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Wystawa: „Z Bliskiego Wschodu do 
bloku wschodniego”  Dyskusja panelowa 
na otwarcie wystawy „Wspólne 
przestrzenie”  Dyskusja panelowa 
o stosunkach polsko-arabskich w sztuce  
„Bibliomigrancy” w kontekście polsko-
-niemieckim od II wojny światowej Historia 
integracji europejskiej  Jak wędrują idee – 
Stosunki naukowe a zimna wojna
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele 
Niemieckiego Instytutu 
Historycznego 
w Warszawie! 

nymi konsekwencjami, a w niektórych przypadkach 
nadal to robią. Obserwujemy to już od początku 
wojny, kiedy wszyscy eksperci polityczni, wojskowi 
i inni byli całkowicie zaskoczeni – nie tylko napaścią, 
lecz również zdolnością społeczeństwa ukraińskiego 
do oporu. Prawie wszystkie oczekiwania okazały się 
błędne. Wciąż jeszcze szanse zwycięstwa oblicza się 
na podstawie siły wojskowej – liczby żołnierzy i zaso-
bów broni. „Analitycy” nadal niedostatecznie dostrze-
gają potrzebę niezbędnej wiedzy socjologicznej, 
historycznej, kulturowej, psychologicznej. I właśnie jej 
całkowicie brakuje, ponieważ wydawało się, że rynek 
pracy jej nie potrzebował.
 Wniosek jest jasny: uniwersytety i badania 
naukowe istnieją po to, by dostarczać specjalistyczną 
wiedzę wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie. 
Niezbędna jest do tego trwająca przez dekady 
praca i przygotowanie, bez ignoranckiej kalkulacji, 
czy to się obecnie opłaca. Ostatecznie bowiem tak 
będzie. Z ogólnospołecznego punktu widzenia teraz 
opłacałoby się posiadać tę specjalistyczną wiedzę. 
Czego potrzebujemy obecnie? Pracy. Zmiany spo-
sobu myślenia w polityce szkolnictwa wyższego i na 
samych uczelniach. Mniej bieżącej ideologii i dyktatu 
gospodarki, więcej otwartości, a wreszcie lepszej 
infrastruktury badawczej, także za granicą.
 Postępowalibyśmy jednak nierozsądnie, gdyby-
śmy w obliczu kryzysów skupiali się zawsze tylko na 
nich. Potrzebujemy wyważonych, wielowymiarowych 
i wieloperspektywicznych badań naukowych. Jedne 
obszary – również to w tej chwili widać – nie powinny 
zasadniczo ustępować drugim. Nawet obecnie pozo-
stajemy wierni tej zasadzie. 
 W ostatnim czasie wydarzeniem wielkiej wagi dla 
naszego Instytutu była odbywająca się cyklicznie co 
siedem lat wizytacja komisji, służąca ewaluacji pracy 
NIH. Jej udany przebieg utwierdził nas we wszystkich 
głównych kierunkach i założeniach naszej działalno-
ści w Warszawie, Wilnie i Pradze. 

Kaisersdorf, Burgenland, kwiecień 2022 

Miloš Řezník
Dyrektor

Łatwo sobie wyobrazić, że rosyjska agresja prze-
ciwko Ukrainie, połączona z masowymi zbrodniami 
przeciwko ludzkości, pod każdym względem bardzo 
poruszyła zespół NIH w Warszawie. Stało się tak 
również dlatego, że wielu z nas łączą z tym krajem 
silne związki; wielu z nas intensywnie zajmuje się 
tematami ukraińskimi. Jesteśmy w kraju goszczącym, 
który ma wspólne granice zarówno z Ukrainą, jak 
i z agresorem; w kraju, którego historyczne i kultu-
rowe więzi z Ukrainą są szczególnie silne, wręcz fun-
damentalne dla jego historii; w kraju, który okazuje 
Ukrainie i ukraińskim uchodźcom bezprecedensową 
solidarność i pomoc. Jako pracownicy warszawskiego 
NIH reprezentujemy ponadto kraj, którego polityka 
wobec Europy Wschodniej w ostatnich dziesięciole-
ciach jest pośrednio współodpowiedzialna za obecną 
agresję; którego polityka w obliczu wojny spotyka się 
z niezrozumieniem i nieufnością nie tylko w Polsce.
 O niektórych działaniach NIH w Warszawie 
w tych sprawach dowiedzą się Państwo na kolejnych 
stronach. Oprócz wielu innych kwestii naszym kluczo-
wym wkładem jest fachowa wiedza. W Niemczech 
ujawnił się w ostatnich miesiącach jej ewidentny brak. 
Jeśli przyjrzymy się ofertom studiów na niemieckich 
uniwersytetach oraz finansowaniu poszczególnych 
katedr, to łatwo dostrzeżemy, że w ciągu ostatnich 
dekad redukowano kompetencje dotyczące sąsiadów. 
Od kilkudziesięciu lat bolączką polityki szkolnictwa 
wyższego jest ekonomicznie ugruntowane przekona-
nie, że struktura kierunków studiów i ich finansowa-
nie musi się kierować „popytem” i potrzebami rynku 
pracy. Skoro rynek pracy najwyraźniej nie przejawiał 
szczególnego zainteresowania ukrainistami, ukra-
inistyka praktycznie nie istnieje. Historycy, którzy są 
ekspertami, doszli do swojej specjalizacji naukowej 
często dzięki samokształceniu. W innych dyscyplinach 
sytuacja jest podobna. Mamy w Niemczech około 
140 katedr przedmiotów z zakresu nauk społecz-
nych i humanistycznych, mających w ostatecznym 
rozrachunku uzasadnienie społeczno-polityczne, 
ale możemy się pochwalić tylko jedną półetatową 
katedrą Entangled History of Ukraine na Uniwersy-
tecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, z którą ściśle 
współpracujemy.
 Okazuje się, że niemieccy i zachodnioeuropejscy 
politycy przez całe dziesięciolecia błędnie oceniali 
rozwój sytuacji w Europie Wschodniej z jego tragicz-



«Ten przyjazd, to zetknięcie z kulturą, z obyczajowością
tu w Europie, bo Polska to przecież część Europy, dużo

wniosły nie tylko w moją działalność artystyczną.»

