał je 
za ważny element nowo powstałego państwa naro-
dowego, wskazał jednak, że na dworcach i w pocią-
gach dochodziło do ataków na różne grupy ludności 
(zwłaszcza na Żydów). Historyk podkreślił wpływ kolei 
na szerzenie się przemocy. W nawiązaniu do tego 
dr Łukasz Mieszkowski z Warszawy omówił przemoc 
symboliczną i fizyczną w walce z tyfusem w pol-
skich kolejach i punktach repatriacyjnych w latach 
1918–1922. Przeglądowo opisał w ten sposób polską 
walkę z kryzysem sanitarnym i epidemiologicznym 
w okresie po I wojnie światowej. Skupiając się szcze-
gólnie na teorii i praktyce tzw. pociągów dezynfekcyj-
nych i kąpielowych, które bywały niekiedy kontrpro-
duktywne, dr Mieszkowski wskazywał, że pociągi 
te nie rozwiązywały problemów zdrowotnych, lecz 
wręcz przeciwnie – mogły stanowić bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla zdrowia. Ponadto mniejszo-
ści obarczano odpowiedzialnością za roznoszenie 
chorób. Ówczesną politykę higieniczną można więc 
jego zdaniem uważać za nową formę społecznej 
kontroli ludności. 
 Uczestnicy ostatniego panelu zajęli się tematem 
antysemityzmu. Dr Darius Staliūnas z Wilna i dr Raul 
Carstocea z Leicester wygłosili referaty o antyse-
mickiej przemocy na Litwie i w Rumunii. Na pod-
stawie studium przypadku pogromu w Poniewieżu 
litewski historyk dr Staliūnas przybliżył zagadnienie 
pogromów dokonywanych przez wojsko na Litwie 
w 1919 i 1920 roku. Rumuński historyk dr Carsto-
cea przedstawił obszerną i szczegółową analizę 
radykalizacji antysemickiej przemocy w Rumunii po 
I wojnie światowej. W ostatnim referacie dr Julia 
Eichenberg z Berlina omówiła wyzwania związane ze 
stosowaniem porównawczych badań historycznych 
do zagadnienia przemocy w okresie powojennym. 
Opowiedziała się za uwzględnieniem perspektywy 
płci, historii prawa i historii cyfrowej w badaniach 
nad przemocą. W końcowym komentarzu dr Ronald 
Suny z Ann Arbor zrekapitulował obfitującą w infor-
macje i udaną konferencję, uporządkował różne 
sugestie i podsumował referaty. Skonstatował, że 
przemoc można uważać jednocześnie za produkt 
i katalizator powstawania państw narodowych. 
Planowane jest wydanie podsumowującego tomu 
pokonferencyjnego w języku angielskim pod 
redakcją organizatorów.
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Reprezentacje artystyczne oraz problem tożsamości 
regionalnej i ponadregionalej szlachty w obu 

częściach Prus w epoce nowożytnej były głównymi 
tematami warsztatów, które odbyły się 4 marca 2021 
roku w Niemieckim Instytucie Historycznym w War-
szawie. Impreza naukowa „Szlachta bez granic? 
Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich 
i Książęcych” (Adel ohne Grenzen? Identitäten und 
Repräsentation zwischen Königlichem Preußen und 
Herzogtum Preußen) odbyła się z powodu obostrzeń 
zdrowotnych – w formie online w języku polskim 
oraz niemieckim. 
 Po przywitaniu przez organizatorów – dr Sabine 
Jagodzinski (Warszawa) oraz Rahulę Kulkę 
(Cambridge) – wykład wprowadzający wygłosiła 
prof. dr hab. Karin Friedrich (Aberdeen). Przedstawiła 
w nim najważniejsze problemy związane z historią 
nowożytnych Prus Królewskich i Książęcych, z naci-
skiem na problem tożsamości szlachty pruskiej, jej 
związków z Rzeczpospolitą oraz odmienność rozwoju 
politycznego i kulturowego obu części Prus. Wska-
zała na dominujące wśród lokalnej szlachty poczucie 
własnej, pruskiej odrębności przy jednoczesnej chęci 
utrzymania ścisłych związków z Rzeczpospolitą. 
Uwzględniła też w swoim wykładzie zmianę w podej-
ściu do badań nad kulturą tego obszaru (odejście od 
pojęcia polonizacji czy germanizacji Prus). 

publiczność. Konferencja była poświęcona tema-
towi „polityki pojednania” w szerszym kontekście 
historycznym. Na pierwszy plan dyskusji wysunęły 
się pytania o to, jak można zdefiniować pojednanie, 
w jakich okolicznościach może się ono powieść oraz 
jakie znaczenie mają gesty i emocje. W centrum 
uwagi znaleźli się również politycy i uczestnicy spo-
łeczeństwa obywatelskiego, którzy inicjują i promują 
procesy pojednania. Na przykładzie różnych kon-
fliktów między dwoma narodami oraz późniejszych 
starań o pojednanie dyskutowano także o roli, 
jaką w owocnym pojednaniu odgrywają procesy 
pamiętania i zapominania. 

50. rocznica podpisania polsko-niemieckiego  
układu państwowego

Z okazji 50. rocznicy uklęknięcia Willy’ego Brandta 
w Warszawie i zawarcia 7 grudnia 1970 roku 

układu między Republiką Federalną Niemiec a Polską 
Rzeczpospolitą Ludową odbyła się specjalna kon-
ferencja, zorganizowana wspólnie przez Fundację 
im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta, NIH 
w Warszawie i Fundację Amicus Europae. Z powodu 
ograniczonej swobody podróżowania naukowcy 
z Niemiec, Polski, Francji, Japonii, Finlandii i USA nie 
spotkali się tak jak planowano w warszawskim Pałacu 
Karnickich, lecz dyskutowali online o najnowszych 
wynikach badań. Dzięki internetowej transmisji na 
żywo imprezę miała możliwość śledzić także liczna 

Szlachta bez granic

 Pierwszy panel – Kościoły i konfesje – poświęcony 
został kościelnym fundacjom szlachty dwóch naj-
większych konfesji w Prusach (luterańskiej i rzymsko-
katolickiej). Dr Franciszek Skibiński (Toruń) przed-
stawił różne formy szlacheckiej sztuki sepulkralnej 
w kościołach miast pruskich, zarówno ewangelickich, 
jak i katolickich. Dr hab. Piotr Birecki (Toruń) podjął 
natomiast tematykę wpływu reformacji i ewangelic-
kiej konfesjonalizacji w Księstwie Pruskim. Postawił 
przy tym tezę, iż ścisły luteranizm, dominujący wśród 
tamtejszego ziemiaństwa, wpłynęły na konserwatyzm 
i skostnienie lokalnej sztuki sakralnej. Wyjątkiem 
była reformowana szlachta związana z kalwiń-
skim dworem książęcym, z powodów wyznanio-
wych otwarta na wpływy nowego stylu późnego 
renesansu niderlandzkiego. 
 Następny panel – Kult i liturgia – kontynuował 
zagadnienie wpływu szlachty na sztukę sakralną 
w Prusach. Prof. dr hab. Michał F. Woźniak (Toruń) 
przedstawił problematykę sprzętów liturgicznych 
fundowanych przez wyższe duchowieństwo katolic-
kie. Wskazał na wpływ kontrowersji wyznaniowych 
na styl poszczególnych typów przedmiotów wyko-
rzystywanych w liturgii, a także zwrócił uwagę na 
powstrzymywanie się od rodowych demonstracji 
potęgi w fundacjach pruskich w porównaniu z innymi 
terytoriami Rzeczpospolitej, co łączy z faktem 

Strona rodziny 
Dohna (detal), źródło: 

domena publiczna 
http: http://kpbc.

umk.pl/dlibra/
doccontent?id=3096

«50. rocznica uklęknięcia Willy'ego Brandta 
pod pomnikiem Bohaterów Getta»



Amerykański żołnierz 
fotografuje swoją 
narzeczoną w zrujno-
wanym Berlinie.  
Fot. N.N., „Heute” 
1947, nr 34, s. 20

Źródło: Narodowe 
Archiwum Cyfrowe 
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dominacji protestanckich rzemieślników na tym 
terenie. Następnie wyniki swoich badań przedstawiła 
dr Sabine Jagodzinski (Warszawa). Na kilku przykła-
dach kościołów w małych ośrodkach Prus Królewskich 
pokazała sposoby wyrażania tożsamości przez szla-
checkich fundatorów, którzy poprzez przedstawienie 
konkretnych świętych patronów i postaci historycz-
nych próbowali wykazać między innymi swoją lojal-
ność wobec Rzeczpospolitej. 
 Ostatni panel – Świeckie symbole i władza – 
poświęcony został problemowi reprezentacji pruskiej 
szlachty w przestrzeni świeckiej. Dr Anna Oleńska 
(Warszawa) podejmując ten temat z nieco innej, 
porównującej perspektywy, przedstawiła postać 
polskiego magnata spoza Prus zlecającego swoje 
luksusowe zamierzenia często gdańskim warsztatom. 
Prof. dr hab. Sabine Bock (Schwerin) z kolei ukazała 
architekturę szlachecką w szerszym kontekście całego 

Warsztaty te zaplanował Martin Borkowski- 
-Saruhan, który powadzi badania w Semina-

rium Historii Średniowiecznej i Nowożytnej na Uni-
wersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Pierwotnie 
miały się one odbyć wiosną 2020 roku w Niemieckim 
Instytucie Historycznym w Warszawie, czyli w Polsce 
w centrum obszaru badań uczestników. W zmienio-
nej sytuacji organizator zaprosił na imprezę online 
11 i 12 marca 2021 roku. 
 W czterech panelach niemieccy, polscy i rosyjscy 
doktoranci i postdoktoranci przedstawili niektóre 
aspekty swoich prac. Prezentacje skupiały się na sple-
cionym ze sobą życiu codziennym okupantów i oku-
powanych. Poruszono między innymi tematy prywat-
nych strategii wyobrażonej normalności (Friedrich 
Cain, Wiedeń), przestępstw i ich ścigania w gettach 
(Judith Vöcker, Leicester) czy debat prowadzonych 
w prasie podziemnej (Justyna Majewska, Warszawa). 
Badacze posłużyli się rozmaitymi źródłami, do 
których należą pisma autobiograficzne (Martin 
Wiesche, Monachium), a także zdjęcia (Martin Bor-
kowski-Saruhan, Getynga). Interesujące było rów-
nież 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 mowa o przedstawianiu życia codziennego w fil-
mach Andrzeja Wajdy (Maria Frołowa, St. Petersburg). 
Z drugiej strony ukazano różne związane z kulturą 
pamięci sposoby podejścia do tematu w polskich 
muzeach (Ramona Bechauf, Getynga). 

 Niezwykle pobudzające do myślenia warsztaty 
zakończyły się komentarzem Kerstin Bischl i Anke 
Hillbrenner (obie z Getyngi). W toku imprezy 
prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Warszawa) wygło-
sił inspirujący referat wprowadzający pod tytułem 
„Everyday Life in Occupied Poland. Some Ideas for 

W marcu 2020 roku ukazała się w języku polskim 
praca zbiorowa „Historia wizualna. Obrazy 

w dyskusjach niemieckich historyków”. Z okazji tej 
nowej publikacji zainicjowaliśmy cykl rozmów online 
na temat historii wizualnej, obejmujący wywiady 
z autorkami i autorami książki oraz innymi – polskimi 
i europejskimi – badaczami. W ten sposób chcemy 
dyskutować o narracji przez obrazy, wykorzystywaniu 
materiału wizualnego jako źródeł historycznych oraz 
o specyfice dawniejszych kultur wizualnych. Dzięki 
szerokiemu zasięgowi i w dialogu z innymi dyscypli-
nami humanistycznymi koncepcja historii wizualnej 
otwiera nowe możliwości refleksji nad przeszłością. 
Wszystkie filmy są dostępne za pośrednictwem naszej 
strony internetowej i na Facebooku oraz opatrzone 
napisami niemieckimi bądź polskimi.
 Początek cyklu stanowi rozmowa wprowadzająca 
z dr hab. Magdaleną Saryusz-Wolską. Redaktorka 
naukowa tomu wyjaśnia pokrótce, co oznacza pojęcie 
historii wizualnej oraz jak wyglądają badania w tej 
dziedzinie. W drugim filmie gościem jest dr Annette 
Vowinckel z Centrum Badań nad Historią Najnow-
szą w Poczdamie, historyczka i jedna z autorek 
książki. W swoim tekście opisuje los żydowskich 
fotografów, którzy z powodu prześladowania przez 
nazistów wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. 

regionu południowego wybrzeża Bałtyku. Wyjaśniła 
przy tym zmiany stylistyczne na przestrzeni XVI–XVII 
wieku i podjęła problem wpływu sytuacji polityczno-
-ekonomicznej na rozwój zamierzeń architektonicz-
nych szlachty w tym regionie. Tematem ostatniej 
prezentacji, autorstwa Rahula Kulki (Cambridge), był 
album z rysunkami genealogicznymi nadwornego 
malarza królewskiego Johanna Hennenbergera oraz 
kwestia genealogii i heraldyki jako wyraz reprezenta-
cji poczucia stanu szlacheckiego. 
 Referaty wygłoszone w trakcie niezwykle licz-
nie odwiedzanych warsztatów online pokazały 
różnorodność form reprezentacji stanowej szlachty 
pruskiej oraz jej wpływu na rozwój lokalnej sztuki 
podjęły także problem identyfikacji wyznaniowej 
oraz politycznej szlachty Prus Królewskich oraz Prus 
Książęcych z ich nadrzędnymi regionami odniesienia 
i wywołały ożywione dyskusje naukowe.

a (Slightly) Different Perspective” (zob. s. 14). Wskazał, 
że wszystkie przedstawione rezultaty jego badań nie 
stanowią jeszcze bynajmniej systematycznego opisu 
życia codziennego w okupowanej Polsce. Prezentacje 
uczestników warsztatów wnoszą w każdym razie do 
tego istotny wkład.

W wywiadzie mówi o ukutym przez nią pojęciu 
„agentów obrazów” i metodyce badań nad histo-
rią fotografii. Jako trzecią ekspertkę pozyskaliśmy 
dr Judith Keilbach z Uniwersytetu w Utrechcie. Ta 
znawczyni filmu i telewizji analizuje relacje między 
historią a telewizją. Jej artykuł o wykorzystywaniu 
świadków wydarzeń w dokumentach telewizyj-
nych również ukazał się w książce. Bohaterem 
naszej czwartej rozmowy o historii wizualnej jest 
dr hab. Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie). W rozmowie z dr hab. Magda-
leną Saryusz-Wolską tłumaczy, dlaczego historycy 
badają historyczne filmy fabularne i wyjaśnia swój 
punkt widzenia na funkcję reżysera filmowego. 
W piątej rozmowie online przedstawiamy projekt 
zrealizowany w warszawskim NIH. Zastępczyni 
dyrektora prof. dr hab. Ruth Leiserowitz mówi 
o znaczeniu i pożytkach z analizy zdjęć rodzinnych. 
Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski opowiada w szó-
stym filmie o swojej pracy nad historią kina i zdradza, 
czego filmoznawcy szukają w archiwach. Siódma 
rozmowa w cyklu jest poświęcona pograniczu historii 
sztuki i historii regionalnej. Dr Sabine Jagodzinski 
mówi o metodach interdyscyplinarnych w badaniach 
nad dziejami szlachty w Prusach Królewskich w XVII 
i XVIII wieku, dzieląc się wnioskami ze swojego 
bieżącego projektu badawczego, realizowanego 
w warszawskim NIH. Dr Manfred Posani Loewenstein, 
historyk kultury i współredaktor czasopisma „Visual 
History”, opowiada w części ósmej, co historia wizu-
alna oznacza dla niego osobiście. Zdradza ponadto, 
czy istnieje szczególna włoska akademicka tradycja 
badania historii wizualnej. Praca zbiorowa pod 
redakcją dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej ukazała 
się jako tom 25 serii „Klio w Niemczech”, wydawanej 
wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar. 
 

Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich 
historyków, Klio w Niemczech, t. 25, Scholar, 
Warszawa 2020, 412 s., ISBN: 978-83-65390-56-1.

Poza kolaboracją i oporem: życie codzienne  
w okupowanej Polsce

Wywiady online na temat historii wizualnej



 Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2015,  
Źródło: Wikimedia Commons

Karta wstępu na II Kongres Esperanto  
w Genewie (1906). Źródło: Wikimedia Commons
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Wykłady

Wykłady wtorkowe 
w Warszawie 
27 października 2020 (online)

Dr Bernhard Struck &  
Marcel Koschek  
Polscy esperantyści jako 
lokalni internacjonaliści? 
Ruch esperancki w Europie 
Środkowo-Wschodniej od lat 
80. XIX wieku do 1930 roku

Aż dwie premiery miały miejsce w war-
szawskim NIH we wtorek, 27 paździer-
nika 2020 roku: po pierwsze, z powodu 
pandemii COVID-19 wykład wtorkowy 
odbył się pierwszy raz online, po drugie 
zaś duet referentów również znajdował się 
w dwóch różnych miejscach, czyli w Pradze 
i brytyjskim St. Andrews. Jeśli interpre-
tować to jako cechy międzynarodowej 
i globalnej komunikacji, to wpisują się one 
idealnie w temat wykładu. 
 Dr Bernhard Struck i Marcel Koschek 
wprowadzili ponad 40 uczestników 
online – m.in. z Polski, Niemiec, Litwy, 
Czech i Japonii – w ruch esperancki, który 
został zainicjowany u schyłku XIX wieku 
przez Ludwika Łazarza Zamenhofa, 
a z jego polskiej ojczyzny szybko się 
rozszerzył, znajdując zwolenników w całej 
Europie i poza nią. 
 Podwójny wykład pod tytułem „Polscy 
esperantyści jako lokalni internacjonaliści? 
Ruch esperancki w Europie Środkowo- 
-Wschodniej od lat 80. XIX wieku do 
1930 roku” to owoc projektu badaw-
czego „Esperanto and Internationalism, 
c. 1880s–1920s” (od 2019 r.), którym kieruje 
dr Bernhard Struck, Associate Professor in 
Modern European History na Uniwersy-
tecie St. Andrews i dyrektor-założyciel Insti-
tute for Transnational & Spatial History 
w St. Andrews, gdzie projekt jest realizo-
wany. Historyk Marcel Koschek uczestniczy 
w nim, przygotowując rozprawę doktorską 

„Local Internationalists. Polish and 
Central European Esperantist Networks 
between the local, national and global, 
1880–1920s”. 

 Pod względem czasowym referenci 
skupili się na wczesnej fazie, czyli do 
pierwszej wojny światowej. Dr Bernhard 
Struck przedstawił najpierw cele projektu, 
polegające na pytaniu o złożone odniesie-
nia przestrzenne na osobowych, lokalnych, 
regionalnych, narodowych i globalnych 
płaszczyznach ruchu i sieci esperantystów. 
Jako źródła służą tworzone systematycznie 
księgi adresowe i materiały kongresowe 
esperantystów, a także liczne czasopisma 
specjalistyczne. Tak uchwycone dane 
społeczno-geograficzne wizualizowano za 
pomocą map, pokazując np. pasy łączące 
czynnych esperantystów od Wielkiej 
Brytanii po Czechy, a także białe plamy, 
jak choćby Włochy czy Hiszpanię. Grafiki 
przedstawiające sieci kontaktów ukazy-
wały ponadto wzajemne powiązania grup 
lokalnych i regionalnych. Zwłaszcza bada-
nia dotyczące poszczególnych regionów 
uwypukliły heterogeniczność esperanty-
stów, traktowanych dotychczas często jako 
jedność. Analizowano choćby szczególne 
zaangażowanie nauczycielek w angielskim 
regionie Midlands czy lekarzy w War-
szawie. Ich trwałemu oddziaływaniu, 
zwłaszcza w esperanckim związku lekarzy 
TEKA (1908), szczególną uwagę poświęcił 
Koschek, przytaczając mikrostudia. Do 
grupy „lokalnych internacjonalistów” nale-

żał na przykład warszawski lekarz Wilhelm 
Rubin, który był aktywnym uczestnikiem 
ruchu. Jego osobiste zaangażowanie ogra-
niczało się wprawdzie do Polski, ale dzięki 
metodycznie rozwijanej sieci kontaktów 
prowadziło jednak również do efektów 
w skali międzynarodowej. 
 W ożywionej dyskusji po wykładzie – 
ustnej i toczonej równolegle pisemnie 
na czacie – słuchaczy interesowały m.in. 
pytania o przynależność esperantystów 
do innych ruchów reformatorskich na 
przełomie XIX i XX wieku, takich jak ruch 
wolnomyślicieli i na rzecz praw kobiet, 
oraz ich powiązań z tymi ruchami. Przy 
tej okazji uwidoczniły się liczne przypadki 
nakładania się przynależności. Poruszono 
również zagadnienie ewolucji różnych 
grup wchodzących w skład ruchu espe-
rantystów od fazy początkowej do okresu 
międzywojennego. 
 Podobnie jak standardowe wykłady, 
także ta impreza była tłumaczona symul-
tanicznie na polski i niemiecki. Paździer-
nikowa premiera, udana zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i technicz-
nym, napawa optymizmem co do tego, że 
następne Wykłady wtorkowe będą dzięki 
temu nowemu systemowi komunikacji 
cieszyć się równie dużą popularnością, 
co niegdyś ruch esperancki, który jest 
żywotny do dziś.

24 listopada 2020 (online)

Prof. dr hab. Michael Gehler 
Od podziału kontynentu do 
integracji Europy na zacho-
dzie 1945–1991. Logika ryn-
kowa jako przejaw politycz-
nej racjonalności celowej 

Widmo krąży po Europie – widmo kryzy-
su(-ów). Od przełomu pierwszej i drugiej 
dekady XXI wieku Stary Kontynent prze-
żywa zaburzenia gospodarcze, polityczne 
i społeczne. Ich przejawem są zawirowania 
finansowe, strumienie uchodźców, Brexit, 

coraz bardziej autokratyczne czy też 
autorytarne formy rządów na Węgrzech 
i w Polsce, a wreszcie pandemia COVID-19. 
Powszechna wydaje się potrzeba umiesz-
czenia tych zjawisk w kontekście historycz-
nym i postawienia pytania, co właściwie 
„daje nam” Unia Europejska. Dobra to 
zatem pora na wykład poświęcony historii 
integracji europejskiej. 

 Pod tytułem „Od podziału konty-
nentu do integracji Europy na zachodzie 
1945–1991. Logika rynkowa jako prze-
jaw politycznej racjonalności celowej” 
Michael Gehler z Hildesheim nakreślił 24 
listopada 2020 roku szeroką panoramę od 
sytuacji wyjściowej po II wojnie świato-
wej i utworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) 
w latach 1951–1957 przez rozszerzenie 
Wspólnoty na północ i południe po Traktat 
z Maastricht w 1992 roku. Z badań Gehlera 
wynika, że początkowo kluczową rolę 
odgrywali alianci zachodni. To oni umoż-
liwili powołanie do życia w 1949 roku 
państwa zachodnioniemieckiego. Referent 
wskazał, że podwaliny pod integrację 
Europy Zachodniej (początkowo w zasa-
dzie pokrywającej się z jej karolińskim 
rdzeniem) położyło przystąpienie RFN do 
NATO w 1955 roku oraz Traktaty Rzymskie 
w 1957 roku. 
 Dlaczego jednak Francja, Republika 
Federalna Niemiec, Włochy i kraje Bene-

luksu były gotowe dobrowolnie zrezy-
gnować z niektórych elementów swojej 
suwerenności? Według prof. Gehlera 
w krótkoterminowej perspektywie wyzna-
czyły sobie one cel likwidacji ceł wewnętrz-
nych, stworzenia unii celnej oraz wprowa-
dzenia swobodnego przepływu towarów. 
Wspólna polityka rolna, transportowa 
i w zakresie konkurencji wymagała z kolei 
harmonizacji krajowych przepisów praw-
nych. Długofalowo ojcowie-założyciele 
dążyli do wzrostu gospodarczego, pod-
niesienia standardu życia i coraz ściślejszej 
integracji instytucjonalnej. W połączeniu 
z koordynacją polityki handlu zagranicz-
nego, polityki finansowej i walutowej pla-
nowano zaś utworzenie jednolitego rynku 
wewnętrznego, aby zmniejszyć dystans 
Europy do innych krajów pod względem 
produktywności. Tą logiką rynkową oraz 
zjednoczeniem Niemiec historyk z Hilde-
sheim tłumaczył wyznaczanie priorytetów 
po 1989 roku, czyli odłożenie rozszerzenia 
UE na wschód przy jednoczesnym pogłę-
bieniu integracji Europy Zachodniej. Czy 
to opóźnienie doprowadziło to powsta-
nia „nowych przepaści ekonomicznych 
i murów politycznych” (które mogłyby tłu-
maczyć tendencje autorytarne w Europie 
Środkowo-Wschodniej), to jednak sprawa 
dyskusyjna. Przykład szybko zrealizowa-
nego zjednoczenia Niemiec pokazuje , że 
procesów nadrabiania zaległości nie da 
się bynajmniej urzeczywistnić wyłącznie 
za sprawą ogromnych transferów finan-
sowych – zwłaszcza bez uwzględnienia 
intelektualnych i mentalnych predyspozycji 
poszczególnych grup ludności czy kultur 
politycznych poszczególnych krajów. 
 Obfitujący w informacje Wykład 
wtorkowy zaowocował ciekawymi pyta-
niami i zajmującą dyskusją. Dotyczyły 
one – czego zapewne należało oczeki-
wać w Europie Środkowo-Wschodniej – 
zarówno historycznych wymiarów rozwoju 
praworządności oraz stosowania prawa 
weta, jak i procesu konstytucjonalizacji UE, 
a także refleksji o przyszłych południowych 
i wschodnich granicach Unii. 

26 stycznia 2021 (online)

Prof. dr hab. Frank Bösch 
Przełomowy rok 1979: 
podróż papieża do Polski 
i przeobrażenie świata

Pierwsza podróż papieża Jana Pawła II do 
Polski w czerwcu 1979 roku uchodzi za 
ważny punkt zwrotny w polskiej historii 
najnowszej. Jaki jednak wpływ miała owa 
papieska wizyta w skali globalnej? To 
pytanie postawił prof. dr hab. Frank Bösch, 
dyrektor Centrum Badań nad Historią 
Najnowszą im. Leibniza w Poczdamie, 
w Wykładzie wtorkowym 26 stycznia 
2021 roku. Profesor historii europejskiej 
XX wieku zaprezentował międzynarodo-
wej, połączonej online publiczności swoją 
wydaną w 2019 roku książkę „Zeiten-
wende 1979. Als die Welt von heute 
begann”. Punktem wyjścia było umieszcze-
nie przez referenta papieskiej pielgrzymki 
w kontekście innych wydarzeń roku 1979. 

Zdaniem historyka ten rok należy postrze-
gać jako „miękką” cezurę. Głównym 
wątkiem wykładu było wpisane w historię 
globalną oddziaływanie wydarzeń z 1979 
roku na rozwój sytuacji w poszczegól-
nych krajach i vice versa. W uzupełnieniu 
prof. Frank Bösch rozszerzył perspektywę 
na „przełomowy rok” 1989 jako doniosły 
punkt odniesienia (niemieckiej) historii. 
Podkreślił, że wydarzenia roku 1989 nie 
dadzą się wyjaśnić same z siebie. 
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 W centrum wykładu autor umieścił 
strukturalne procesy przemian i komuni-
kacji przed i po 1979 roku, dzięki którym 
wydarzenia (medialne) owego roku stały 
się w ogóle możliwe. Referent osadził 
tytułową podróż Jana Pawła II w kon-
tekście rewolucji irańskiej i rewolucji 
sandinistowskiej w Nikaragui, uchodźców 
z Azji Południowo-Wschodniej nazywa-
nych boat people, wzrostu popularności 
neoliberalizmu oraz gospodarczego 
otwarcia Chińskiej Republiki Ludowej. Za 
podstawę wszystkich tych zjawisk uznał 
dwie fundamentalne przemiany. Z jednej 
strony nastąpiła według niego zmiana 
sposobu korzystania z mediów. Pokazał ją 
na przykładzie wspomaganego medialnie 
konstruowania postaci nowych liderów 
(oprócz Jana Pawła II także Margaret 
Thatcher czy Deng Xiaopinga), którzy 
potrafili wywierać istotny wpływ na „bieg 
rzeczy”. Duże znaczenie przypisał też 
związanemu z przekazem na żywo charak-
terowi medium telewizji. Z drugiej strony 
lata siedemdziesiąte postrzegano zdaniem 
referenta generalnie jako okres kryzysów, 
a to za sprawą m.in. kryzysu naftowego, 
problemów ekologicznych i wyścigu 
zbrojeń. Ponadto w roku 1979 można było 
zaobserwować pękanie dwubiegunowego 
ładu światowego i wzmożone propagowa-
nie „trzecich dróg”. 
 Opisując konkretny przypadek papie-
skiej wizyty referent podkreślił z jednej 
strony szczególny charakter pielgrzymki – 
po 200 latach bez porównywalnych 
wypraw zagranicznych biskupi Rzymu 
zaczęli ponownie podróżować dopiero od 
pontyfikatu Pawła VI. Jan Paweł II wyraź-
nie przyćmił jednak swoich poprzedników 
pod względem intensywności podróżo-
wania. Z drugiej strony akurat wizyta 
w ojczyźnie papieża ujawniła zdaniem 
prof. Böscha konflikt między państwem 
a Kościołem o jej charakter i sposób przed-
stawiania w polskich mediach państwo-
wych. Jako szczególnie istotne aspekty 
referent wymienił w tym kontekście pro-
fesjonalne podejście papieża do środków 
masowego przekazu oraz rozwój telewizji. 
Scharakteryzował głowę Kościoła kato-

lickiego jako reprezentatywny przykład 
ilustrujący opisane przez siebie wcześniej 
zjawisko konstruowania postaci liderów 
przez media. Właśnie spontaniczność 
papieża podczas jego wizyty oraz rela-
cjonowanie jej non stop przez telewizję, 
która w swojej roli medium nadającego na 
żywo oddziaływała ponadto jako ochrona 
przed użyciem przemocy (przez państwo), 
sprawiły, że wydarzenia oddziaływały 
w nieocenzurowany, bezpośredni sposób. 
 Prof. dr hab. Frank Bösch zwrócił 
ponadto uwagę na zmianę postrzegania 
Polski, na co miało wpływ relacjonowanie 
pielgrzymki papieża w mediach. Fakt, że 
cały świat zdawał się patrzeć na Polskę, 
doprowadził jego zdaniem do diametral-
nego przeobrażenia wizerunku Polski 
w krajach zachodnich oraz upolitycz-
nienia religii. Jednocześnie wskazał, że 
pod względem motywowanych religijnie 
ruchów (opozycyjnych) Polska nie była 
przypadkiem odosobnionym. W celu zilu-
strowania tego poglądu wyeksponował 
paralele z sytuacją w NRD i USA, konkludu-
jąc, że przełomowy rok 1979 oznaczał rów-
nież „powrót religii do sfery publicznej”. 
 Końcowa dyskusja uwypukliła oma-
wiane wcześniej znaczenie papieskiej 
podróży, a niektórzy spośród zabierają-
cych głos uczestników dzielili się osobi-
stymi wspomnieniami o tamtym okresie, 
zgadzając się z postrzeganiem wizyty 
papieża jako „wydarzenia historycznego”. 
Poza tym dyskutowano o ocenie referenta 
dotyczącej pękania dwubiegunowego 
ładu światowego oraz o roli i funkcji 
mediów – zarówno w (dłuższym) okre-
sie poprzedzającym, jak i w tworzeniu 
owych wydarzeń. Prof. dr hab. Frank Bösch 
wskazał przy tym na odmienne nasycenie 
elektroniczymi i analogowymi środkami 
masowego przekazu w poszczególnych 
regionach. W odniesieniu do zagadnienia 
stwierdzonej na wstępie relacji między 
strukturami a wydarzeniami zauwa-
żono, że wydarzenia można interpre-
tować jako manifestacje strukturalnych 
procesów transformacji. 

11 marca 2021 (online) 

Prof. dr hab. Jerzy  
Kochanowski 
Życia codzienne w okupowa-
nej Polsce. Kilka pomysłów na 
(nieco) inne spojrzenie

Po tym, jak prof. dr hab. Jerzy Kochanowski 
zajął się historią życia codziennego w okre-
sie powojennym, skupiając się zwłaszcza 
na czarnym rynku, nie jest niczym dziw-
nym, że teraz rozszerza swoje zaintere-
sowania badawcze o pierwszą połowę 
lat czterdziestych. W pogłębiony sposób 
przygląda się teraz dziejom zwykłych 
mężczyzn i kobiet podczas niemieckiej 
okupacji Polski. 