– Majid Jammoul, jeden z pierwszych syryjskich studentów 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
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 Polską wersję wystawy pokazywano od 15 lutego 
do 27 marca w Muzeum Etnograficznym w Warsza-
wie pod tytułem „Wspólne przestrzenie. Migracje 
edukacyjne w kontekście zimnej wojny”. Oprócz 
ogólnych informacji na temat studentów zagranicz-
nych w bloku wschodnim przedstawiono konkretne 
życiorysy, formy działalności, stosunki naukowe 

i światy społeczne arabskich studentów kierunków 
artystycznych w NRD, Polsce i ZSRR. Pokazano, jak 
komunistyczni intelektualiści irańscy na emigracji 
współpracowali z uczelniami w Berlinie i Warszawie, 
oraz opowiedziano historię komunistycznej rozgłośni 
tureckiej „Bizim Radyo” i jej studenckich współpra-
cowników. Zaprezentowano także specjalne uczelnie 
dla studentów zagranicznych w Moskwie i Pradze. 
Polska Rzeczpospolita Ludowa stworzyła na Uniwer-
sytecie Mosulskim w Iraku instytut architektury i urba-
nistyki, co również było tematem ekspozycji. Niektóre 
z 18 tablic były poświęcone kobietom, które przyjeż-

dżały do krajów bloku wschodniego na studia. W tym 
przypadku skupiono się na aspektach emancypacji 
i równouprawnienia. Przedstawiono także biografie 
Magdy Saleh – pierwszej primabaleriny Egiptu oraz 
słynnej tureckiej pisarki Oyi Baydar.
 Wystawie towarzyszył program ramowy z dys-
kusjami panelowymi i projekcjami filmów. Została 
zorganizowana w ramach projektu badawczego 
Kontakty naukowe w przestrzeni ideologicznej: 
studenci z Bliskiego Wschodu w bloku wschodnim 
(1950–1991). Niemiecka wersja wystawy została 
pokazana w czerwcu 2021 roku w Berlinie. 

Jak wyglądała migracja akademicka w czasach zim-
nej wojny? Co było wówczas dla młodych studen-

tów magnesem, przyciągającym ich za granicę? I co 
ci ludzie robią dziś? Wystawa „Z Bliskiego Wschodu 
do bloku wschodniego” dała możliwość spojrzenia 
wstecz na okres od lat 50. do 90. Zwiedzający dowia-
dywali się, jak w tamtym okresie wyglądała mobil-
ność i migracja studentów z Azji Zachodniej i Afryki 
Północnej do bloku wschodniego. Oprócz samych 
studiów przybliżono życie studenckie i działalność 
polityczną gości z Orientu. W realizowanym przez 
różne instytuty projekcie badawczym „Wiedza bez 
granic” zajmowaliśmy się umiędzynarodowieniem, 
usieciowieniem oraz innowacjami w państwach 
byłego bloku wschodniego. Uczestnikami przedsię-
wzięcia były Instytut Orientu w Bejrucie oraz Niemiec-
kie Instytuty Historyczne w Moskwie i Warszawie. 
Celem była eksploracja innowacyjnych dziedzin 
badań naukowych. Pierwsze rezultaty projektu 
zaprezentowano na wystawie fotograficznej  
w Berlinie w czerwcu 2021 roku. 

Wystawa: „Z Bliskiego Wschodu do bloku 
wschodniego”

Konferencje / warsztaty

na zdjęciu od lewej: 
Majid Jammoul, Anna 

Galas-Kosil,  
Ala Al-Hamarneh, 

Dorota Woroniecka- 
-Krzyżanowska, 

Majid Jammoul, Ruth 
Leiserowitz, Michael 
Leiserowitz, Kinga 

Wołoszyn-Kowanda, 
Mustafa Switat

na zdjęciu goście 
wystawy w Muzeum 

Etnograficznym



Dyskusja panelowa na otwarcie wystawy  
„Wspólne przestrzenie”
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fizyczne i ideologiczne. Następnie rozszerzono 
dyskusję na kontekst polski, przedstawiając różne 
polityczne aspekty przyjmowania studentów zagra-
nicznych w dobie komunizmu. W uzupełnieniu osobi-
stymi doświadczeniami podzielił się Majid Jammoul, 
jeden z pierwszych syryjskich absolwentów warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, który opowiedział 
o swoim udziale w wymianie.

 W następnej części debaty skupiono się na wielo-
wymiarowości migracji edukacyjnej podczas zimnej 
wojny. Dr Teresa Romaszkiewicz-Białas wspomi-
nała swoją pracę jako wykładowczyni w Instytucie 
Architektury Uniwersytetu w Mosulu. Korzystając 
z wideopołączenia, przedstawiła swoje wspomnie-

Od 15 lutego do 27 marca NIH w Warszawie poka-
zywał w warszawskim Muzeum Etnograficznym 

wystawę „Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne 
w kontekście zimnej wojny”. Otwierając ekspozycję, 
dyrektor NIH w Warszawie prof. dr hab. Miloš Řezník 
i dyrektor muzeum Robert Zydel powitali gości. 
Z partnerskiego Instytutu Orientu w Bejrucie przybył 
także koordynator międzynarodowego projektu 
badawczego, w ramach którego zorganizowano 
wystawę: dr Al Al-Hamarneh poinformował o kon-
tekście projektu „Relations in the Ideoscape: Middle 
Eastern Students in the Eastern Bloc (1950’s–1991)”. 
Po wygłoszonym przez niego wprowadzeniu nastą-
piła wieloperspektywiczna dyskusja panelowa, 
moderowana przez Maxa Cegielskiego. Dr Mustafa 
Switat i dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska, którzy 
opiekowali się projektem ze strony NIH w Warsza-
wie, dyskutowali z Majidem Jammoulem i dr Teresą 
Romaszkiewicz-Białas, którzy opowiadali o swoich 
osobistych doświadczeniach podczas zimnej wojny.
 Na początku debaty dr Dorota Woroniecka-Krzy-
żanowska wprowadziła w stworzoną przez Arjuna 
Appaduraia koncepcję ideoscape, która posłużyła 
jako naukowa inspiracja dla projektu badawczego 
i wystawy. Na podstawie tej koncepcji wystawa 
fotograficzna pokazywała, jak migracja edukacyjna 
między Bliskim Wschodem a krajami byłego bloku 
wschodniego kreowała wspólne przestrzenie – 

na górnym zdjęciu od 
lewej: Max Cegielski,  
Dorota Woroniecka- 

-Krzyżanowska,  
Majid Jammoul, 
Mustafa Switat

na dolnym zdjęciu: 
dyrektor NIH  
Miloš Řezník

późniejszej pracy w charakterze wykładowcy na uczel-
niach artystycznych w Syrii.
 Końcowa część debaty była poświęcona tym 
stosunkom – lub raczej ich brakowi – po roku 1989. 
Mustafa Switat zwrócił uwagę na to, że polskie insty-
tucje nie podjęły wówczas żadnych realnych działań 
na rzecz podtrzymywania kontaktów z bliskowschod-
nimi absolwentami polskich uniwersytetów. Ponadto 
często nie wykorzystywano potencjału tych relacji. 
Rozmowy pogłębiano w trakcie wspólnego zwiedza-
nia wystawy i kontynuowano podczas późniejszej 
części nieformalnej z udziałem gości. 