 W swoim referacie okazał się wybitnym 
znawcą społeczeństwa polskiego w okresie 
wojny. Wiedzę tę udało mu się poprzeć 
wielką liczbą cytatów, karykatur i ilustracji. 
Swoje analityczne spojrzenie na sytuację 
okupowanej Polski rozpoczął od ważnego 
stwierdzenia, że doszło do znaczących 
migracji terytorialnych, ponieważ tery-
torium kraju było silnie rozczłonkowane 
pod względem administracyjnym. Jedno-
cześnie zmiany i przesunięcia sprawiły, że 
intensywność reżimów okupacyjnych była 
rozmaita. Wszyscy próbowali znaleźć dla 
siebie jak najlepszą sytuację, a następnie 
zaadaptować się do okoliczności. Najwięk-
sza część okresu okupacji nie była poświę-
cona ani oporowi, ani walce z okupantami, 

lecz obejmowała starania o sprostanie 
wyzwaniom dnia codziennego. Intencją 
ludności cywilnej było ustabilizowanie 
sytuacji prywatnej. Prowadziło to rów-
nież do podejmowania podrzędnych 
prac w instytucjach niemieckich bądź do 
kontynuacji pracy w zgermanizowanych 
instytucjach w celu zagwarantowania 
rodzinie zaopatrzenia materialnego. 
Historyk wyliczył tu różne strategie. 
 Wysoka inflacja, zamrożone wyna-
grodzenia i duże bezrobocie niezwykle 
utrudniały zapewnienie sobie utrzyma-
nia. Jeśli jednak sytuacja był względnie 
zabezpieczona, to następował – jak to 
określił Kochanowski – „emocjonalny 
odpoczynek”: intensyfikowano stosunki 
rodzinne, w miarę możliwości wyjeżdżano 
na wycieczki. O tym świadczyły również 
fotografie, przeczące standardowym 
opiniom o „wojennej codzienności”. Do 
ulubionych sposobów spędzania wolnego 
czasu należała według badacza ponadto 
ucieczka w literaturę, co zwiększało popu-
larność książek. 
 Kolejne ciekawe aspekty referent 
zilustrował karykaturami z prasy, poka-
zującymi np. czarnorynkowych handlarzy 
z grubymi brzuchami. Także temat korupcji 
odgrywał według Kochanowskiego dużą 
rolę. Szczególnie interesująca jest zaś 
obserwacja, że przekupność Niemców 
wzrosła zwłaszcza po upadku Stalingradu 
w 1943 roku. Analiza oparta przede 
wszystkim na treści dzienników intelek-
tualistów dostarczyła licznych ciekawych, 
a także nieoczekiwanych spostrzeżeń. Te 
rezultaty zachęcają do podjęcia syste-
matycznego badania życia codziennego 
w okupowanej Polsce z uwzględnieniem 
również innych grup społeczeństwa, np. 
robotników i ludności wiejskiej. Referat 
wprowadzający do warsztatów „Beyond 
Collaboration and Resistance: Everyday 
Life in Occupied Poland” (zob. s. 11) przy-
niósł w tej mierze ważne impulsy. 

Wykłady w Wilnie
25 stycznia 2021 (online)

Prof. dr hab. Susanne  
Schattenberg  
Leonid Breżniew  
w cieniu Stalina 

Wizja Leonida Breżniewa jako męża 
stanu i aktora w cieniu Stalina zapocząt-
kowała nasz tegoroczny cykl Wykładów 
poniedziałkowych. 25 stycznia 2021 roku 
prof. dr hab. Susanne Schattenberg mówiła 
online o postaci wieloletniego sekretarza 
generalnego KPZR i jego przywództwie 
politycznym. Imprezę zorganizowała 
nasza filia w Wilnie we współpracy 
z Litewskim Instytutem Historycznym 
i Uniwersytetem Wileńskim. 

 Susanne Schattenberg, profesor współ-
czesnej historii i kultury Europy Wschod-
niej oraz dyrektor Instytutu Badań Europy 
Wschodniej na Uniwersytecie Bremeńskim, 
przedstawiła swoją biografię Leonida 
Iljicza Breżniewa (wydaną w 35. rocznicę 
jego śmierci w listopadzie 2017 roku) 
i omówiła biograficzne kontrowersje doty-
czące najdłużej rządzącego sowieckiego 
męża stanu, który wywarł decydujący 
wpływ na Związek Radziecki. 

 Breżniew, który rządził od 1964 do 
1982 roku, bywa zdaniem referentki często 
błędnie postrzegany jako „dogmatyk” 
i „stalinista”, który rozpoczął prześlado-
wanie dysydentów, lub jako człowiek, 
który wkroczył w 1968 roku do Pragi, 
a w 1979 roku do Afganistanu. W opinii 
prof. dr hab. Schattenberg ta interpretacja 
nie odpowiada jednak prawdzie. Breżniew 
podkreślał bowiem wielokrotnie, że nie 
wolno dopuścić do powtórzenia się stali-
nowskiego terroru. Historyczka opowie-
działa o swojej kwerendzie w archiwach 
na Ukrainie i w Mołdawii, gdzie Breż-
niew 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. 
Był też ostatnią osobą, która zgodziła się 
na stłumienie Praskiej Wiosny. To nie on 
wydał również rozkaz o wysłaniu czołgów 
do Kabulu. Ze względu na jego uporczywe 
starania o pokój i o zbliżenie z Zacho-
dem należałoby go zdaniem prof. dr hab.
Schattenberg określać raczej mianem 
„gołębia (pokoju)” niż „jastrzębia”. 
 Nawiązując do tego, referentka nakre-
śliła pokrótce cele Breżniewa w polityce 
zagranicznej: trwały pokój, zbliżenie 
z Zachodem i nowy system bezpieczeństwa 
dla Europy. Posługując się historią emocji, 
odtworzyła motywację jego działań 
w polityce zagranicznej, wskazując na 
szerokie spektrum emocji, które według 
niej były wówczas dominujące. Pierwszym 
decydującym uczuciem był strach przed 
trzecią wojną światową, ale inną kluczową 
emocją radzieckiego przywódcy w sferze 
polityki zagranicznej stało się zaufanie. 
Breżniew zbudował „tajny kanał” zarówno 
do Bonn, jak i do Waszyngtonu, który – 
z pominięciem ministerialnych aparatów – 
łączył go za pośrednictwem kilku zaufa-
nych osób z Brandtem i Nixonem. Ponadto 
starał się zachowywać jak zachodni mąż 
stanu. Oprócz strachu przed kolejną wojną 
i zaufania inną emocją, która podczas zim-
nej wojny odgrywała bardzo ważną rolę, 
był stres. Breżniew musiał się stale zmagać 
z presją swego urzędu, co doprowadziło 
go stopniowo do bezsenności i wpędziło 
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w uzależnienie od środków nasennych. 
Wyniszczenie i samotność sekretarza gene-
ralnego historyczka omówiła w ostatniej 
części wykładu. 
 Dyskusja po referacie była poświę-
cona zwłaszcza sprawom stylu przy-
wództwa Breżniewa oraz jego wizjom 
i agendzie politycznej. Poruszono również 
zagadnienia recepcji książki oraz stanu 
badań nad osobą Leonida Breżniewa 
w Niemczech i Rosji.  

 

 

29 marca 2021 (online)

Dr Sandra Dahlke  
Znaczenie religii  
w Cesarstwie Rosyjskim 

Igumenie, damy dworu i przedsiębiorczynie 
w Imperium Rosyjskim: jakie znaczenie miał 
świat religii dla arystokratek w Cesarstwie 
Rosyjskim u schyłku XIX i na początku XX 
wieku? Jaką rolę odgrywała sfera kościelna 
w życiu tych dam? Tymi zagadnieniami 
zajmuje się w swych bieżących badaniach 
dr Sandra Dahlke, dyrektor NIH w Moskwie.

 Powyższemu tematowi poświęciła 
również swój wykład 29 marca 2021 roku, 
na który warszawski NIH zapraszał wspól-
nie ze swoją filią w Wilnie. Na przykładzie 
autobiograficznych tekstów arystokratek 
w imperium carskim badaczka opisy-
wała znaczenie religii i sfery kościelnej, 

analizując również ich związek z wymiarem 
świeckim i politycznym.
 W centrum uwagi znalazły się wspo-
mnienia dwóch arystokratek: Jelizawiety 
Naryszkiny (1838–1928) i Praskowii Rosen 
(1825–1898). Obie były ściśle związane 
z carskim dworem i posiadały znaczne 
wpływy. Jelizawieta Naryszkina służyła do 
1917 roku w rodzinie carskiej w randze 
wielkiej ochmistrzyni dworu, a Praskowia 
Rosen dorastała jako córka generalnego 
gubernatora, barona Rosena. Według 
referentki zapiski autobiograficzne obu 
tych dam są więc z jednej strony warto-
ściowymi dokumentami do analizy religii 
i sfery kościelnej, z drugiej zaś dostarczają 
informacji o tym, gdzie krzyżowały się ze 
sobą obszary życia religijnego, społecznego 
i politycznego. Zdaniem dr Sandry Dahlke 
można z tych tekstów wyciągnąć wnioski 
dotyczące świata wyobrażeń, przestrzeni 
możliwości oraz ambicji ich autorek. 
Dlatego nazywa je ważnymi źródłami do 
analizy postrzegania przez kobiety świata 
i samych siebie w tamtym okresie.

 W opinii referentki teksty te można czy-
tać na trzy różne sposoby: jako źródło do 
historii społecznej, jako zapis świadomego 
przeżywania życia oraz jako próbę spój-
nego układania własnego życia w całość. 
Dokumenty powstały według badaczki 
jako element boomu autobiograficznego, 
który rozpoczął się od okresu wielkich 
reform. Epoka schyłku XIX i początku XX 
wieku cechowała się szeregiem doniosłych 

przełomów, które przeobraziły również 
życie arystokratek w Cesarstwie Rosyjskim. 
Nadszedł kres formacji społecznej w znanej 
im wcześniej postaci. Czas wielkich reform 
dał wreszcie również początek rozkwitowi 
tekstów autobiograficznych. W swoich 
zapiskach damy przetwarzały własne 
doświadczenia przełomu i utraty (utraty 
„dawnej epoki”) oraz opisywały swoją 
wizję świata. Jednocześnie teksty otwierały 
nowe możliwości, stając się „poletkiem 
doświadczalnym nowych tożsamości”. 
Z tego powodu, jak uznała historyczka, 
należy je odczytywać jako pewnego 
rodzaju „polemikę z nową epoką”. Zda-
niem badaczki świadczą one o krytycznym 
uczestnictwie obu autorek w ważnych 
dyskusjach politycznych, kulturalnych  
 i teologicznych owego czasu. 
 Referentka zwróciła uwagę, że religia 
stała się w owym czasie polem, na którym 
kobiety miały możliwości działania, a przez 
to mogły również wywierać wpływ na poli-
tykę. Dla obu kobiet religia była sednem 
ich wizji politycznych oraz ich wyobrażeń 
o dobrych rządach. Praskowia Rosen, która 
jako igumenia Mitrofania żyła przez długi 
czas we wspólnocie klasztornej, mogła się 
na przykład z powodzeniem identyfikować 
z wojskową dyscypliną i opieką. Na zakoń-
czenie dr Sandra Dahlke raz jeszcze pod-
kreśliła, że dla arystokratek w Cesarstwie 
Rosyjskim u schyłku XIX i na początku XX 
wieku religia nie tylko pełniła rolę narzę-
dzia samoupodmiotowienia, lecz również 
otwierała im szersze ramy działania, w któ-
rych także obie objęte modelową analizą 
kobiety potrafiły wywierać znaczący wpływ.
 Po naukowym wykładzie online w tej 
samej formie odbyła się dyskusja. W jej 
trakcie padło m.in. pytanie, w jakim stopniu 
niemiecka powieść edukacyjna miała 
wpływ na zaprezentowane teksty auto-
biograficzne obu autorek. Innym dysku-
towanym wątkiem była realizacja ideału 
edukacyjnego w ich pismach. Impreza 
należała do cyklu Wykładów poniedziałko-
wych, a zorganizowano ją we współpracy 
z Uniwersytetem Wileńskim i Litewskim 
Instytutem Historycznym.
 

26 kwietnia 2021 (online)

Prof. dr hab. Malte Rolf:  
Rządy imperialne  
w Królestwie Polskim

Po stłumieniu powstania styczniowego 
(1863–1864) rosyjskie imperium wprowa-
dziło nowy system zarządzania i kontroli. 
Carska administracja, wzrost znaczenia 
rosyjskiego nacjonalizmu i nader zmienny 
stosunek carskiej biurokracji do społeczeń-
stwa polskiego w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku były tematem angiel-
skojęzycznego wykładu poniedziałkowego 
w filii warszawskiego NIH w Wilnie. 26 
kwietnia gościł tam prof. dr hab. Malte 
Rolf, profesor nowożytnej historii europej-
skiej z naciskiem na Europę Wschodnią na 
Uniwersytecie w Oldenburgu.

 Początek wykładu historyk poświę-
cił rosyjskiej biurokracji oraz carskim 
namiestnikom i urzędnikom w Polsce. 
W jego opinii najwyżsi rangą przedsta-
wiciele imperium zdawali sobie sprawę 
z tego, że są w Polsce zdani na wsparcie 
lokalnych uczestników życia politycznego. 
Musieli wchodzić z nimi w interakcje, 
aby osiągnąć swój cel i władać złożonym 
polskim społeczeństwem. Ten rodzaj 
kooperacji doprowadził jego zdaniem do 
tego, że prezydenci miast, na przykład 
Warszawy, aktywnie angażowali się w ich 
rozwój. Wspierali budowę hal targowych 

i kanalizacji oraz inicjowali inne inwestycje 
w infrastrukturę miejską. Posługując się 
wybranymi przykładami, referent uzmysło-
wił słuchaczom, że carskiej biurokracji nie 
można więc bynajmniej określać mianem 
monolitycznej, a rosyjscy urzędnicy nie sta-
nowili nierozerwalnej całości administracji. 
 Po obszernym scharakteryzowaniu 
imperialnej biurokracji prof. dr hab. Malte 
Rolf przyjrzał się dokładniej wzrostowi 
znaczenia rosyjskiego nacjonalizmu. Zasta-
nawiał się, w jakim stopniu nacjonaliści 
w łonie społeczności rosyjskiej w Króle-
stwie Polskim wchodzili w konflikt z wyż-
szymi warstwami państwowej biurokracji. 
Omówił również rolę artykułowanych 
publicznie skrajnych wizji nacjonalizmu 
i ich wpisywania się w tradycyjne ramy 
imperialne. Według ustaleń prof. Rolfa 
siły nacjonalistyczne nie odniosły jednak 
w tym kontekście sukcesu. Niemniej zda-
niem referenta konflikt ten pokazuje bar-
dzo wyraźnie, jak w „Kraju Nadwiślańskim” 
rozwijał się zasadniczy antagonizm między 
przedstawicielami struktury imperialnej 
a lokalnymi rosyjskimi nacjonalistami.
 Na zakończenie historyk z Oldenburga 
mówił o wzajemnym oddziaływaniu 
i relacjach między metropolią rosyjskiego 
imperium a jego peryferiami. Przy tej 
okazji podkreślił, jak doniosły wpływ miały 
trwające przeszło wiek rządy imperialne 
w Królestwie Polskim dla wizerunku wła-
snego i samopostrzegania Rosjan. Według 
niego rządy te nie tylko znacząco oddzia-
ływały na centrum, lecz również zrodziły 
nową formę rosyjskiego nacjonalizmu.
 Wirtualny wykład uzupełniła ożywiona 
dyskusja. Oprócz zagadnień historiogra-
ficznych, polityki imperialnej i napięć 
w dziedzinach oświaty i religii jej tematem 
były również studia postkolonialne i moż-
liwości ich zastosowania do tego studium 
przypadku. Imprezę zorganizowano we 
współpracy z Uniwersytetem Wileńskim 
i Litewskim Instytutem Historycznym. 

Wykłady w Pradze 
9 listopada 2020

Prof. dr hab. Tatjana  
Tönsmeyer  
Życie pod okupacją niemiecką 
podczas drugiej wojny  
światowej

Filia warszawskiego NIH w Pradze wraz 
z monachijskim Collegium Carolinum oraz 
Instytutem Studiów nad Reżimami Totali-
tarnymi (ÚSTR) zorganizowała 9 listopada 
2020 roku wykład online na temat „Życie 
pod okupacją niemiecką podczas drugiej 
wojny światowej”. Prof. dr hab. Tatjana 
Tönsmeyer z Wuppertalu przedstawiła 
w nim niewielki wycinek swojego realizo-
wanego obecnie projektu badawczego na 
temat narodowosocjalistycznej polityki 
okupacyjnej w Europie. Skupiła się przy 
tym głównie na rutynowych zachowaniach 
ludzi, które straciły wówczas rację bytu, 
nowych szansach oraz na problematyce 
społeczeństw w sytuacji stresu. 

 Na początku prof. dr hab. Tatjana Töns-
meyer podkreśliła, że dzieje drugiej wojny 
światowej były dotychczas opisywane jako 
historia nazistowskiej ekspansji i jej realiza-
torów. Główny nacisk kładzie się przeważ-
nie na Holokaust i zbrodnie Wehrmachtu. 
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W wielu okupowanych wówczas krajach 
dochodzi do tego silne ukierunkowanie na 
ruch oporu. W znacznie mniejszym stopniu 
badacze zajmowali się natomiast wpły-
wem okupacji na życie codzienne lokalnej 
ludności. Okupacja miała jednak różnoraki 
wpływ na życie codzienne, w znacznej mie-
rze również za sprawą konieczności inte-
rakcji między okupowanymi a okupantami. 
Referentka stawiała pytania o logikę dzia-
łania odnośnych osób i pokazywała, w jaki 
sposób takie ujęcie mogłoby się przyczynić 
do dalszej kontekstualizacji Shoah. 
 W swojej analizie prof. dr hab. 
Tönsmeyer zestawiła ze sobą trzy grupy – 
okupantów, Żydów i nie-Żydów, opisu-
jąc ich asymetryczne wzajemne relacje 
i subiektywne doświadczenia na danym 
terenie. Wskazała, że stosunki społeczne 
podczas wojny zawsze stały pod znakiem 
przemocy. Okupanci mieli do czynienia 
z egzystencjalnym zagrożeniem, które 
oddziaływało na ich modele zachowania 
i sposoby działania. Ta sytuacja genero-
wała rozmaite strategie i doprowadziła 
na przykład do gruntownej zmiany relacji 
między płciami i stosunków rodzinnych. 
Z powodu nieobecności mężczyzn pozo-
stałe na miejscu kobiety, dzieci, osoby 
starsze, niepełnosprawne i ranne wypra-
cowały rozmaite praktyki przetrwania. 
Referentka podkreśliła, że musiały one 
sobie radzić z trudną sytuacją mieszka-
niową i zaopatrzeniową i łączyły swoje 
wysiłki z sąsiadami i krewnymi. Kojarzona 
przeważnie z komunistyczną dyktaturą 
gospodarka niedoboru, w której na 
porządku dziennym były racjonowanie 
żywności, czarny rynek i długie kolejki 
przed sklepami, istniała również podczas 
drugiej wojny światowej. 
 W miastach w całej okupowanej 
Europie ściśle separowano niemieckich 
okupantów od miejscowej ludności. Życie 
codzienne ze sferą prywatną przestawało 
istnieć. Po zapadnięciu zmroku obowiązy-
wała godzina policyjna. Okupanci mieli do 
dyspozycji lepsze dzielnice mieszkaniowe, 
gmachy szkół i sklepy. Część ludności 
miejskiej przeniesiono na wieś, gdzie jej 
warunki życia stały się jeszcze trudniejsze. 

Wiele gmin zmuszano do przyjmowania 
przesiedleńców; ludzie uciekali też do 
piwnic lub ukrywali się w kanalizacji. 
Przesiedlanie mieszkańców, którzy tracili 
dach nad głową, przypomina zdaniem 
referentki fantazje kolonialne, które 
mocarstwa imperialne realizowały w XIX 
wieku w świecie pozaeuropejskim. Rasizm 
i antysemityzm stały się w ten sposób 
elementem życia codziennego. Historia 
drugiej wojny światowej jest zdaniem 
badaczki przede wszystkim historią utraty 
rodziny: światy społeczne ulegały zniszcze-
niu, a kumulowały się takie emocje i uczu-
cia jak żałoba, bezsilność, strach, stres czy 
wściekłość. To wszystko zostało uchwycone 
w licznych listach i dziennikach. Przede 
wszystkim Żydzi przeżywali w tym czasie 
na co dzień szczególnie silne zagrożenie. 
W odniesieniu do historii Holokaustu 
prof. dr hab. Tönsmeyer orędowała za 
tym, by nie sprowadzać analizy wyłącznie 
do pasywnej historii cierpienia Żydówek 
i Żydów, lecz również postawić pytanie 
o ograniczone opcje działania. W trud-
nych warunkach w obozach przetrwanie 
nie było jej zdaniem możliwe bez wielkiej 
determinacji do działania.
 Na zakończenie referentka wska-
zała na regionalne różnice w charakte-
rze okupacji i wyjaśniła, że zdarzało się 
również, iż okupanci oprócz stosowania 
represji i prześladowań oferowali okupo-
wanym różne opcje i szanse. W okresie 
okupacji udawało się więc reprodukować 
struktury społeczne, które konstytuowały 
społeczeństwo okupacyjne. Historię tego 
społeczeństwa z perspektywy europejskiej 
trzeba jednak zdaniem prof. Tönsmeyer 
dopiero napisać. 
 

24 lutego 2021

Prof. dr hab. Piotr M. Majewski 
Kiedy wybuchnie wojna? 
1938. Studium kryzysu 

Przyczynom i skutkom działania poli-
tycznego w przededniu drugiej wojny 
światowej był poświęcony wykład Piotra 
M. Majewskiego, wygłoszony 24 lutego. 
Polski specjalista w dziedzinie historii 
czesko-niemieckiej zaprezentował swoją 
publikację z 2019 roku „Kiedy wybuchnie 
wojna? 1938. Studium kryzysu”, skupiając 
się zwłaszcza na niewielkim fragmencie 
tej cenionej książki. Głównym tematem 
prezentacji była historia kryzysu mię-
dzynarodowego w 1938 roku, który po 
zawarciu układu monachijskiego dopro-
wadził do likwidacji pierwszej republiki 
czechosłowackiej.
 Na wstępie Majewski wyjaśnił, dla-
czego ważne jest zajmowanie się tym już 
często badanym historycznym tematem. 
Zwrócił uwagę, że książka jest skierowana 
przede wszystkim do czytelników polskich, 
dla których układ monachijski jest stosun-
kowo mało znanym rozdziałem historii. 
W polskiej świadomości historycznej 
„dyktat polityczny” czterech krajów euro-
pejskich, które zmusiły niezależne państwo 
do rezygnacji z części swojego terytorium, 
zamieszkanej przez mniejszość niemiecką, 
jest jego zdaniem przesłonięty przez inter-
pretację nazistowskiej napaści na Polskę 
i początek drugiej wojny światowej latem 
1939 roku.
 Zadaniem publikacji jest więc w jego 
opinii nie tylko opis konsekwencji decyzji 
politycznych, lecz również spojrzenie za 
kulisy i bliższe scharakteryzowanie psycho-
logii decydentów politycznych. W tym kon-
tekście prof. Majewski wspomniał o sieci 
„starych” znajomych, w której obrębie 
politycy i dyplomaci spotykali się z pracow-
nikami ministerstw spraw zagranicznych. 
Wszyscy ci ludzie poruszali się przez wiele 
lat po scenie europejskiej, a niekiedy 
widywali się osobiście. Według referenta 
do owej sieci należeli także arystokraci, 

podwójni agenci oraz pewien nauczyciel 
gimnastyki. Wszyscy brali na różny sposób 
udział w wydarzeniach, które rozegrały 
się w Monachium pod koniec września 
1938 roku. 

 Prof. dr hab. Piotr M. Majewski zauwa-
żył również, że w książce nie ogranicza 
się do perspektywy czechosłowackiej, lecz 
próbuje pokazać również wymiar między-
narodowy układu monachijskiego. Aby 
odtworzyć przebieg dziesiątków spotkań 
między dyplomatami oraz przedstawi-
cielami rządów i armii, opracowywał 
dokumenty źródłowe z rozmaitych 
archiwów i bibliotek. Dociekał też, co to 
wydarzenie oznaczało dla politycznej sfery 
publicznej w Wielkiej Brytanii, we Francji, 
w Niemczech i we Włoszech. W swoim 
wywodzie uwzględnił również postawę 
Polski i Węgier, które miały napięte relacje 
z czechosłowackim sąsiadem i starały 
się o rewizję granic. Także Czechosło-
wacja nie mogła jego zdaniem polegać 
na traktacie o przyjaźni ze Związkiem 
Radzieckim. Żaden z owych krajów 
nie okazał się w tych okolicznościach 
bohaterem pozytywnym.
 Oprócz historii stosunków międzynaro-
dowych prof. dr hab. Majewski uwzględnił 
również sytuację w polityce wewnętrznej 
w poszczególnych krajach. Zaprezentował 
ich główne problemy oraz najważniejszych 
przedstawicieli, a także analizy społecz-
nych sprzeczności, potrzeb i oczekiwań. 
Kolejnym ciekawym i mało znanym tema-
tem jest opozycja w niemieckim sztabie 

generalnym. Według historyka zwlekał on 
z decyzją o podjęciu operacji wojskowych. 
Im bardziej zdecydowanie zachowywała 
się opozycja, tym bardziej Adolf Hitler 
czuł się zmuszony rozpocząć wojnę. Wiąże 
się z tym niekończąca się debata czeskich 
historyków o tym, czy armia czecho-
słowacka mogła i powinna się bronić. 
Zdaniem prof. Majewskiego Czechosłowa-
cja nie była w owym momencie gotowa 
do wojny: umocnienia graniczne nie były 
jeszcze ukończone, a logistyka obfito-
wała w luki. Z kolei oficerom i żołnierzom 
brakowało wystarczającego wyszkolenia. 
Niektóre analizy wojskowe szacują maksy-
malny czas trwania obrony na trzy dni. To, 
iż ta przybliżona ocena mogła odpowiadać 
rzeczywistości, okazało się rok później 
podczas napaści Wehrmachtu na Polskę. 
Podobna linia obrony w północno-zachod-
niej Polsce uległa nazistowskiej inwazji po 
trzech dniach.
 Prof. dr hab. Majewski podkreślił, że nie 
chciał, by jego książka była pracą czysto 
akademicką. Nawiązując do obserwo-
wanej obecnie tendencji w historiografii 
środkowo-wschodnioeuropejskiej, wysunął 
na pierwszy plan narrację historyczną. 
Dodał, że całość z pewnością nie jest fikcją 
historyczną, niemniej w książce można 
znaleźć wiele elementów literackich, które 
mają uprzystępnić czytelnikom konteksty 
i wydarzenia historyczne. 
 Uczestnicy dyskusji po wykładzie 
pozytywnie oceniali to, że książka sprawia 
wrażenie reportażu świadka epoki. Mówili, 
że aby uzmysłowić czytelnikom ówcze-
sną atmosferę, prof. Majewski przytacza 
komentarze gazet, opowiada o pogodzie, 
przygląda się kartom dań w restauracjach 
lub opisuje widok, jaki mieli dyplomaci 
z pokoju hotelowego. Wskazywali, że 
dzięki temu opisowi scen z codziennego 
życia protagonistów międzynarodowej 
polityki książkę czyta się prawie jak thriller 
polityczny, lecz nie traci ona przy tym cha-
rakteru naukowego. Imprezę zorganizo-
wały wspólnie praska filia NIH w Warsza-
wie i monachijskie Collegium Carolinum 
we współpracy z Instytutem Historycznym 
Czeskiej Akademii Nauk. 

18 marca 2021

Dr hab. Heidi Hein-Kircher,  
dr Denisa Nešťáková 
Family Planning in East  
Central Europe

Od października 2020 roku tysiące kobiet 
protestują na ulicach polskich miast prze-
ciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. 
Podobnie jak na Słowacji także w Polsce 
można zaobserwować wyraźną polity-
zację przerywania i zapobiegania ciąży. 
W szerszym kontekście owa polityzacja 
ma związek z wizją nowoczesnej rodziny 
i planowania rodziny. Jak jednak historycz-
nie kształtowały się te zjawiska w Europie 
Środkowo-Wschodniej od drugiej połowy 
XIX wieku? 
 Tym zagadnieniem zajmuje się 
dr hab. Heidi Hein-Kircher, kierowniczka 
projektu „»Planowanie rodziny« w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej od XIX wieku 
do legalizacji pigułki antykoncepcyj-
nej” w Instytucie Herdera w Marburgu. 
18 marca 2021 roku wygłosiła wykład na 
ten temat razem z dr Denisą Nešťákovą. 
 Chociaż praktyki zapobiegania i prze-
rywania ciąży należą do najwcześniejszych 
„interwencji w procesy biologii i powsta-
wania życia ludzkiego”, to w politycznej 
sferze publicznej pojawiają się jako temat 
dopiero w ostatnim trzydziestoleciu XIX 
wieku. Swoje obserwacje w tej materii 
dr hab. Heidi Hein-Kircher przedstawiła 
w pierwszej części podwójnego wykładu. 
Wskazała, że pod koniec XIX wieku nastą-
piły istotne przeobrażenia w nauce, tech-
nice i w zakresie standardu życia. Sekulary-
zacja społeczeństwa doprowadziła między 
innymi do zmiany sposobu pojmowania 
funkcji rodziny i wartości rodzinnych. 
Następstwem był spadek dzietności. Normą 
stała się ostatecznie „nowoczesna rodzina 
nuklearna”, złożona wyłącznie z rodziców 
i ich biologicznych dzieci. Różniła się ona 
wyraźnie od formy tradycyjnej, w której 
do rodziny zaliczano wszystkich domowni-
ków. Referentka przypomniała, że w tym 
okresie doszło do dynamicznego rozwoju 
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nowoczesnego państwa interwencyjnego. 
To zaś przyczyniło się do powstania polityki 
socjalnej i populacyjnej, która obejmowała 
również regulacje dotyczące planowania 
rodziny.

 W świecie zachodnim analiza histo-
ryczna planowania rodziny u schyłku XIX 
i na początku XX wieku jest już bardzo 
zaawansowana. Powstały ponadto liczne 
opracowania dotyczące historii kobiet, 
historii społecznej, dziejów medycyny 
i historii życia codziennego. Natomiast 
w Europie Wschodniej opublikowano 
bardzo niewiele opracowań na temat 
historii planowania rodziny – podkreśliła 
dr hab. Heidi Hein-Kircher. Według jej 
ustaleń w centrum uwagi znajdują się 
w nich dzieje Rosji i Związku Radzieckiego. 
Ponadto badania te skupiały się wyłącz-
nie na krótszych przedziałach czasu w XX 
wieku, pomijając perspektywę longue 
durée. Ze względu na tę lukę w badaniach 
referentka zdecydowanie opowiedziała 
się za dokładniejszą analizą przemian 
planowania rodziny w Europie Środkowo
-Wschodniej. Badania te nie powinny jej 
zdaniem skupiać się tylko na planowaniu 
rodziny w Polsce i Czechach, lecz uwzględ-
niać także przeobrażenia w innych 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Pozwolą one wreszcie również uświa-
domić sobie rolę wpływowej polityki 
transnarodowej. Ewolucję planowania 
rodziny od połowy XIX wieku należy więc 
uważać za doskonały przykład transferu 
wiedzy i kultury.