nia z tamtego okresu. Szczególną uwagę poświęciła 
planowi nauczania, który architekci z Wrocławia 
realizowali w Mosulu, oraz osobistym codziennym 
doświadczeniom, takim jak podróż Polskim Fiatem po 
Iraku. Rozmowa przeszła następnie od wspomnień 
mosulskich studentów o polskich wykładowcach do 
analizy wpływu profesorów na studentów. Majid Jam-
moul opowiadał o tym, jaki trwały wpływ wywarł na 
niego jeden z jego ówczesnych profesorów – wybitny 
filozof sztuki i artysta Oskar Hansen. Podkreślił, że 
ten wpływ był odczuwalny nie tylko podczas studiów, 
lecz znalazł odzwierciedlenie również podczas jego 
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 Dyskusja przeszła następnie od tematów ogól-
nych do indywidualnych doświadczeń artystów. 
Opowiadali oni o tym, jak dostosowują wiedzę 
zdobytą w Polsce do tutejszego rynku sztuki – przede 
wszystkim w swojej pracy w instytucjach kultury 
i stowarzyszeniach artystów (Majid Jammoul) – 
oraz jak łączą elementy arabskiej tradycji sztuki 
z innymi stylami (Majid Jammoul na przykład w cyklu 
monumentalnych rzeźb pod tytułem „Arabska 
kaligrafia” i Nafe Alahmad w cyklu obrazów „Mój 
Orient” z lat dziewięćdziesiątych i trwającym do dziś 
cyklu „Nostalgia”).
 Z uwzględnieniem wymiany wiedzy między 
byłymi studentami a ich krajami ojczystymi w dzie-
dzinie sztuki uczestnicy przedstawili również swoje 
przemyślenia na temat sztuki narodowej i globalnej. 
W ten sposób debata umożliwiła zestawienie ze sobą 
perspektyw, które aktorzy transferu idei w sztuce 
przyjmują w kontekście praktycznym i teoretycznym. 
Dla publiczności dyskusja była okazją do poznania 
mieszkających w Polsce artystów arabskich (byłych 
studentów w PRL). Dzięki temu sama publiczność 
okazała się swego rodzaju międzykulturowym 
pośrednikiem w wymianie wiedzy. 

 Dla krajów arabskich, które stopniowo uzyskiwały 
niepodległość, okres po II wojnie światowej był cza-
sem modernizacji. Również rozwój sztuki stał się czę-
ścią tego procesu. Kraje arabskie stawały się niepodle-
głe tak samo jak Polska, która po raz drugi odzyskała 
swoją niepodległość po wojnie. Wszyscy dyskutanci 

zgodzili się co do tego, że sztuka, a tym samym artyści 
byli w tym okresie szczególnie ważni dla narodu. 
Agnieszka Chmielewska przedstawiła koncepcję tak 
zwanego „artysty państwowotwórczego“. Powie-
działa, że stosuje ją we własnych badaniach, aby 
zdefiniować rolę artystów plastyków w okresie mię-
dzywojennym. Mimo faktu, że od chwili nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między PRL a krajami 
arabskimi odbyła się już stosunkowo duża liczba 
wystaw sztuki arabskiej i dzieł arabskich artystów, 
według niej sztuka ta pozostaje często nieznana. 
Przyczynę badaczka upatruje w tym, że w dyskursie 
naukowym sztukę z krajów pozaeuropejskich dopiero 
od niedawna włącza się do analiz historycznych.

stawił swój pogląd na ewentualne perspektywy 
dalszej współpracy naukowej i kulturalnej między 
Polską a światem arabskim.
 Wszyscy dyskutanci sami mają doświadczenia 
z migracją edukacyjną i zastanawiali się na zaletami 
i wadami studiów zagranicznych. Wskazywali, że 
studia poza krajem ojczystym czynią migrantów 

przez krótki czas świadkami wydarzeń politycznych 
i społecznych w nowym kraju. Obecni na dyskusji 
artyści – Majid Jammoul i Nafe Alahmad – opowia-
dali o swoich wspomnieniach ze studiów, o życiu 
polskiego społeczeństwa w latach siedemdziesiątych 
i u kresu zimnej wojny. Dyskutowali o specyfice stu-
diów w Polsce jako kraju bloku wschodniego.

Dyskusja panelowa o stosunkach  
polsko-arabskich w sztuce

Na zakończenie wystawy „Wspólne przestrzenie. 
Migracje edukacyjne w kontekście zimnej 

wojny” zorganizowano 24 marca 2022 roku dyskusję 
panelową o stosunkach polsko-arabskich w sztuce. 
Poprowadził ją pracownik NIH w Warszawie dr 
Mustafa Switat. Temat debaty odnosił się do jego 
badań w ramach międzynarodowego projektu 
„Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students 
in the Eastern Bloc (1950’s to 1991)”, dotyczących 
przepływów wiedzy w naukach o sztuce między PRL 
a krajami arabskimi.
 Zaproszeni goście dyskutowali o stosunkach 
polsko-arabskich w sztuce w kontekście migracji 
edukacyjnej podczas zimnej wojny oraz o per-
spektywie ich potencjalnego rozwoju. Kolejnym 
ważnym tematem dyskusji było pytanie o tożsa-
mość sztuki w obliczu globalnej cyrkulacji wiedzy 
i kontaktów międzykulturowych.
 Dzięki porozumieniom międzypaństwowym 
umożliwiano polskim artystom w okresie komuni-
stycznym podróże do krajów arabskich, a studentom 
arabskim (kierunków artystycznych) edukację w bloku 
wschodnim. Organizowano również wystawy.
 Krzysztof Płomiński jest dyplomatą, specjalistą 
w zakresie współpracy Polski ze światem arabskim. 
Podczas dyskusji naświetlił związki między polityką 
stypendialną PRL a krajami arabskimi oraz współ-
pracę gospodarczą z tymi krajami. Następnie przed-