Do tych konkluzji nawiązała dr Denisa 
Nešťáková w drugiej części wykładu. Pod-
kreśliła, że Słowacja to kraj zaniedbywany 
przez badaczy Europy Środkowo-Wschod-
niej. Przerywanie ciąży było tu surowo 
zabronione przez kodeks karny Austro-
-Węgier. Zakaz pozostał w mocy także po 
1918 roku, kiedy Słowacja weszła w skład 
pierwszej republiki czechosłowackiej. 
W okresie międzywojennym dążono do 
zniesienia tego prawa, stawiając za wzór 
socjaldemokratyczną polityki Republiki 
Weimarskiej i komunistyczną politykę Rosji 
Radzieckiej. Wszelkie próby liberalizacji 
przepisów w sprawie aborcji jednak się 
nie powiodły. 
 Zdaniem badaczki ta sytuacja cemen-
towała ponadto pozycję Kościoła katolic-
kiego, a później sprzyjała również polityce 
rodzinnej Trzeciej Rzeszy. Po 1939 roku, 
kiedy Słowacja stała się wasalem Trzeciej 
Rzeszy, zaostrzono tamtejsze prawo 
aborcyjne i zakazano przerywania ciąży. 
Za jedyny wyjątek uchodziła sytuacja 
zagrażająca życiu matki. Chociaż politycy 
interpretowali tę praktykę jako wzmocnie-
nie chrześcijańskiej moralności, to w opinii 
dr Denisy Nešťákovej głównymi celami były 
wzrost dzietności i męska kontrola nad 
kobiecym ciałem. Referentka dowodziła 
tego za pomocą listów ze skargami, pisa-
nych wówczas przez wiele kobiet. 
 Słowacka badaczka wskazała, że 
podczas drugiej wojny światowej państwa 
europejskie poniosły liczne ofiary. W tzw. 
bloku wschodnim panował faktyczny stan 
wyjątkowy – głód, ubóstwo i przemoc. 
W konsekwencji rozluźniły się zasady 
moralne, a stopniowo doszło również 
do liberalizacji przepisów w sprawie 
aborcji. Sowietyzację i „odgórną” stan-
daryzację można jej zdaniem stwierdzić 
także w odniesieniu do prawa aborcyj-
nego. Już w 1956 roku większość państw 
Europy Środkowo-Wschodniej poszła za 
radzieckim przykładem i zalegalizowała 
przerywanie ciąży. W opinii badaczki 
wydawało się to jednak raczej częścią 
pewnego planu społeczno-gospodar-
czego niż uznaniem aborcji za prawo 
człowieka. Przemawia za tym wspieranie 

przez państwo wysokiej rozrodczości 
w Europie Środkowo-Wschodniej.
 Zakończenie wykładu stanowiła 
wspólna konkluzja obu referentek. Opo-
wiedziały się w niej za postrzeganiem 
planowania rodziny w szerszym kontek-
ście społeczno-kulturowej transformacji 
wartości. Oprócz poruszonych w wykła-
dzie zjawisk sekularyzacji i racjonalizacji 
badania powinny objąć również procesy 
indywidualizacji i różnicowania się stylów 
życia. Zdaniem obu badaczek w Europie 
Środkowo-Wschodniej nie wolno poza 
tym pomijać roli transferu wiedzy i kul-
tury w planowaniu rodziny. Zwłaszcza 
w przypadku aborcji polityczne idee 
i praktyki oddziaływały bowiem zarówno 
w kierunku wschodnim, jak i zachodnim. 
Ponadto były one również splecione 
z „oddolnymi” postulatami. Dr hab. Heidi 
Hein-Kircher i dr Denisa Nešťáková pod-
kreśliły, że ze względu na trudną sytuację 
społeczną i gospodarczą tematy kontroli 
urodzeń i aborcji znajdowały często sze-
roki oddźwięk wśród działaczek na rzecz 
legalnego przerywania ciąży. 
 W wykładzie online „‚Family planning‘ 
in East Central Europe from the 19th cen-
tury until the approval of the ‚pill‘” obie 
badaczki przedstawiły aktualne wyniki 
swoich badań. Wydarzenie zorganizowały 
praska filia NIH w Warszawie i Collegium 
Carolinum wspólnie z Wydziałem Nauk 
Przyrodniczych Uniwersytetu Karola. 

15 kwietnia 2021

Dr hab. Anna Artwińska 
Masaryk opowiada o swoim 
życiu, Čapek notuje: o para-
doksach koautorskiego 
projektu książkowego 

W latach dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku Tomáš Garrigue Masaryk szczegó-
łowo opowiadał o swoim życiu. Historię 
pierwszego prezydenta Czechosłowacji 
spisywał słynny czeski pisarz Karel Čapek. 
Tym koautorskim projektem książkowym 
zajmuje się w swoich bieżących badaniach 
z zakresu dziejów literatury czechosło-
wackiej w okresie międzywojennym 
prof. literaturoznawstwa zachodniosło-
wiańskiego i studiów kulturowych dr hab. 
Anna Artwińska z Lipska. 15 kwietnia 
2021 roku omawiała ona swoje przed-
sięwzięcie badawcze, skupiając się na 
licznych paradoksach projektu Masa-
ryka i Čapka. Wykład online „Przypadki 
graniczne pisarstwa autobiograficznego: 
Hovory s T. G. Masarykem Karela Čapka” 
zorganizowała filia warszawskiego NIH 
w Pradze wspólnie z monachijskim Colle-
gium Carolinum oraz Instytutem Masaryka 
i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk. 

 Zaraz na początku referentka pod-
kreśliła, że w toku swojego życia Masaryk 
występował w licznych rolach społecz-
nych. Był bardzo oczytanym miłośnikiem 

literatury, komentował autorów czesko-, 
angielsko-, niemiecko- i rosyjskojęzycz-
nych. Jego korespondencję dr hab. Anna 
Artwińska określiła jako tak obszerną, że 
trudną do ogarnięcia. Stwierdziła jednak, 
że jego znaczenie jako autora okazało się 
stosunkowo niewielkie, ponieważ jego 
główne ambicje były natury politycznej, 
nie artystycznej, a dzieł literackich nie 
pisał. Podobnie jak wystąpienia publiczne, 
także pisanie generalnie nie przychodziło 
mu łatwo. Jako człowiek sędziwy wiele 
żartował na temat własnych młodzień-
czych prób literackich, podrwiwając ze 
swojego braku zdolności pisarskich. 
 Jednocześnie literatura miała dla 
Masaryka ogromne znaczenie jako 
medium – podkreśliła badaczka. Wyja-
śniła, że z perspektywy polityka este-
tyka literacka umożliwia ważny sposób 
podejścia do świata, znakomicie uzupeł-
niający podejście naukowe. Już od czasu 
opublikowania swoich pierwszych pism 
naukowych Masaryk interesował się 
możliwościami opowieści autobiograficz-
nej. Referentka wskazała, że to zaintere-
sowanie utrzymywało się przez całe lata, 
zaznaczając się później również w niektó-
rych jego pismach politycznych. W miarę 
starzenia się coraz intensywniej myślał 
o ewentualnym spisaniu historii swojego 
życia, do którego miał pozytywny, afir-
matywny stosunek. Twierdził, że własne 
doświadczenie życiowe ukształtowało go 
silniej niż wpływ filozofów i pisarzy. 
 Według dr hab. Anny Artwińskiej 
mimo tej dobrej sytuacji wyjściowej 
wspólny projekt książkowy z Čapkiem 
przyniósł Masarykowi również niemałe 
wyzwania. Badaczka analizowała je 
w drugiej części wykładu. Wskazała, że 
wspólne pisanie autobiografii opiera 
się na zasadzie subiektywności i czerpie 
przede wszystkim z niemożliwych do zwe-
ryfikowania wspomnień. Z tego powodu 
relacja między „prawdą a zmyśleniem” 
jest w pisanych wspólnie tekstach auto-
biograficznych per se inna – podmiot tej 
narracji nie jest tu już „jedynym autory-
tetem”, ponieważ jego wspomnienia są 
zapamiętywane, opracowywane i przele-

wane na papier przez inną osobę. Rodzi 
to podwójne napięcie dla podmiotu, który 
jest zdany z jednej strony na niezawod-
ność własnej pamięci, z drugiej zaś na 
umiejętność rozumienia u osoby piszącej. 
W opinii badaczki niemożliwa jest więc 
absolutna otwartość w przedstawianiu 
historii własnego życia. 
 Projekt książkowy Čapka Rozmowy 
z T. G. Masarykiem stanowi zdaniem refe-
rentki szczególnie interesujący przykład 
współtworzonej autobiografii. Ten tekst 
jest bowiem bardzo ważny ze względu 
na osobę i biografię Masaryka oraz jego 
znaczenie dla czeskiej kultury, a ponadto 
paradygmatycznie ilustruje wszystkie zja-
wiska charakterystyczne dla tej formy tek-
stów. Problemy i zagadnienia teoretyczne 
dotyczące prawa autorskiego oraz jedno-
ści podmiotu autobiograficznego, a także 
napięcie między monologiem a dialogicz-
nością sprawiają zdaniem Anny Artwiń-
skiej, że ten tekst jest nader interesujący 
także z perspektywy literaturoznawstwa. 
 W podsumowaniu referentka raz 
jeszcze wskazała na problem tekstów 
koautorskich, w których autor i narrator 
to różne osoby, i skrytykowała marginali-
zację tak zwanych ghostwriterów, którzy 
w kulturze europejską często nie cieszą się 
dobrą opinią. Autora i narratora dzieli tu 
od siebie pewien dystans, a podmiot auto-
biograficzny jest rozdzielony. Większość 
tekstów napisanych w kooperacji opiera 
się według badaczki na partnerstwie, 
które zawsze niesie ze sobą pewne ambi-
walencje. I właśnie dlatego, że ta linia jest 
tak „cienka”, w analizie współtworzonych 
autobiografii nie wolno nie doceniać roli 
zadającego pytania partnera rozmowy. 
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Biuro 
w Bonn

Niemiecki Instytut 
Historyczny
w Paryżu
z Transnarodową Grupą Badawczą 
Fundacji Maksa Webera 
w Dakarze Niemiecki Instytut 

Studiów Japońskich 
Tokio
z grupą badawczą 
Fundacji Maksa Webera 
w Singapurze

Fundacja im. Maksa Webera z siedzibą w Bonn prowadzi obecnie jedenaście instytutów 
humanistycznych za granicami Niemiec. W rubryce „Instytuty partnerskie” dokonujemy 
przeglądu nowości i imprez organizowanych przez te placówki, kierując spojrzenie na 
Paryż, Londyn, Moskwę, Rzym, Waszyngton, Tokio, Bejrut, Stambuł i Dehli. Dokładniejsze 
informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych instytutów.

Instytuty partnerskie

NIH w Waszyngtonie

Przed 24 laty historyk dr Sören Urbansky 
wyjechał na rok do Polski w ramach 
wymiany akademickiej. Dziś mieszka i pra-
cuje w Kalifornii jako szef Biura Pacyfiku 
NIH w Waszyngtonie. Na falach Deut-
schlandfunk Kultur ten urodzony w Lipsku 
naukowiec mówił o swoich podróżach na 
pogranicze chińsko-rosyjskie. W pierwszą 
podróż na Daleki Wschód wyruszył już 
wkrótce po maturze. Teraz napisał o tym 
pełnym sprzeczności pograniczu książkę 
„An den Ufern des Amur” (Nad brzegami 
Amuru), która ukazała się w lutym 2021 
roku w wydawnictwie C.H. Beck. 

NIH w Moskwie

Podczas II wojny światowej do niemiec-
kiej niewoli dostało się do 5,7 miliona 
radzieckich żołnierzy i oficerów. Ponad 
trzy miliony zmarły. Traktowanie przez 
Niemców radzieckich jeńców wojennych 
należy do największych zbrodni II wojny 
światowej. Nazwiska i biografie wielu 
z nich są wciąż nieznane. We wspólnym 
projekcie „Radzieccy i niemieccy jeńcy 
wojenni i internowani” Niemcy i Federa-
cja Rosyjska starają się wypełnić te luki. 
Z okazji 80. rocznicy niemieckiej napaści na 
ZSRR zorganizowano dyskusję panelową, 
poświęconą znaczeniu archiwów dla wyja-
śnienia losów radzieckich jeńców wojen-
nych. Impreza odbędzie się w ramach Roku 
Niemieckiego w Rosji 2020/2021.

Biuro MWS w Bonn

„Hannah Arendt dziś” to tytuł złożonej 
z czterech części serii wywiadów, towa-
rzyszącej wystawie „Hannah Arendt a XX 
wiek” w Niemieckim Muzeum Historycz-
nym w Bonn. Serię zainicjowali twórcy 
projektu „Nauki humanistyczne w dia-
logu” Fundacji im. Maksa Webera w celu 
uwypuklenia obecnego społecznego 
znaczenia dorobku Arendt oraz tematyki, 
którą się zajmowała. Rozmowy są efektem 
współpracy Fundacji im. Maksa Webera 
z Bundeskunsthalle i Unią Niemieckich 
Akademii Nauk. Wszystkie wywiady 
są publikowane na blogu projektu 
www.gid.hypotheses.org. 

Niemiecki Instytut Japonistyki w Tokio

W najnowszym DIJ Working Paper wice-
dyrektor Instytutu prof. dr hab. Barbara 
Holthus przedstawia wyniki szeroko zakro-
jonego sondażu na temat ruchów społecz-
nych w Japonii po katastrofie nuklearnej 
w Fukushimie. Badanie z udziałem blisko 
80 tysięcy osób przeprowadzono w 2017 
w aglomeracji tokijskiej. Celem analizy jest 
zrozumienie, kto sympatyzował z ruchem 
3 listopada, kogo udało się zmobilizować 
i kto brał udział w protestach. „Gendered 
social movements in post-3.11 Japan: 
A survey report” opiera się na trwającym 
projekcie badawczym „Social movements 
and gender in post-3.11 Japan” i jest 
dostępny w trybie Open Access.

NIH w Londynie

W ciągu minionego ćwierćwiecza prze-
żywaliśmy istny boom w badaniach nad 
Holokaustem. Towarzyszył temu szereg 
nowych trendów badawczych, perspek-
tyw i koncepcji, wyraźnie różniących się 
od tych, którymi kierowali się naukowcy 
w swojej pionierskiej pracy w latach 
powojennych. W wykładzie online 
„Holocaust Research: Achievements, 
Changes, Problems, and Challenges” 
(24 czerwca o godzinie 17.30) prof. dr 
hab. Frank Bajohr z Monachium szcze-
gółowo omówi niektóre z tych nowych 
tendencji. Przy tej okazji przybliżył 
również problemy i wyzwania takie jak 
rytualizacja pamięci oraz nacjonalistyczna 
funkcjonalizacja Holokaustu. 

NIH w Rzymie

Kino jako medium polityczne to temat 
nowej publikacji NIH w Rzymie „Cinema 
as a Political Media. Germany and Italy 
Compared, 1945–1950s”. W 12 artykułach 
grupa autorów przygląda się narodo-
wym interpretacjom przeszłości w filmie 
w Niemczech i we Włoszech. Analizo-
wane są zarówno filmowe schematy 
narracji ważnych pojedynczych dzieł, jak 
i wzajemne oddziaływanie filmów. Kilka 
tekstów poświęcono również współcze-
snemu kontekstowi debaty o koszmarach 
i traumach narodowosocjalistycznej 
i faszystowskiej przeszłości w obu krajach. 
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Program pobytów badawczych w filii w Pradze

Od początku roku 2020 warszawski NIH jest dumnym 
posiadaczem mieszkania w stolicy Czech. 136 metrów 
kwadratowych na praskiej starówce oddajemy do 
dyspozycji naukowców wizytujących na pobyty 
badawcze. Mieszkanie jest położone centralnie, 
między ważnymi miejscami prowadzenia badań, 
takimi jak Czeska Biblioteka Narodowa i Wydział 
Filozoficzny Uniwersytetu Karola wraz z  biblioteką. 
Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo filii warszawskiego 
NIH w Pradze umożliwia kontakt z naukowcami 
świetnie znającymi miejscowe realia. Jako pierw-
szego naukowca wizytującego dane nam było gościć 
od 15 stycznia do 15 czerwca 2020 roku Michaela 
G. Müllera. Jako drugi naukowiec wizytujący wpro-
wadził się tam prof. dr Ralph Schattkowsky (Rostock 
i Toruń). Podczas sześciomiesięcznego pobytu 
naukowego od 1 września 2020 do 28 lutego 2021 
roku prowadził on badania na temat osoby Josefa 
Pfitznera, niemieckiego historyka z Brna i narodo-
wosocjalistycznego polityka lokalnego, który jako 
mediewista był autorem pierwszej obszernej biografii 
Witowta / Witolda / Vytautasa Wielkiego.  
 Relacja z Pragi: 

Kiedy zostałem zaszczycony zaproszeniem do filii 
warszawskiego Niemieckiego Instytutu Historycz-

nego w Pradze w charakterze fellow in residence, 
zwrócono się do mnie o sformułowanie tematu 
badawczego. Nie musiałem się długo zastanawiać, 
bowiem Praga od razu skojarzyła mi się z Josefem 
Pfitznerem. Przed moimi studiami w Polsce dotyczą-
cymi Europy Wschodniej był on mi znany tylko jako 
autor prac na temat dziejów Niemców sudeckich oraz 
za sprawą swoich ścisłych związków z narodowym 
socjalizmem. Pracując nad moją książką, zwróciłem 
jednak uwagę na jedno z jego sprawozdań z badań, 
które okazało się bardzo istotnym źródłem. Pobyt 
w Pradze dawał sposobność do baczniejszego 
przyjrzenia się dorobkowi i osobie Pfitznera w kon-
tekście międzywojennego dyskursu o historii Europy 
Wschodniej i do podążenia w ten sposób tropem 
mniej dotychczas rozwiniętych perspektyw badaw-
czych. Na szczęście miałem dość czasu na przygo-
towanie tego pobytu naukowego. Udało mi się 
przejrzeć i zgromadzić dostępne materiały. Miało się 
to okazać nader sprzyjającą okolicznością, ponieważ 
wiosna 2020 roku przyniosła pandemię, a tym samym 
nieprzewidywalne warunki pobytu – jeśli w ogóle nie 
postawiła go pod znakiem zapytania. Konsultacje 
z prof. dr. hab. Michaelem G. Müllerem, pierwszym 
„pragonautą”, który przeżył w Pradze „pierwszą falę” 
koronawirusa, dały mi orientację oraz utwierdziły 
mnie w moich zamierzeniach i przygotowaniach.
 Po krótkim, choć złudnym odprężeniu sytuacji,  
do którego doszło latem, nic już nie stało na prze-
szkodzie przyjazdowi.
 Praga powitała mnie i moją żonę 1 września 
wspaniałą pogodą jak w pełni lata. Można było bez 
przeszkód przystąpić do pracy. Ułatwiało ją bliskie 
sąsiedztwo Klementinum (Biblioteka Narodowa), 
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola z Insty-
tutem Historycznym i biblioteką germanistyczną. 
Nieco dalej było wszelako do archiwum Akademii 
Nauk, gdzie znajduje się ważniejsza dla mojej pracy 
część spuścizny po Pfitznerze. Dawało to jednak 
dobrą okazję do lepszego poznania miasta. Stosun-
kowo późno odkryta spuścizna jest bardzo dobrze 
udokumentowana i opracowana. Uczynny archiwi-
sta przekazywał mi wskazówki w postaci odsyłaczy, 
pozwalające dotrzeć do informacji w innych zaso-
bach. Korespondencja i niepublikowane manuskrypty 
umożliwiły uzyskanie pogłębionych wiadomości 
o intelektualno-politycznej biografii Pfitznera, 
wykraczających poza tak czy owak bardzo skromną 
literaturę sekundarną. Prace w archiwum udało mi się 
zakończyć w połowie października, zaopatrzyłem się 
też w potrzebne książki z biblioteki.
 Potem nastąpił koniec! Wszystko pozamykano, 
a ja przystąpiłem do samotnej pracy nad moimi książ-
kami i kopiami. Materiały, które nie były już dostępne 
publicznie, dostarczał mi kierownik filii w Pradze 

dr Zdenĕk Nebřenský, dzięki czemu mogłem praco-
wać, nie narażając na szwank programu badawczego, 
a w ten sposób całego pobytu. Dostęp do Internetu 
pomagał w pracy. W moich studiach skupiłem się na 
dwóch głównych zagadnieniach: po pierwsze, było 
to pytanie o istotny wkład Pfitznera jako naukowca 
do międzywojennego dyskursu o Europie Wschodniej 
i związana z tym recepcja elementów dyskursywnych. 
Chodziło mi przy tym głównie o stanowisko Pfitznera 
wobec doniosłej roli historyków polskich w tym 
dyskursie. Ponadto badania te miały się również 
przyczynić do ujawnienia mechanizmów i warunków 
ideologizacji naukowców w okresie narodowego 
socjalizmu. Wymagało to uwzględnienia całego 
dorobku Pfitznera, a także tych aspektów jego dzia-
łalności, które były związane z jego środowiskiem.
 16 lutego miałem okazję przedstawić rezultaty 
moich dociekań podczas zorganizowanego przez 
filię kolokwium online. Dziękuję za inspirującą 
dyskusję. Przy tej okazji utwierdziłem się w moich 
przemyśleniach na temat wciąż otwartych zagad-
nień i problemów, których identyfikację uważałem 
od początku za część mojego zadania. Umocniło się 
moje wrażenie, że międzywojennej debaty wokół 
pytania „czym jest Europa Wschodnia?” nie zbadano 
jeszcze wystarczająco przede wszystkim pod kątem 
jej założeń paradygmatycznych i w zestawieniu 
z metodycznymi ofertami nauk historycznych, a lite-
ratury na ten temat, w tym fundamentalnej pracy 
prof. dr. hab. Josefa Macurka, nie poddano wyczerpu-
jącej ewaluacji. Wydaje mi się również, że przebieg 
tej debaty przedstawiono bardzo formalnie, a bez 
wystarczającego uwzględnienia wątków komuni-
kacyjnych czy „komunikacji wewnętrznej” wypływa 
z tego zbyt mało informacji. A przecież właśnie tu – 
choć jest to bardzo trudne zadanie – można by się 
dowiedzieć więcej o dynamice myślenia metodycz-
no-teoretycznego. W ścisłym związku z tym można 
by przeanalizować pod kątem wartości poznawczej 
wzajemne oddziaływanie innowacji i środowiska jako 
czynnik ideologizacji.
 Pobyt badawczy w warunkach pandemii był 
oczywiście związany z dotkliwymi ograniczeniami. 
O ile w ogromnej mierze udało się skompensować 
zamknięcie placówek akademickich, o tyle gorzką 
pigułką był przede wszystkim wynikający ze „stanu 
wyjątkowego” brak osobistej komunikacji z koleżan-
kami i kolegami z Pragi. Pewną namiastką były coty-
godniowe spotkania z kierownikiem filii NIH, a także 
z kierownikiem filii Collegium Carolinum dr. Floria-
nem Ruttnerem, podczas których poruszaliśmy pro-
blemy związane z moją tematyką, ogólnie z naukami 
historycznymi, a także z bieżącą polityką. Za pośred-
nictwem Internetu udało mi się wziąć udział w róż-
nych kolokwiach i skonsultować się z dr. hab. Otarem 
Konradem, specjalistą od Uniwersytetu Niemieckiego 
w Pradze. Długie spacery po wspaniałych miejskich 
parkach zastąpiły zaś delektowanie się czeskimi 
knedlami – okres pewnych wymuszonych wyrzeczeń 
materialnych był więc również okazją do przekonania 
się, czego właściwie naprawdę potrzebujemy.

 Upływający w tak wspaniałej atmosferze pobyt 
był dla mnie nie tylko wzbogaceniem moich nauko-
wych doświadczeń i sposobnością do niemal beztro-
skiej pracy, lecz po prostu pięknym i niezapomnianym 
czasem dla mnie i mojej żony.
 Dziękuję NIH w Warszawie i osobiście jego 
dyrektorowi prof. dr. hab. Milošowi Řezníkowi za 
zaproszenie oraz dr. Zdenkowi Nebřenskiemu za 
jego nienarzucającą się opiekę. 

Rostock, marzec 2021
Ralph Schattkowsky 

Prof. dr hab. Ralph Schattkowsky był do przejścia na 
emeryturę profesorem historii współczesnej i wschod-
nioeuropejskiej w Instytucie Historycznym Uniwer-
sytetu w Rostocku. Jest profesorem zwyczajnym na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a do 
2019 roku prowadził tam Katedrę Historii Stosun-
ków Międzynarodowych na Wydziale Politologii 
i Studiów Międzynarodowych. W latach 2008–2018 
na tej samej uczelni kierował Copernicus Graduate 
School i redagował razem z Milošem Řezníkiem 
„CGS Studies”. Prof. Schattkowsky wielokrotnie opra-
cowywał projekty badawcze w różnych fundacjach 
i kierował nimi. Ostatnim z nich był projekt „Badania 
nad Europą Wschodnią w Polsce w latach 1918–1939” 
w DFG. Prof. Schattkowsky jest kawalerem Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ralph Schattkowsky



Aleksandra Kmak-Pamir-
ska: Centrum – Peryferia – 
Naród. Uwarunkowania 
w Polsce i w Niemczech 
w XIX i na początku XX 
wieku, Wydawnictwa  

Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2020, 

392 s., cena 56 PLN,  
ISBN: 9788323543275

Sabine Jagodzinski: 
W namiotach wezyrskich. 

Komemoracja wojen 
tureckich w kulturze 
szlacheckiej, przekład 

z języka niemieckiego Róża 
Zielnik-Kołodzińska, War-

szawa 2020, Muzeum Pałac 
w Wilanowie, 433 s., 

ISBN 978-83-66-104-52-5

Official History in Eastern 
Europe, red. Korine 

Amacher Andrii Portnov, 
Viktoriia Serhiienko, 

pojedyncze publikacje 
NIH w Warszawie, tom 40, 

362 s., fibre 2021, 
ISBN 978-3-944870-71-7

Miloš Řezník, Dariusz 
Makiłła (red.): After the 

Peace Treaty of Versailles 
(1919): New Order of 
Central Europe (= DHI 

Warschau, Quellen und 
Studien, t. 39, Wiesbaden: 

Harrassowitz 2021,  
ISBN: 978-3-447-11565-0) 
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Wpływ centrum na regiony

Monografia prezentuje strategię i wskazuje uwarun-
kowania budowania świadomości narodowej w Polsce 
i w Niemczech w odniesieniu do postrzegania regionu 
peryferyjnego przez środowiska zewnętrzne i przyj-
mowania elementów nowego obrazu skonstruowa-
nego na obszarach centralnych przez społeczność 
terenów peryferyjnych. Przyjmuje hipotezę, że wizeru-
nek regionów peryferyjnych tworzony w regionach 
centralnych w dyskursie kulturowo-społecznym nabie-
rał cech narodowych, budując spójny i jednolity obraz 
państwa, zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak 
i ogólnoniemieckiej. 
 Autorka zgromadziła niezwykle obszerny i różno-
rodny materiał badawczy. Skrupulatnie przepro-
wadziła kwerendy w wielu archiwach polskich 
i niemieckich. Zapoznała się z licznymi źródłami epoki 
(pamiętniki, wspomnienia, prasa, itp.) oraz z literaturą 
przedmiotu. Świadczy to o wysokich umiejętnościach 
warsztatowych i dociekliwości badawczej. (Z recenzji 
prof. Andrzeja Saksona) 
 W książce słusznie zwrócono uwagę, że procesom 
integracji w Niemczech przyświecała idea budowy 
potęgi państwa pruskiego, natomiast na ziemiach 
polskich integracja była związana z budowaniem 
świadomości narodowej i tworzeniem podwalin 
niepodległego państwa. Skoncentrowano się na 
narodzie rozumianym w kategoriach wspólnoty 
i państwa. (…) Jest to praca nowatorska, bowiem 
omawia problemy, które nie były do tej pory w tak 
dokładny i wyczerpujący sposób opisane w literaturze 
naukowej. Pierwszy raz w tak komplementarny sposób 
dokonano analizy oddziaływania centrum na peryfe-
ria na przykładzie Berlin – Dolne Łużyce i Warszawa – 
Podlasie. (Z recenzji prof. Zygmunta Woźniczki) 

 Aleksandra Kmak-Pamirska – historyczka, religio-
znawczyni i europeistka. Pracownica NIH w Warsza-
wie w latach 2014–2018. Pracę doktorską pt. „Biskup 
Carl Maria Splett w pamięci historycznej” obroniła 
w Instytucie Historii UJ. Zdobyła wyróżnienie w VIII 
Edycji Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 
2014 organizowany przez PAN oraz IPN. Stypendystka 
KAAD oraz Instytutu Herdera w Marburgu. Jej zainte-
resowania badawcze skupiają się wokół zagadnień 
pamięci, II wojny światowej, teorii centrum-peryferia, 
roli religii w kształtowaniu się państw i systemów 
państwowych oraz problematyki państw autorytar-
nych i totalitarnych. 

Nowe publikacje

Analiza postrzegania zagrożenia tureckiego

Wielkie rzeczy rodzą się wśród wielkich niebezpie-
czeństw”. W XVII stuleciu takim wielkim niebez-
pieczeństwem dla Rzeczypospolitej było Imperium 
Osmańskie. Zmagania z turecką ekspansją pozostawiły 
trwałe ślady o charakterze materialnym i wizualnym; 
strach mieszał się z uznaniem dla przeciwnika, rola 
przedmurza chrześcijaństwa – z fascynacją kulturą 
orientalną. Sabine Jagodzinski skupia się na omówie-
niu zmienności postrzegania zagrożenia tureckiego 
i jego komemoracji w rodach Żółkiewskich, Sobieskich 
i Radziwiłłów. Analizuje też związane z tym dzieła 
i formy upamiętniania oporu przeciwko ekspansji 
na przykładzie Żółkwi – miasta hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego, a zarazem jednej z ulubionych 
rezydencji jego prawnuka, Jana III Sobieskiego. 
 Publikacja powstała we współpracy między 
warszawskim NIH a Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. Jest to polski przekład pracy doktorskiej 
autorki. W języku niemieckim ukazała się ona pod 
tytułem „Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch- 
litauischen Adelskultur. Kommemoration und Reprä-
sentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł“ 
(Ostfildern 2013). 

Historie oficjalne dla Europy Wschodniej?

Przez „historię oficjalną” rozumie się promowaną 
przez państwo i umotywowaną ideologicznie 
interpretację przeszłości, służącą celom politycznym 
reżimów o zwykle niedemokratycznym charak-
terze. Optymistyczna wiara, że rozpad Związku 
Radzieckiego przyniesie jej kres, okazała się naiwna. 
Pierre Nora wyraził opinię, że w ostatnich 30 latach 
można było zaobserwować „powszechną polityzację 
historii” – czyli ideologizację pracy historyków. 
 Jak na pracę historyków wpływają dziś wieloletnie 
doświadczenia XX wieku w Europie Wschodniej? Co 
„historia oficjalna” mogłaby oznaczać dla narodów 
bez państwa lub samozwańczych „republik”? W jak 
sposób ukraińskie nauki historyczne uległy sowietyza-
cji? Jaką przestrzeń pozostawiono w oficjalnych insty-
tucjach historycznych Związku Radzieckiego i socjali-
stycznej Polski na indywidualne inicjatywy badawcze 
czy zgoła pewną minimalną różnicę zdań w sprawie 
wyznaczonych planów badań? Jak w okresie postso-
wieckim przeredagowywano rosyjskie podręczniki do 
historii?Jaką rolę w polityce historycznej odgrywają 
literatura, film, pomniki, turystyka czy rytuały? Jak 
w obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim instrumen-
talizowano pamięć o II wojnie światowej i jak obrazy 
wojny w Donbasie wpływają na debaty o polityce 
historycznej w sąsiednich państwach postradzieckich?
 Tymi zagadnieniami zajmują się w zawartych 
w niniejszym tomie interdyscyplinarnych artyku-
łach badaczki i badacze z Austrii, Francji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Litwy, Polski, Szwajcarii i Ukrainy. 
Większość tekstów powstała w ramach projektu 
badawczego „Divided Memories, Shared Memories. 
Ukraine / Russia / Poland (20th–21st centuries): An 
Entangled History” (finansowanego przez Szwaj-
carską Narodową Fundację Nauki) na Uniwersytecie 
Genewskim. Po raz pierwszy zaprezentowano je 
w czerwcu 2018 roku na konferencji „Official History 
in Eastern Europe. Transregional Perspectives” 
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. 

 Korine Amacher jest profesorem historii Rosji 
i ZSRR oraz dyrektorem programu studiów magister-
skich „Russia – Central Eastern Europe” na Uniwersy-
tecie Genewskim.
 Profesor Andrii Portnov wykłada historię Ukrainy 
a Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfur-
cie nad Odrą i jest dyrektorem PRISMA UKRAЇNA 
Research Network Eastern Europe w Forum Studiów 
Transregionalnych w Berlinie. 

 Viktoriia Serhiienko jest pracownicą naukową 
w Instytucie Badań Źródłowych im. Mychajła 
Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
w Kijowie. 