na górnym zdjęciu: 
Mustafa Switat 

na dolnym zdjęciu 
od lewej: Krzysztof 

Płomiński, Nafe 
Alahmad

na górnym zdjęciu: 
dyskusja panelowa 

w Muzeum 
Etnograficznym

na dolnym 
zdjęciu: Agnieszka 

Chmielewska



Bibliomigrancy w kontekście polsko-niemieckim  
od II wojny światowej

«Jako cyrkulujący obiekt 
materialny książka ma 

w historii kultury wymiar 
emblematyczny.»
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w mgnieniu oka – i to na zawsze. We wprowadzeniu 
do konferencji organizatorka podkreśliła wspólną 
świadomość kruchości dzieł kultury europejskiej 
oraz znaczenie wspólnych projektów kulturalnych, 
realizowanych we współpracy między zwaśnionymi 
niegdyś narodami, czyli Polską i Niemcami na płasz-
czyźnie państwowej i z udziałem NIH w Warszawie 
jako promotora dyskursu naukowego i współpracy 
na płaszczyźnie instytucjonalnej. Dając bodźce do 
wspólnych badań nad drogą książek w kontekście 
historycznym od 1945 roku, konferencja okazała 
się inicjatywą na rzecz tworzenia nowych powiązań 
między Niemcami a Polską. 
 W tytule imprezy użyto pojęcia bibliomigrancy, 
stworzonego przez historyka książki B. Venkata 
Maniego (por. jego Recoding World Literature Lib-
raries, Print Culture, and Germany’s Pact with Books 
New York, 2017). Ten neologizm, oparty na angiel-
skim słowie migrancy, wskazuje nie tyle na jakieś 
wydarzenie – migrację z jednego kraju lub języka do 
drugiego – lecz raczej na pewien stan, który trwa i się 
rozwija. Podczas konferencji prześledzono zatem 
podróżowanie książek w przestrzeni i czasie oraz 
przeanalizowano ich pozycję w instytucjach, w któ-
rych są przechowywane lub do których je włączono. 
 W pierwszej części skupiono się na książkach pol-
skich, zrabowanych lub zniszczonych podczas wojny 
przez narodowych socjalistów; są to innymi słowy 

W napiętym kontekście politycznym wojny, 
która w lutym 2022 roku powróciła do Europy, 

w warszawskim NIH odbyła się międzynarodowa 
konferencja na temat książek i ich migracji podczas 
II wojny światowej, a przede wszystkim po 1945 roku. 
Koncepcję imprezy, dofinansowanej przez Polsko-Nie-
miecką Fundację na rzecz Nauki, stworzyła literaturo-
znawczyni i historyczka dr hab. Vanessa de Senarclens 
(Uniwersytet Humboldtów / Bard College Berlin). 

Jako cyrkulujący obiekt materialny książka ma 
w historii kultury wymiar emblematyczny. Chociaż 
tworzenie zbiorów książkowych wymaga wysiłku 
i staranności wielu pokoleń, wojna może je zniszczyć 

Niektóre referaty były poświęcone losom takich 
niemieckich zbiorów, które po wojnie włączono 
do zasobów bibliotecznych polskich instytucji: na 
przykład do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego czy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dys-
kutowano także o tym, jakie znaczenie mają nowe 
konteksty biblioteczne dla oddziaływania książek 

objętych migracją i jakie perspektywy rysują się dzięki 
digitalizacji. W kilku referatach przybliżono również 
pojęcia kluczowe dla procesu migracji, takie jak np. 
„strata wojenna” czy „zbiory bezpańskie”. 
 Oba dni konferencji okazały się niezwykle inten-
sywne i ożywione: w sumie w ciągu dwóch dni wygło-
szono 18 tłumaczonych symultanicznie referatów po 
polsku, niemiecku i angielsku.  

książki utracone, których brak odczuwa dziś polski 
naród kulturowy. Jeden z uczestników konferencji 
oszacował odsetek polskich zbiorów bibliotecznych, 
które zostały zniszczone podczas wojny – w dużej 
części umyślnie przez tak zwane Brandkommandos – 
na 75 procent. Kolejnym tematem były biblioteki 
żydowskie, których zbiory uległy wielkiemu rozpro-

szeniu, kiedy ich czytelnicy padli ofiarą Holokaustu. 
Na zakończenie była mowa o książkach niemieckich, 
przede wszystkim z Pruskiej Biblioteki Państwowej, 
które w celu ochrony przed nalotami od 1941 roku 
ewakuowano i przenoszono na obszary wiejskie 
na wschód od Odry (Pomorze i Śląsk). Po 1945 roku 
książki znajdowały się na terenach, które miały 
niebawem przypaść Polsce – także liczne tomy z pry-
watnych bibliotek niemieckich na Pomorzu i Śląsku. 

na zdjęciu po prawej: 
Vanessa de Senarclens
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Debata Lelewelowska

21. Debata Lelewelowska

Jak wędrują idee – Stosunki naukowe a zimna wojna
2 grudnia 2021, NIH w Warszawie

W okresie zimnej wojny i dekolonizacji zarówno 
Zachód, jak i blok wschodni oferowały róż-

nego rodzaju programy edukacyjne i rozwojowe. 
Celem było włączanie krajów tak zwanego Trzeciego 
Świata do jednej bądź drugiej sfery wpływów. Ważną 
rolę w staraniach o promowanie konkurencyjnych 
modeli kapitalistycznej lub socjalistycznej moder-
nizacji odgrywało wsparcie ze strony ekspertów 
naukowych. Zapewniając pomoc w dziedzinie 
edukacji, a zwłaszcza programy stypendialne, obie 
strony politycznej barykady walczyły o przyszłe elity 
świata postkolonialnego. 
 21. Debata Lelewelowska nosiła tytuł „How Ideas 
Travel: Knowledge Relations and the Cold War” i była 
poświęcona stosunkom naukowym między Polską 
Rzeczpospolitą Ludową a krajami Bliskiego Wschodu 
i Afryki podczas zimnej wojny. 
 Impreza, która odbyła się 2 grudnia 2021 roku, 
była związana z projektem naukowym „Relations in 
the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern 
Bloc”, realizowanym przez Niemieckie Instytuty Histo-
ryczne w Warszawie i Moskwie wraz z Instytutem 
Orientu w Bejrucie. Dyskusję moderowała dr Dorota 
Woroniecka-Krzyżanowska (NIH w Warszawie), 
a wzięli w niej udział dr Justyna Turkowska z Uniwer-
sytetu Edynburskiego, dr Zaur Gasimov z Uniwersy-
tetu w Bonn i dr Matthieu Gillabert z Uniwersytetu we 
Fryburgu (Szwajcaria). 
 Punktem wyjścia debaty była polityka aktorów 
zimnej wojny, która miała na celu rozszerzanie wła-
snej strefy wpływów na kraje tak zwanego Trzeciego 
Świata dzięki różnym formom pomocy edukacyjnej 
i rozwojowej. Polska Rzeczpospolita Ludowa aktywnie 