 
Po traktacie wersalskim

Traktaty pokojowe z Wersalu, Saint-Germain i Trianon 
z ich postanowieniami w sprawie nowych granic 
odnosiły się przede wszystkim do sytuacji w Europie 
Środkowej. Jednocześnie jednak właśnie w tym regio-
nie najdobitniej ujawniły się ograniczenia dotyczące 
pryncypiów tych traktatów i możliwości ich stosowa-
nia. Manifestowało się to przede wszystkim w odnie-
sieniu do gwarancji dla granic, rozwiązywania sporów 
terytorialnych, regulowania praw mniejszości 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 perspek-
tywy wewnętrznej, środkowoeuropejskiej, jak 
i zewnętrznej. Skupiono się na strategiach i wizjach 



Sabine Stach, Politika 
odkazu, tłumaczenie 

z języka niemieckiego: 
Zdeněk Hartmann, Praha: 

Academia 2021, 625 s., 
ISBN 978-80-200-3177-8

Ulrich Mählert (red.): 
„Jahrbuch für Historische 
Kommunismusforschung” 

2021, Metropol, Berlin 
2021, 336 s.,  

ISBN: 978-3-86331-590-0.
Link do wydawnictwa: 

Jahrbuch 2021

Przekład na podstawie 
wydania: Ackermann, 

Felix. Palimpsest Grodno: 
Nationalisierung, Nivellie-
rung und Sowjetisierung 
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Link z zapowiedzią imprezy w Grodnie: ru.hrodna.
life/2021/03/16/razmovy-z-grodzencami-hh-stagod-
dzja-gorad-z-njameckih-arhiva-i-fota-natalli-dorash
-knigu-feliksa-akermana-prjezentujuc-u-grodne/ 

Rejencja ciechanowska

Rzesza Niemiecka zaanektowała kosztem Polski 
w 1939 roku północną część Mazowsza wokół 
Ciechanowa i wcieliła ją jako „rejencję ciechanow-
ską” (Regierungsbezirk Zichenau) do prowincji Prusy 
Wschodnie, której terytorium w ten sposób się znacz-
nie powiększyło. Ciechanów stał się teraz poletkiem 
doświadczalnym nazistowskich władz w Królewcu 
z gauleiterem Erichem Kochem na czele, dążącym do 
realizacji swoich kolonialnych ambicji we wschodniej 
Europie. Planował on całkowitą „odbudowę” anekto-
wanego obszaru w duchu narodowego socjalizmu – 
od polityki osiedleńczej na wsi po przebudowę miast. 
 13 artykułów wchodzących w skład niniej-
szego tomu zbiorowego jest efektem konferencji 
w warszawskim NIH w maju 2017 roku. Naświe-
tlają poszczególne aspekty okupacji niemieckiej na 
północnym Mazowszu, które dotychczas rzadko 
bywały przedmiotem badań naukowych. Autorzy 
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 rozmaite formy masowej przemocy wymierzonej 
w miejscową ludność, w przypadku Żydów zakończo-
nej ludobójstwem. 

 Christhardt Henschel jest pracownikiem 
naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego 

przyszłego porozumienia podczas rokowań pokojo-
wych, a przede wszystkim po nich. Autorki i autorzy 
z Albanii, Austrii, Czech, Niemiec, Włoch, Polski, 
Słowacji, Rosji i USA analizują strategie i dyskursy 
aktorów społeczeństw w poszczególnych krajach. 
Stosują jednak zarazem również metodę porównaw-
czą i transnarodową. Zajmują się zarówno „wielkimi” 
protagonistami historii (dyplomatami, politykami, 
elitami intelektualnymi...), jak i strukturalnymi warun-
kami funkcjonowania „systemu wersalskiego”. 

Gry w realnym socjalizmie

W okresie realnego socjalizmu w milionach pokoi 
w mieszkaniach prywatnych, w koszarach, salach 
lekcyjnych i knajpach ludzie uprawiali gry: karciane, 
planszowe, a od lat osiemdziesiątych także kompu-
terowe. Z punktu widzenia władzy państwowej 
uprawianie gier nie miało być jednak pozbawione 
określonego celu, lecz służyć wielkiemu utopijnemu 
projektowi – chodziło o wychowywanie „nowych 
ludzi” i demonstrowanie wyższości komunizmu 
w rywalizacji między ustrojami. Gry i granie, 
lokowane między rozrywką a dyscypliną społeczną, 
są nawet w „Jahrbuch für Historische Kommuni-
smusforschung” 2021 traktowane jako sondy do 
badania społeczeństw realnego socjalizmu. Na 
skrzyżowaniu sterowania politycznego, gospodarki 
niedoboru i przyjemnej próby sił uprawianie gier 
okazuje się według autorów instrumentem „dykta-
tury wychowawczej”, a także możliwością negocjowa-
nia i przekraczania granic w kreatywnym „działaniu 
na próbę”.

 Prof. dr hab. Maren Röger jest profesorem na 
Uniwersytecie w Augsburgu. Jej zainteresowania 
badawcze obejmują historię Europy Środkowo-
-Wschodniej, w szczególności imperium Habsbur-
gów, Polskę, Rumunię i Niemcy od XIX do XXI wieku. 
W latach 2010-2015 była pracownicą naukową w NIH 
w Warszawie.
 Dr Sabine Stach jest pracownicą naukową 
w Instytucie im. Leibniza Historii i Kultury Europy 
Wschodniej (zakład „Kultura i imaginacja”). W latach 
2015–2020 była pracownicą naukową warszawskiego 
NIH, gdzie organizowała m.in. konferencję o grach 
w realnym socjalizmie, która odbyła się w grudniu 
2019 roku w Berlinie. Obecnie pracuje nad monogra-
fią na temat przedstawiania historii realnego socjali-
zmu w komercyjnej turystyce miejskiej. 

Męczennicy: między ofiarą a bohaterem

Jana Palacha i mało znanego poza Niemcami Oskara 
Brüsewitza łączy podobny los. Brüsewitz, pastor 
z okolic Zeitz w NRD, podpalił się w sierpniu 1976 
roku w proteście przeciwko reżimowi komunistycz-
nemu. Tak jak Palach został następnie wystylizowany 
na politycznego męczennika. Autorka pokazuje 
w swojej książce, jak wizja Palacha i Brüsewitza 
oscyluje na płaszczyźnie symbolicznej między „ofiarą” 
a „bohaterem” oraz jakie funkcje spełniają(-li) obaj 
jako postacie dyskursu dla różnych – zachodnich 
i wschodnich – podmiotów. Niniejsza publikacja 
to rozprawa promocyjna autorki. Ukazała się ona 
w 2016 roku w wydawnictwie Wallstein pod tytułem 
„Vermächtnispolitik. Jan Palach und Oskar Brüsewitz 
als politische Märtyrer”. 

Białoruskie wydanie książki o Grodnie  
jako palimpseście

Wydana staraniem Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego w Warszawie monografia „Palimpsest Grodno. 
Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung 
einer mitteleuropäischen Stadt 1919–1991” ukazała 
się wiosną 2021 roku w mińskim wydawnictwie Arche 
w języku białoruskim. Pierwsza prezentacja książki 
odbyła się 18 marca w Centrum Życia Miejskiego 
w Grodnie. Z zachowaniem zasad higieny wzięło 
w niej udział 60 mieszkańców miasta. Autor, Felix 
Ackermann, pracownik naukowy warszawskiego 
NIH, połączył się z Warszawy z uczestnikami na 
platformie Zoom, przedstawił wprowadzenie do 
książki i pokazał dodatkowe materiały. Należą do 
nich czarno-białe fotografie Natalii Dorosz oraz 
napisane specjalnie do wydania białoruskiego posło-
wie, w którym autor spogląda wstecz na dekadę od 
ukazania się wydania niemieckiego. 
 Po dziesięciu latach wyraźnie okazuje się, że 
metafora palimpsestu jest wciąż aktualna. Jeśli 
traktować przestrzeń miejską jako nawarstwie-
nie śladów różnych epok, które jak w przypadku 
wielokrotnie używanego papirusu są zacierane 
i zapisywane od nowa, to jest jasne, że ten proces 
nie ma końca. I tak choćby ubiegłego lata otworzył 
się w dziejach miasta nowy rozdział, którego zakoń-
czenie jest jeszcze niepewne. Dla tych mieszkańców 
Grodna, którzy interesują się historią swojego miasta 
niezależnie od walk ideologicznych, książka Felixa 
Ackermanna przynosi zupełnie nowe perspektywy, 
gdyż przeanalizował on zasoby źródłowe na Biało-
rusi, w Polsce, Izraelu, Niemczech i USA. 
 Wersję niemiecką książki Palimpsest Grodno 
można pobrać bezpłatnie na portalu Perspektivia.net. 
Lokalna historia białoruskiego dziś miasta Grodna 
to mikroanaliza strefy, pozostającej do dziś pod 
wyraźnym wpływem wyniszczających działań Niemiec 
i Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej. 
Monografia Ackermanna jest zapisem wzajemnego 
przenikania się ludobójstwa, pracy przymusowej, 
deportacji i przesiedleń. Autor analizuje również, 
w jaki sposób okupanci aktywnie wykorzystywali 
przypisywanie tożsamości etnicznej i narodowej do 
sterowania tymi procesami. 
 
Link do portalu Perspektivia: perspectivia.net//publi-
kationen/qus-warschau/ackermann_grodno
Link do opisu białoruskiego wydania książki:  
store.arche.by/item/6694
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sation in the Baltic Sea, 
1050–1450, New York, 
Routledge 2021, 188 s., 
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w Warszawie. Bada dzieje Polski w XIX i XX wieku.  
Książka ukaże się pod koniec maja 2021 roku, 
a można ją zamawiać z wyprzedzeniem w wydawnic-
twie fibre: fibre-Verlag. 

Srebro i złoto w regionie Bałtyku

„Monetisation and Commercialisation in the Baltic 
Sea, 1050–1450” traktuje o różnorodnym stosowaniu 
srebra i złota w regionie Bałtyku w średniowieczu. 
Książka składa się z dziesięciu oryginalnych artyku-
łów, poświęconych monetom i walutom, handlowi, 
gospodarce i władzy. Ich autorzy unikają przesta-
rzałego podejścia rodem z historii gospodarczej, 
zakładającego progresję od form „prymitywnych” 
do struktur „rozwiniętych”. W książce połączono 
ze sobą wiele koncepcji metodycznych, wykorzy-
stując źródła pisemne, świadectwa archeologiczne 
i numizmatyczne oraz perspektywy antropologiczne. 
Na podstawie tych materiałów autorzy analizują 
różne sposoby stosowania srebra i złota jako środków 
płatniczych, fiskalnych instrumentów panowania 
oraz darów w społeczeństwach regionu Bałtyku 
w pełnym i późnym średniowieczu. Antologia jest 
pokłosiem konferencji „Momenty monetyzacji i strefy 
komercjalizacji w basenie Morza Bałtyckiego w latach 
1050–1450”, która odbyła się we wrześniu 2018 roku 
w warszawskim NIH.  

https://www.routledge.com/Monetisation-and-
Commercialisation-in-the-Baltic-Sea-1050-1450/
Adamczyk-Mozejko/p/book/9780367898564

Ruch Solidarności

Polski ruch Solidarności jest jednym z głównych 
protagonistów współczesnej historii praw człowieka. 
W swojej wydanej ostatnio publikacji Robert Brier 
analizuje ten ruch, kwestionując pogląd, że lata 
osiemdziesiąte XX wieku były niewiele więcej niż 
echem przełomu w dziedzinie praw człowieka 
w poprzedniej dekadzie. Stłumiony w 1981 roku, ruch 
Solidarności był wspierany przez zaskakująco różno-
rodną grupę podmiotów międzynarodowych. Brier 
bierze pod lupę stanowiska intelektualne, strategie 
polityczne oraz ikony owego okresu i frapująco 
opisuje swoje ustalenia. 
 Robert Brier jest historykiem szczególnie zainte-
resowanym stykiem stosunków międzynarodowych 
i historii idei u schyłku dwudziestego wieku. W latach 
2009–2015 jako pracownik naukowy NIH w Warsza-
wie badał, jak język praw człowieka wpływał na 
zakończenie zimnej wojny. Niniejsza publikacja 
zawiera wyniki jego analiz. 

Nowy projekt na temat 
eurosceptycyzmu 

To nie dopiero kryzys związany z uchodź-
cami i pandemia COVID-19 wystawiły spój-
ność 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 rozważa-
niach sceptycyzmu wobec jednoczenia się 
Europy prawie niemożliwe jest zrozumie-
nie przeszłości – nie mówiąc już o wspiera-
niu spójności europejskiej w przyszłości.
 W nowym projekcie poświęco-
nym tematowi eurosceptycyzmu trzy 
instytuty Fundacji im. Maksa Webera – 
w Londynie, Rzymie i Warszawie – połą-
czą wysiłki z Hamburskim Instytutem 
Badań Społecznych.
 Pod tytułem „Europejskie ruchy 
antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od 
początków integracji europejskiej do dziś” 
naświetlamy ten europejski temat z per-
spektyw interdyscyplinarnych i międzyna-
rodowych. W centrum uwagi znajdują się 
głosy eurokrytyczne od lat 50. XX wieku.
 Dotychczasowe badania skupiały się 
przeważnie na niedawnej przeszłości 
i antyeuropejskich partiach politycz-
nych. 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 politycz-
nych. 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. Jako preludium już 16 
grudnia 2020 roku pod hasłem „Europej-
ska awaria” odbył się wykład prof. dr hab. 
Isabel Schnabel, członkini Rady Prezesów 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC). 
Ekonomistka poruszyła w nim temat 
zaufania społeczeństwa do banków 
centralnych. Na podstawie dowodów 
empirycznych przeanalizowała ewolucję 

Litewskiego w epoce wczesnonowożytnej. 
Integracją i suwerennością w relacjach 
między Wielkim Księstwem Litewskim 
a Królestwem Polskim w latach 1385–1569 
zajmuje się w ramach swojego stypen-
dium postdoktorskiego dr Wasil Waronin. 
Sejmiki województwa nowogródzkiego 
w latach 1565–1632 są przedmiotem 
badań Andreja Radamana, który spędzi 
Warszawie jedenaście miesięcy. Mgr 
Uładzimir Szypiła prowadzi badania na 
temat pozycji kleru i wiernych, analizując 
unicką diecezję połockiej w przededniu 
podziału Kościoła unickiego w 1839 
roku. Mgr Weranika Lebedz kontynuuje 
w ramach swojego stypendium dociekania 
na temat dziejów badań archeologicz-
nych na zachodniej Białorusi w okresie 
międzywojennym 1921–1939, a dr Jauhen 
Malikau wykorzystuje pobyt w Polsce do 
pracy nad swoim projektem pod tytułem 
„Drewniana ornamentyka tradycyjnej 
architektury jako klucz do zrozumienia 
specyfiki artystycznej narodów środkowo- 
i wschodnioeuropejskich”.

 Wspólny program stypendialny NIH 
w Warszawie i Instytutu Historii im. Tade-
usza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 
jest skierowany do historyczek i history-
ków z Białorusi, którym odebrano możli-
wość prowadzenia działalności naukowej 
w kraju ojczystym. Wielomiesięczny pobyt 
w Warszawie ma służyć również do skła-
dania wniosków konkursowych dotyczą-
cych dłuższych projektów badawczych, 
finansowanych przez instytucje badawcze 
w Polsce i innych krajach. Stypendia przy-
znano na okres od 1 lutego do 31 grudnia 
2021 roku. 

Imprezy online NIH  
w Warszawie

Z powodu stanu pandemii przejściowo 
przestawiliśmy naszą działalność na 
imprezy online. Biblioteka zareagowała 
na swoje zamknięcie uruchomieniem 
usługi skanowania. Dzięki temu naukowcy 
mieli możliwość kontynuowania swoich 
projektów także w sytuacji zamknięcia 
archiwów. Pierwszy wykład online 
z naszego cyklu „Wykładów wtorkowych” 
odbył się we wtorek, 27 października 2020 
roku, na platformie Zoom. W ten sposób 
umożliwiono udział badaczom i innym 
zainteresowanym osobom także spoza 
Polski, Litwy i Czech, co przyczyniło się do 
owocnej wymiany poglądów. Oczywiście 
również wszystkie nasze wykłady online 
były i nadal są tłumaczone symultanicznie 
z języka niemieckiego na polski. Niemniej 
bardzo się cieszymy, że od wiosny 2021 
roku znów możemy zapraszać publiczność 
na imprezy hybrydowe do warszawskiego 
NIH i do naszych filii. 