uczestniczyła w tym procesie, wysyłając specjalistów 
do zaprzyjaźnionych krajów afrykańskich i bliskow-
schodnich. Oferowano również programy stypen-
dialne i miejsca dla studentów na polskich uczelniach. 
Celem przeprowadzonej zdalnie debaty była analiza 
głównych podmiotów tych stosunków naukowych 
oraz przedyskutowanie ich doświadczeń, karier zawo-
dowych i biografii. 
 Przywołując przykłady ze swoich projektów 
badawczych, uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na 
wielostronny charakter stosunków naukowych, które 
tworzyły się w interakcji między studentami a wykła-
dowcami bądź między specjalistami a ich miejscowymi 
współpracownikami. Taka bliska doświadczeniu 
perspektywa pozwoliła wyjść poza dominującą nar-
rację transferu wiedzy z „pierwszego”/„drugiego” do 
Trzeciego Świata. Historycy zwracali też uwagę na rolę 
przestrzeni, w których zachodziły omawiane relacje, 
zarówno w aspekcie zawodowym, jak i społecznym. 
Podkreślali, że owe relacje nie polegały na samej tylko 
wymianie wiedzy, ale również na spotkaniu wzajem-
nie obcych kultur, co prowadziło do przemiany poglą-
dów, postaw i stylów życia. Debatę zamknęła refleksja 
na temat współczesnych reminiscencji stosunków 
naukowych między PRL a krajami Afryki i Bliskiego 
Wschodu, raptownie przerwanych po rozpadzie bloku 
wschodniego. 
 Debatę wykorzystano ponadto do poinformo-
wania o wystawie „Wspólne przestrzenie. Migracje 
edukacyjne w kontekście zimnej wojny”. Prezentuje 
ona rezultaty projektu „Relations in the Ideoscape” 
i będzie otwarta od 15 lutego 2022 roku w Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie. 

na zdjęciach od lewej: 
Dorota Woroniecka-

-Krzyżanowska, 
Justyna Aniceta 

Turkowska, Mattieu 
Gillabert, Zaur 

Gasimov

Historia integracji europejskiej

Akcja naklejkowa w 
przestrzeni miej-

skiej – przejaw oporu 
przeciwko postawom 

„eurosceptycznym” 
i obawy przed 

skutkami działań 
sceny politycznej, 

Warszawa, grudzień 
2021; fot. Olga 

Gontarska

„(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in 
European Integration History” to tytuł warsztatów, 
które odbyły się online na platformie Zoom w dniach 
17–18 stycznia 2022 roku. Te dwudniowe warsztaty 
były już drugim wydarzeniem zorganizowanym 
w ramach trzyletniego projektu pod tym samym tytu-
łem. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Minister-
stwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec (BMBF). 
Biorą w nim udział doktoranci, badacze (post-doc) 
oraz dyrektorzy zaangażowanych instytutów: Insty-
tutu Badań Społecznych w Hamburgu oraz Niemiec-
kich Instytutów Historycznych w Londynie, Rzymie 
i Warszawie. NIH Warszawa reprezentowali dr Olga 
Gontarska, dr Beata Jurkowicz i prof. dr hab. Miloš 
Řezník. Gospodarzem był tym razem Niemiecki Insty-
tut Historyczny w Rzymie. Niestety ze względu na 
sytuację epidemiczną wydarzenie musiało odbyć się 
w formie online. Gośćmi warsztatów byli dr Gabriele 
D'Ottavio, prof. dr hab. Mark Gilbert, dr Andrea Guiso 
i prof. dr hab. Claudia Kraft. 
 Pierwszego dnia po powitaniu uczestników 
przez przedstawicieli NIH Rzym oraz przez koordy-
natora projektu, Philippa Müllera (HIS), rozpoczęły 
się dyskusje panelowe, w trakcie których omówiono 
poszczególne projekty. W centrum zainteresowania 
znalazły się kwestie związane z metodologią i per-
spektywami badawczymi. Większość uczestników dys-
kusji podkreślała, że „eurosceptycyzm” jest pojęciem 
szerokim, które można definiować w różny sposób 
w zależności od kontekstu. Poruszona została także 
kwestia możliwości zastosowania transnarodowej 
perspektywy w badaniach. 
 Następnie prof. dr hab. Mark Gilbert wygło-
sił wykład pt. „The Progressive Story of European 
Integration. Some New Questions”. Zwrócił w nim 
uwagę, że proces integracji europejskiej mógł prze-
biegać zupełnie inaczej a jej rozwój nie ma stałego 
i progresywnego charakteru, choć często jest w ten 
sposób przedstawiany. Jego zdaniem historycy 

powinni skoncentrować się na badaniach różnych 
aspektów zarówno samej integracji europejskiej, jak 
i eurosceptycyzmu, by ukazać wielowymiarowość 
zachodzących procesów. 
 Dyskusje panelowe kontynuowane były drugiego 
dnia warsztatów. Powracały poruszone dzień wcze-
śniej wątki i problemy m.in. kwestia dotychczaso-
wego ograniczania badań do aspektów politycznych 
i perspektywy politologicznej oraz wyzwanie history-
zacji integracji europejskiej. Ponieważ Unia Europej-
ska per se jest złożonym konstruktem, który wywiera 
wpływ na różne obszary, takie jak polityka i kultura, 
ma to znaczenie dla rozwoju samego sceptycyzmu 
wobec jej struktur. 

 W trakcie dyskusji końcowej pojawiła się suge-
stia, by na dalszym etapie przyjrzeć się podobień-
stwom i różnicom między charakterem badanych 
w poszczególnych projektach zjawisk (Christina von 
Hodenberg). Prof. dr hab. Claudia Kraft zasugerowała 
dodatkowo potrzebę określenia punktów wspólnych 
dla wszystkich tematów. 
 Podsumowując spotkanie dr Philipp Müller 
przywołał opinię prof. dra hab. Marka Gilberta, 
że integracji europejskiej od zawsze towarzyszyły 
konflikty, które miały wpływ na jej przebieg, co wiąże 
się z politycznym charakterem zjawiska. Pytanie, jaka 
jest alternatywa dla teleologicznej historii integracji 
pozostało otwarte i jest to wyzwanie, jakie stoi przed 
uczestnikami projektu. 
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Wykłady

Wykłady wtorkowe 
w Warszawie
7 grudnia 2021

Prof. dr hab. Martin 
Kohlrausch 
Agenci modernizmu? 
Nowocześni architekci 
w epoce skrajności.  
Polska 1910–1950

Martin Kohlrausch, profesor europejskiej 
historii politycznej na Uniwersytecie 
Katolickim w Leuven, poświęcił swój 
Wykład wtorkowy przedstawicielom 
nowoczesnej architektury w pierwszej 
połowie XX wieku. Przybliżył zagadnienie, 
jak ta grupa z jednej strony definiowała 
się sama i jakie zajmowała stanowisko 
wobec „modernizmu”, a z drugiej strony 
jak zachowywała się wobec odrodzonego 
państwa polskiego. Cechami szczególnymi 
tej grupy były wysoki poziom wiedzy, obej-
mującej między innymi kwestię społeczną 
i idee inżynierii społecznej, a także stosun-
kowo wysoki odsetek kobiet.

 Po omówieniu możliwości działania 
„nowoczesnych” architektów tuż po woj-
nie Martin Kohlrausch zadał pytanie o spe-
cyficzne cechy ‚polskiego modernizmu” 

wachlarz tematów historycznych: jej 
przykład uzmysławia nam, że tożsamość 
wyznaczona przez państwo nie pokrywa 
się w każdym przypadku z tożsamością 
osobistą. Julia żyła w różnych państwach 
i posiadała różne obywatelstwa; odbie-
rano i nadawano jej prawa obywatelskie 
(a tym samym również prawa własności jej 
mienia). Zdaniem prof. dr hab. Cathleen 
M. Giustino kategoryzowanie ludzi, które 
często nie jest zgodne z ich rzeczywistymi 
tożsamościami, to przejaw ciemnej strony 
nowoczesnych państw. Pogranicza, takie 
jak Sudety, to zaś obszary, w których — jak 
w tym przypadku — odbywa się wymiana 
transnarodowa i transsystemowa. Przykład 
Julii wnosi również ważny wkład w dzieje 
konfiskaty i zwrotu mienia, zwłaszcza 
Żydom przez Czechosłowację. W opinii 
prof. Giustino świadczy on o niewielkim 
znaczeniu, jakie Czechosłowacja przywią-
zywała po II wojnie światowej do restytucji 
własności ludzi wyzutych z ich praw. 

 Ożywiona i wielowątkowa dyskusja 
po wykładzie potwierdziła znaczenie 
i złożoność tematu. Pierwszy zabrał głos 
na platformie Zoom Alfred Mallmann. 
Wnuk noszącego to samo imię i nazwisko 
siostrzeńca Wilhelma Ginzkeya przeka-
zał ciekawe informacje o historii swojej 
rodziny, po czym rozpoczęła się dyskusja 
o zwrocie skonfiskowanego mienia przez 
Czechosłowację. Pojawiło się pytanie, jakie 
motywacje ideologiczne mogły odgrywać 
pewną rolę w restytucji. Prof. Giustino pod-

w dziedzinie architektury. Przy tej okazji 
zwrócił uwagę na typowe i konieczne dla 
wschodniej Europy koncepcje, takie jak 
wyrównywanie dysproporcji między mia-
stem a wsią oraz rozwiązywanie problemu 
braku mieszkań za pomocą kolektywnych 
form budownictwa.
 W ożywionej dyskusji referent debato-
wał z publicznością o ciągłościach i pęk-
nięciach w środowisku „nowoczesnych” 
architektów. Tematem były między innymi 
relacje między architektami a reżimem 
sanacyjnym, ale również kwestie znaczenia 
spółdzielni jako polskiej specyfiki. 

Filia w Pradze
30 listopada 2021

Prof. dr hab. Cathleen 
M. Giustino 
Identity, Property and Justice 
in Post-War Czechoslovakia

Julia Ginzkey-Culp (1880–1970) była 
śpiewaczką, odnoszącą w latach 30. i 40. 
międzynarodowe sukcesy. Na przykładzie 
tej holendersko-żydowskiej artystki, która 
przyjęła później obywatelstwo czecho-
słowackie, Cathleen M. Giustino (Auburn) 
opisywała 30 listopada 2021 roku prze-
obrażenia wyznaczanych przez państwo 
tożsamości i praw własności w okresie 
II wojny światowej. Przy tej okazji anali-
zowała również funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie odszkodowań 
w powojennej Czechosłowacji. 
 Razem z pierwszym mężem Julia 
Ginzkey-Culp mieszkała w willi w berliń-
skiej dzielnicy Zehlendorf nad jeziorem 
Wannsee, a w 1919 roku ponownie wyszła 
za mąż. Z drugim mężem, czesko-niemiec-
kim katolikiem Wilhelmem Ginzkeyem 
przeniosła się później do Czech i przyjęła 
tam obywatelstwo czechosłowackie. Po 
śmierci męża wprowadziła się do odzie-
dziczonego po nim domu, jednak w 1939 
roku poczuła się zmuszona uciekać przed 

kreśliła, że kierownictwu państwa chodziło 
raczej o zawieranie korzystnych umów 
z innymi krajami (jak Holandia) niż o zwra-
canie własności ludziom ocalałym z Holo-
kaustu. Sprawą otwartą pozostało to, czy 
ze z pobudek antykapitalistycznych rząd 
mógł mieć zastrzeżenia wobec zwrotu 
mienia zamożnej Julii Ginzkey-Culp. 
 Angielskojęzyczny wykład „Identity, 
Property and Justice in Post-War Cze-
choslovakia: The Restitution Case of Julia 
Ginzkey-Culp” został zorganizowany 
wspólnie przez praską filię NIH w War-
szawie i Collegium Carolinum we współ-
pracy z Instytutem Historii Gospodarczej 
i Społecznej Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Karola w Pradze i odbył się 
w formacie hybrydowym.  