Witamy badaczy z Białorusi

Nabór do naszego programu stypendial-
nego został zamknięty. Wraz z Instytutem 
Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk udało nam się 1 lutego 
2021 roku powitać sześcioro naukowców 
z Białorusi:
 Dr Irena Ławrowska wykorzystuje 
sześciomiesięczne stypendium badaw-
cze do kontynuacji swojego projektu 
rekonstrukcji socjotopografii Brześcia 

Pozostałe



Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2005,  
Źródło: Wikimedia Commons

Źródło: Wydawnictwa Uniwersytetu  
Warszawskiego

Stypendyści
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Śmierć Anny Kędziorek

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Anny Kędziorek, redaktor naczelnej 
Wydawnictw Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Pani red. Anna Kędziorek wspie-
rała NIH w Warszawie, redagując wiele 
z naszych polskich publikacji w ostatnich 
latach. Była nieocenioną specjalistką, 
znakomicie poruszającą się po zawiłym 
świecie prac naukowych. Wykazywała 
nieustający entuzjazm wobec wszystkich 
projektów, które NIH realizował w koope-
racji z WUW. Imponowała profesjona-
lizmem oraz taktem w kontaktach między 
autorami, tłumaczami a wydawcami. Jej 
śmierć zaskoczyła nas w trakcie prac nad 
kolejnymi dwiema publikacjami. Składamy 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia Jej 
Rodzinie oraz Współpracownikom. 

dziś? Wystawa „Z Bliskiego Wschodu do 
bloku wschodniego” daje możliwość spoj-
rzenia wstecz na okres od lat 50. do 90. 
Zwiedzający dowiadują się, jak w tamtym 
okresie wyglądała mobilność i migracja 
studentów z Azji Zachodniej i Afryki 
Północnej do państw bloku wschodniego. 
Oprócz samych studiów przybliżamy życie 
studenckie i działalność polityczną gości 
z Orientu. 

 W realizowanym przez różne insty-
tuty projekcie badawczym „Wiedza bez 
granic” zajmujemy się umiędzynarodowie-
niem, usieciowieniem oraz innowacjami 
w państwach byłego bloku wschodniego. 
Uczestnikami przedsięwzięcia są Instytut 
Orientu w Bejrucie oraz Niemieckie Insty-
tuty Historyczne w Moskwie i Warszawie.
 Celem jest eksploracja innowacyjnych 
dziedzin badań naukowych. Pierwsze 
rezultaty projektu prezentujemy na wysta-
wie fotograficznej w Berlinie. Można ją 
oglądać od 11 do 20 czerwca codziennie 
od 11 do 18 w sali konferencyjnej berliń-
skiego Muzeum NRD. Wstęp wolny.
 Część programu ramowego stanowi 
dyskusja panelowa w Berlinie – temat 
„Z Bliskiego Wschodu do NRD” omówią 
11 czerwca dr Sophia Hoffmann (Berlin), 
Stella Kneifel (Erfurt), dr Ala Al-Hamarneh 
(Bejrut) i dr Patrice Poutrus (Erfurt). Mode-
ratorką będzie prof. dr hab. Birgit Schäbler 
z Instytutu Orientu w Bejrucie.
 Wystawę na ten sam temat zaplano-
wano w Muzeum Etnograficznym w War-
szawie w lutym 2022 roku. 

zaufania do EBC i Europejskiej Unii Walu-
towej oraz wyjaśniła, jak kryzys związany 
z koronawirusem wpłynął do tej pory na 
zaufanie obywatelek i obywateli europej-
skich. Następnie prof. dr hab. Waltraud 
Schelkle (London School of Economics), 
prof. dr hab. Aaron Sahr (HIS) i Moritz 
Schieritz (tygodnik „Die Zeit”) dyskutowali 
o tym, co te przemiany oznaczają dla unii 
walutowej i EBC oraz jaką rolę w zdobywa-
niu zaufania może odgrywać komunikacja.

 Impreza odbyła się we współpracy 
z Fundacją Zeit im. Ebelin i Gerda Buce-
riusów, Info-Point Europa Hamburg oraz 
Tide TV i była transmitowana na żywo 
w Internecie.
 Nowy projekt jest finansowany przez 
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań 
Naukowych (BMBF) kwotą około 1,5 
miliona euro, a prace rozpoczęły się 
1 kwietnia 2021 roku. Pierwsze warsztaty 
w ramach projektu zaplanowano na prze-
łom sierpnia i września 2021 roku.  

Wystawa: Z Bliskiego 
Wschodu do bloku  
wschodniego

Jak wyglądała migracja akademicka w cza-
sach zimnej wojny? Co było wówczas dla 
młodych studentów magnesem, przycią-
gającym ich za granicę? I co ci ludzie robią 

różnych narodowości. Na miejscu zbrodni 
znajduje się dziś pomnik, a podstawowe 
fakty jej dotyczące są znane. Wielu aspek-
tów tamtych wydarzeń jednak dotychczas 
nie zbadano. Brakuje również syntetycz-
nej analizy postępowań sądowych, które 
odbywały się z różną intensywnością 
w kilku państwach. Dr Vollmer, która dzięki 
stypendium NIH w Moskwie prowadziła 
już badania na ten temat w archiwach 
rosyjskich, analizuje teraz akta sprawców 
i ofiar w instytucjach polskich. W ten 
sposób ma powstać szerokie, usystema-
tyzowane studium tej zbrodni, popeł-
nionej w ostatniej fazie istnienia reżimu 
nazistowskiego. Szczególnie ciekawym 
aspektem jest m.in. duża liczba narodo-
wości i przynależności państwowych ofiar 
i sprawców, zwłaszcza w kontekście utartej 
opinii, że było to wydarzenie lokalne. 
W listopadzie, pod koniec stypendium, 
zaplanowano niewielkie międzynarodowe 
warsztaty, podczas których badaczka prze-
dyskutuje z kolegami po fachu z różnych 
krajów kolejne zagadnienia badawcze. 

 Na listopad, kiedy stypendium będzie 
dobiegać końca, zaplanowano krótkie 
warsztaty, podczas których dr Nicolai ma 
przedyskutować z polskimi kolegami oraz 
przedstawicielami muzeów regionalnych 
i archiwów rezultaty badań oraz kolejne 
zagadnienia badawcze.
 Następnie, w ramach dwuletniego 
programu podoktorskiego PASIFIC Polskiej 
Akademii Nauk, projekt ma zostać roz-
szerzony i objąć mniejszość żydowską na 
pograniczu niemiecko-polskim i niemiecko-
-francuskim. Efektem jego realizacji ma być 
druga publikacja książkowa autora, wpisu-
jąca się w ideę Trójkąta Weimarskiego. 

Od kwietnia do listopada 2021 roku 
dr Claudia Vollmer (Uniwersytet Studiów 
Zaocznych w Hagen) przebywa na stypen-
dium w Niemieckim Instytucie Historycz-
nym w Warszawie i w jego filii w Wilnie. 
Realizuje projekt badawczy pod tytułem: 
„Marsz śmierci w Palmnikach: mikrohisto-
ryczne przybliżenie jednego z doświad-
czeń przemocy w XX wieku i rozrachunku 
z nim – w perspektywie transnarodowej”. 
W jego ramach analizuje marsz śmierci 
z różnych podobozów obozu koncentra-
cyjnego Stutthof pod Gdańskiem, który 
zakończył się masakrą na plaży bałtyckiej 
w Palmnikach (obecnie Jantarnyj w gra-
nicach Rosji). Kilka tysięcy żydowskich 
więźniów, głównie kobiet z Polski, Węgier 
i republik bałtyckich zostało zamordowa-
nych przez SS i jego pomocników, w tym 
siły pomocnicze złożone z członków 

Dr Johann Nicolai przebywa od czerwca 
do listopada 2021 roku na półrocznym 
stypendium w warszawskim NIH. Realizuje 
projekt badawczy, poświęcony samoor-
ganizacji Żydów na „prowincji” i anali-
zujący regionalne oddziały Centralnego 
Związku Niemieckich Obywateli Wyznania 
Mojżeszowego na byłych niemieckich 
ziemiach wschodnich w latach 1920–1938. 
Ma to posłużyć wypełnieniu istotnej luki 
badawczej, dotyczącej przede wszystkim 
zagadnień związanych z egzystencją gmin 
żydowskich na terenach graniczących 
z obszarem niemieckojęzycznym. Szcze-
gólne znaczenie mają pod tym względem 
te gminy żydowskie, które po 1918 roku 
na mocy traktatu wersalskiego znalazły 
się na terytorium państwa polskiego. 
Dr Nicolai zamierza zbadać, jak funkcjo-
nowała ciągłość przynależności regional-
nych oddziałów do Centralnego Związku 
na ziemiach, które przypadły wówczas 
Polsce, oraz w jakiej sytuacji znaleźli się 
uważający się za niemieckich patriotów 
Żydzi zrzeszeni w Centralnym Związku jako 
podwójna mniejszość pomiędzy fron-
tami. Prowadzi to również do szerszego 
zagadnienia, dotyczącego roli regionów 
przygranicznych jako miejsc przenikania 
się kultur dla życia społeczności żydowskiej 
w ujęciu porównawczym. 
 Po przeprowadzonej już z powodze-
niem ewaluacji akt z Wiener Library w Lon-
dynie badacz planuje prace nad zbiorami 
dokumentów na temat gmin żydowskich, 
znajdującymi się w Żydowskim Instytucie 
Historycznym w Warszawie oraz w archi-
wach regionalnych. 
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Terminy

2–3 czerwca 2021  
Dom Thomasa Manna w Nidzie (hybrydowo)

Konferencja: Leisure History(ies): The Significance  
of Summer in the Biography)

7–10 czerwca 2021 
NIH w Warszawie (hybrydowo)

Konferencja: Podwójny początek. Koniec II Wojny 
Światowej na Zachodzie i Wschodzie – demokraty-
zacja versus stalinizacja

22–23 czerwca 2021 
Dom Thomasa Manna w Nidzie (hybrydowo)

Warsztaty: Nowe badania historii Suwalszczyzny

5–9 lipca 2021 
Uniwersytet Warszawski (hybrydowo)

Memory Studies Association Annual Conference 
“Convergences”

8 lipca 2021 
NIH w Warszawie

XX Debata Lelewelowska: To Whom Does the 
Museum Belong?

14 lipca 2021 
Dom Thomasa Manna w Nidzie (hybrydowo)

Wykład poniedziałkowy w ramach Festiwalu Tho-
masa Manna w Nidzie: Michael North (Greifswald), 
Morze Bałtyckie: literackie konstrukcje regionu

31 sierpnia–2 września 2021 
Hamburg

I warsztaty projektu „Eurosceptycyzm“

14–19 września 2021 
Sofia

Konferencja: Transregional Academy: Shadows 
of Empires. Imperial Legacies and Mythologies in 
East Central Europe

16–17 września 2021 
online

III Konferencja projektu „Wiedza bez granic”   
Contested Knowledge in a Connected World

28–29 września 2021 
NIH w Warszawie (hybrydowo)

Konferencja: Konflikty w miastach Królestwa 
Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska 
w XIII–XVIII wieku i sposoby ich przezwyciężania

październik 2021  
NIH w Warszawie

Warsztaty: Kto buduje muzeum?

5 października 2021  
Praga (online)

Wykład: Prof. dr hab. Werner Plumpe: Das Kalte Herz. 
Kapitalismus. Die Geschichte einer andauernden 
Revolution

4–6 listopada 2021 
Filia warszawskiego NIH w Pradze

Konferencja: Die ungleiche Entwicklung der Regio-
nen: Das „jüngere Europa” im trans- und interkonti-
nentalen Netzwerk

11–13 listopada 2021 
Gdańsk

Konferencja: Niechciany kompromis. Wolne miasto 
Gdańsk 1920–1939

17–19 listopada 2021 
Polanica-Zdrój

VIII Międzynarodowa Konferencja: „Góry –  
Literatura – Kultura”, „Człowiek gór: ontologia,  
stereotypizacja, (auto)stylizacja“

25–27 listopada 2021 
Kraków

Konferencja: Historia stosowana. Kształtowanie 
przez politykę, praktyka kulturowa, naukowa 
argumentacja

2 grudnia 2021 
NIH w Warszawie

Debata Lelewelowska: Knowledge relations between 
Polish People’s Republic and the ‘friendly’ regimes of 
Africa and the Middle East

8 grudnia 2021 
Villa Lanna w Pradze

Konferencja: „Europa Środkowo-Wschodnia” – 
Zagadnienia i wizje przyszłości na lata  
dwudzieste XXI wieku

16–17 czerwca 2022 
Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Konferencja: Understanding Childhood and 
Construction of National Identities in Central 
and Eastern Europe from 18th Century until the 
Beginning of the Second World War

nicą naukową. Realizowany przez różne 
instytuty projekt jest osadzony w tema-
cie badawczym NIH nr 5 i bada nurty 
eurosceptyczne od początków integracji 
europejskiej do dziś. Dr Olga Gontarska 
studiowała historię, a jej praca magisterska 
dotyczyła stosunku artystów awangar-
dowych do władzy w Rosji radzieckiej. 
Następnie ukończyła studia podyplomowe 
w dziedzinie dziennikarstwa i komuni-
kacji społecznej, a rozprawę doktorską 
pod tytułem „Wyobrażenia na temat 
historii w ukraińskich filmach fabular-
nych po 1991 r.” obroniła z wyróżnieniem 
w 2021 roku. 

28 lipca 2021 roku z warszawskiego NIH 
odszedł dr Jos Stübner. Od lutego 2015 
roku historyk był zatrudniony w charak-
terze asystenta naukowego kierownictwa 
Instytutu. Do jego zadań należał lektorat 
tekstów niemieckich oraz przygotowywa-
nie licznych publikacji należących do serii 
wydawniczych Instytutu. W badaniach 
realizowanych poza warszawskim NIH 
dr Stübner zajmuje się historią regionalną 
Polski i Czech. W 2017 roku obronił dok-
torat. Jego praca nosi tytuł „Miasteczko, 
klasa i naród. Koncepcje miasta w Cze-
chach przed I wojną światową i po niej na 
przykładzie Rokycan i Chebu (Egeru)”. 

Od 1 marca 2021 roku dr Jaśmina Korczak- 
-Siedlecka jest pracownicą naukową 
NIH w Warszawie. Wcześniej praco-
wała w grupie badawczej „Społeczności 
wiejskie” w Instytucie Historii i Kultury 
Europy Środkowej i Wschodniej (GWZO) 
na Uniwersytecie w Lipsku. Jej polsko-
języczna rozprawa doktorska „Przemoc 
i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei 
Wiślanej w XVI–XVII wieku” (Toruń 2021) 
otrzymała już dwie nagrody. W kon-
kursie „Monografie” Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej zdobyła pierwszą nagrodę, 
a w 2019 roku wyróżniono ją w konkursie 
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, 
organizowanym przez Fundację na rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa pod patro-
natem honorowym Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO. Jej bieżący projekt badawczy 
nosi tytuł „Chłopi protestanccy we wcze-
snonowożytnej Polsce — konfesjonalizacja 
obszarów wiejskich na Pomorzu”. 

Do wszystkich imprez oznaczonych jako 
online lub hybrydowe zapewniamy 

dostęp online. Linki z dostę-
pem oraz inne informacje 
można znaleźć na stronie 

naszego Instytutu.

Dr Beata Jurkowicz jest europeistką, niem-
coznawczynią i edukatorką. Pracę dok-
torską napisała o znaczeniu niemieckich 
dóbr kultury dla stosunków polsko-nie-
mieckich. W 2011 roku otrzymała Stypen-
dium Roberta Schumana w Parlamencie 
Europejskim. W Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji współtworzyła Elektroniczną 
platformę na rzecz uczenia się dorosłych 
w Europie (EPALE) oraz promowała 
program Erasmus+. Jest ponadto człon-
kinią zespołu ekspertów przy Przedsta-
wicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. 
W warszawskim NIH dr Beata Jurkowicz 
prowadzi od 15 kwietnia 2021 roku bada-
nia w ramach projektu „Eurosceptycyzm”, 
realizowanego wspólnie przez Niemieckie 
Instytuty Historyczne w Londynie, Rzymie 
i Warszawie oraz Hamburski Instytut 
Badań Społecznych. 

Również do projektu „Eurosceptycyzm” 
dołączyła dr Olga Gontarska, która 
1 czerwca 2021 roku została naszą pracow-
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