15 grudnia 2021

Prof. dr hab. James Krapfl 
Mimetic Revisionism: 
Czech Historiography of 
Communism since 1989

Odwołując się do teorii potrójnej mimesis 
Paula Ricoeura, prof. dr hab. James Krapfl 
przyjrzał się w swoim wykładzie czterem 
falom „rewizjonizmu” w czeskiej historio-
grafii od 1989 roku. Jego zdaniem każda 
z tych fal przynosiła nową odpowiedź 
na pytanie, jak należy scharakteryzować 
doświadczenie komunistyczne. W swoim 
kontekście społecznym testowały one 
siłą rzeczy granice między historią, fikcją 
a mitem. Jednocześnie podążały za przewi-
dywalnym procesem w historii świadomo-
ści, na podstawie którego można ostrożnie 
prognozować dalszy rozwój wypadków. 
 Według prof. Krapfla każdą z czterech 
fal rewizjonizmu można traktować jako 
odrębny paradygmat. Przez paradygmaty 
rozumie on metanarracje, wpływające na 
to, które zagadnienia historyczne bada się 
którymi metodami. Zmiany paradygmatów 
(rewizje), można w konsekwencji znaleźć 
tam, gdzie kieruje się uwagę na te aspekty, 
których nie potrafi wyjaśnić aktualny 

nazistami do Holandii. Tu według histo-
ryczki rozpoczyna się walka Ginzkey-Culp 
o jej własność. 
 Dwa lata po ucieczce mienie Julii 
zarekwirowało Gestapo. Jednak Alfredowi 
Mallmannowi, siostrzeńcowi Wilhelma 
Ginzkeya, udało się je odkupić. Umieścił 
skonfiskowane rzeczy między innymi 
w swojej willi i fabryce, wskutek czego 
dzieła sztuki i antyki Julii przemieszały się 
z mieniem rodziny Mallmanna. Po zakoń-
czeniu wojny siostrzeńców Ginzkeya, któ-
rzy współpracowali z nazistami, uznano za 
„niespolegliwych” i wywłaszczono. Wśród 
skonfiskowanych im przedmiotów znalazły 
się również te należące do Julii Ginzkey-
Culp. Było to – jak podkreśliła referentka – 
ponowne wywłaszczenie jej mienia. 

 Po zakończeniu II wojny światowej 
Julia starała się o restytucję swojej własno-
ści. Zwrócenie jej nieruchomości w 1946 
roku dało jej nadzieję, że odzyska rów-
nież swoje dzieła sztuki i antyki. Proces 
się jednak przeciągał. Ponieważ umowy 
handlowe z Holandią miały dla Czechosło-
wacji duże znaczenie, wzmożono starania 
o zwrot, także za pośrednictwem amba-
sady holenderskiej. 
 W listopadzie tego samego roku nastą-
piło podpisanie umowy o zwrocie, a zaled-
wie trzy miesiące później około 1500 dzieł 
sztuki i antyków przewieziono w sześciu 
wagonach kolejowych do Amsterdamu 
i zwrócono. 
 Zdaniem referentki takie historie jak 
ta Julii Ginzkey-Culp naśwetlają szeroki 

model. Uwaga badaczy skupiona jest na 
źródła, których uprzednio nie uwzględ-
niano. W ten sposób zmienia się temat 
badań i sposób ich prowadzenia. 

 Każdemu paradygmatowi można 
ponadto zdaniem historyka przypo-
rządkować odrębny trop, czyli określony 
językowy środek stylistyczny. Pod tym 
względem w czeskiej historiografii od 
1989 roku da się zaobserwować naturalną 
sekwencję tropów od metafory po ironię. 
Wybór tematów do badań jest reakcją 
na potrzeby społeczeństwa w danym 
okresie oraz na powstającą w rezultacie 
potrzebę objaśnienia przeszłości. Ponadto, 
jak zauważył prof. Krapfl, w przestrzeni 
publicznej konkurują ze sobą najczęściej 
dwa paradygmaty. W obecnym dyskursie 
publicznym w Czechach za jedyną rewizję 
uważa się czwartą falę. Zdaniem historyka 
brakuje tu świadomości sekwencji rewi-
zji. Uważa on za możliwe, że podejście 
ironiczne na wzór czwartej fali mogłoby 
być odbierane jako nieprzyjemne, gdyż 
wydaje się mniej jednoznaczne niż 
poprzednie sposoby rozpatrywania 
historii. To jednak, jak podkreślił referent, 
nie sprawia, że jest ono mniej praw-
dziwe. Sekwencja tropów od metafory do 
ironii przebiega według niego cyklicznie, 
a opóźniają ją doświadczenia przemocy. 
Można to było zaobserwować w roku 
1989, ale także pod koniec II wojny świa-
towej, wskutek czego w ogóle stało się 
możliwe wprowadzenie komunizmu jako 
ustroju społecznego.  
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i pogodzenia religii z nowoczesną kulturą. 
Prof. Graf zwrócił uwagę, że po I wojnie 
światowej „protestantyzm kulturowy” 
stał się głównym pojęciem programowym 
opisującym etyczne zadanie Kościoła, 

które polegało na krzewieniu tradycji 
chrześcijańskiej w pluralistycznym społe-
czeństwie. Jak obrazowo wyjaśnił refe-
rent, na rozważania Tomáša G. Masaryka 
o stosunku nowoczesnego człowieka do 
religii wyraźnie wpłynęły różne impulsy 
wypływające z tych nurtów intelektualno-
-teologicznych. 

Pozostałe wykłady

Dr Franziska Davies 
Wykłady na temat historii 
Ukrainy 

Dr Franziska Davies, stypendystka Fundacji 
Humboldta w ramach programu Feodor 
Lynen, która realizuje obecnie swój projekt 
w NIH w Warszawie, prowadzi w semestrze 
letnim cykl wykładów na temat Historii 
Ukrainy. Wykłady odbywają się we wtorki o 
godz. 19.00 na platformie zoom., prowa-
dzone są w języku niemieckim. Rejestracja 
możliwa jest mailowo na adres Franziska.
Davies@lrz.uni-muenchen.de.  

skich kościołów odkryto niderlandzką 
ceramikę, która naśladowała motywy 
osmańskie.
 Referent wskazał, że na początku XVIII 
wieku wygląd pałaców upodobnił się do 
siebie w skali globalnej; wszędzie można 
stwierdzić wzajemne wpływy. Czy cho-
dziło tu o osiągnięcie równego statusu? 
Mieszanie różnych stylów prof. Rohdewald 
określił mianem stosowanej powszech-
nie gry, którą podchwytywano lokalnie 
i której lokalne przejawy należy zbadać. 
Jako ostatni przykład historyk wymienił 
transfigurację ropy naftowej w XIX wieku.
 Podczas dyskusji po wykładzie zadano 
najpierw kilka pytań strukturalnych. 
Nawiązując do nich, referent wyjaśnił, że 
główny program „Transottomanica” nie 
opiera się na badaniu kultur, lecz zajmuje 
się w pierwszym rzędzie sieciami kontak-
tów. Próbuje on posługiwać się koncepcją 
przestrzeni, której podstawą nie jest ani 
język, ani religia, ani nacja / państwo. 

2 marca 2022

Prof. dr hab.  
Friedrich Wilhelm Graf 
Tomáš G. Masaryk a niemiecki 
protestantyzm kulturowy

W wygłoszonym w Pradze wykładzie 
prof. dr hab. Friedrich Wilhelm Graf 
zapoznał słuchaczy ze swoimi badaniami 
na temat intelektualnej historii Europy 
Środkowej. Przedstawił różne odmiany 
niemieckiego protestantyzmu kulturo-
wego oraz kontakty Masaryka z czołowymi 
niemieckimi teologami reprezentującymi 
ten nurt. 
 Referent skupił się na swojej analizie 
powstałego na przełomie XIX i XX wieku 
pojęcia „protestantyzmu kulturowego”. 
Wskazał, że było ono używane przez 
religijnych i politycznych konserwatystów 
do krytyki wszystkich religijnych (a często 
także politycznych) liberałów. Teolodzy już 
wcześnie podejmowali próby religijnego 
przekształcenia doktryny chrześcijańskiej 

stwach transimperialnych. W tym kon-
tekście wymienił ekspansję Złotej Ordy, 
Moskwy i Litwy w XIV wieku, wskutek 
której w XVI wieku wytworzyło się społe-
czeństwo wieloetniczne i wielojęzyczne. 
Wspomniał również, że Imperium Rosyj-
skie rozwijało się w konkurencji i z akcen-
towaniem odmienności wobec Iranu, 
podobnie jak Imperium Osmańskie wobec 
Bizancjum. Na podstawie osmańskich 
i irańskich darów w postaci broni z XVI 
i XVII wieku, znajdujących się w skarb-
cach Kremla, można ponadto stwierdzić 
wspólną kulturę broni. 
 Zdaniem historyka odtworzenie sieci 
handlowych również umożliwia rozpo-
znanie dynamik mobilności. Wskazał, 
że już od starożytności istniały związki 
z Chinami, Indiami i Europą Północną. 
Wiele szczególnych grup poruszało się po 
szlakach transkontynentalnych, a mię-
dzy nimi istniały skomplikowane sieci. 
Ciekawą rzeczą był według naukowca 
również wpływ mobilności nielicznych 
osób (kupców / podróżników) na strukturę 
społeczną miast.
 Prof. Rohdewald opisywał ponadto 
hierarchie prestiżu na przykładzie teksty-
liów i futer. Demonstrował sugestywne 
przykłady ze sfery religii, np. perski / ana-
tolijski jedwab, który zdobił oprawy 
prawosławnych ksiąg cerkiewnych, oraz 
tekstylia, które produkowano w Imperium 
Osmańskim, ale ozdabiano symbolami 
chrześcijańskimi. Ponadto perskich tek-
styliów używano do wyrobu prawosław-
nych szat liturgicznych. Cenne materiały 
wykorzystywano zatem w sposób transre-
ligijny i przypisywano im pewną wartość 
we wszystkich imperiach. Takie obiekty 
jak futra mogły zatem symbolizować na 
przykład określoną rangę społeczną.
 Jako kolejny przykład prof. Rohdewald 
omawiał ceramikę i porcelanę. Powiedział, 
że w różnych regionach ceniono te same 
wzory: Chiny stosowały farbę ciemno-
niebieską w ponadregionalnym handlu 
porcelaną. W Imperium Osmańskim 
znaleziono ceramikę, która naśladowała 
te wzory (Osmanowie nie znali tajemnicy 
wyrobu porcelany), a w jednym z armeń-

odbył się 21 lutego w Pradze. Wspólna 
praska filia warszawskiego NIH i Collegium 
Carolinum zorganizowała go w kooperacji 
z Instytutem Slawistyki Czeskiej Akade-
mii Nauk. Prof. Rohdewald analizował 
sposoby podejścia do wspólnej historii 
Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu 
oraz przedstawił projekt „Transottomanica: 
europejsko-osmańsko-perskie dyna-
miki mobilności”. Trwa on od 2017 roku, 
w tej chwili znajduje się w drugiej fazie, 
a w 2023 roku ma zostać zakończony. 
Ukazały się już prace zbiorowe i monogra-
fie, które powstały jako elementy głów-
nego programu, a planowane są kolejne 
przyczynki.
 Jak wyjaśnił prof. Rohdewald, pro-
jekt ten ma strukturalnie rzecz biorąc 
szczególną koncepcję: celem jest wspólne 
przyjrzenie się historii Europy Wschod-
niej i Bliskiego Wschodu oraz wzajemne 
odniesienie jej do siebie. Historię globalną 
analizuje się na przykładzie tego wybra-
nego wycinka od początku XVI wieku 
po lata pięćdziesiąte XX wieku. Referent 
podkreślił, że „Transottomanica” stosuje 
koncepcję post-area studies, co oznacza, 
że celem jest wyjście poza standardowe 
ustalenia nauk historycznych i zrekonstru-
owanie sieci kontaktów, co pozwoli na 
wyciągnięcie nowych wniosków.

 Jako przykłady prof. Rohdewald 
omówił pokrótce wiele różnych dziedzin. 
Najpierw mówił o mobilnościach mate-
rialnych, mobilnych imperiach i społeczeń-

21 stycznia 2022

Prof. dr hab. Eduard Mühle 
Wynalezienie Słowian  
w średniowieczu

Goszczący na pobycie badawczym w filii 
warszawskiego NIH w Pradze prof. dr 
hab. Eduard Mühle odwiedził 21 stycznia 
2022 roku Seminarium Historyczne Uni-
wersytetu Masaryka w Brnie. Na zapro-
szenie brneńskich mediewistów wygłosił 
podczas kolokwium wykład „Wynalezienie 
Słowian w średniowieczu”.

 W zeszłym roku wygłosił wykłady na 
powyższy temat w ramach wykładów 
wtorkowych w NIH w Warszawie oraz 
wykładów poniedziałkowych w filii w Wil-
nie. Sprawozdania z tych wydarzeń można 
przeczytać we wcześniejszych wydaniach 
Newslettera. 

21 lutego 2022

Prof. dr hab. Stefan 
Rohdewald 
Sposoby podejścia do 
wspólnej historii

O transosmańskich dynamikach mobilno-
ści była mowa w wykładzie prof. Stefana 
Rohdewalda (Uniwersytet Lipski), który 

  Już po pierwszej napaści Rosji na 
Ukrainę w 2014 roku stało się jasne, że 
wiedza niemieckiego społeczeństwa na 
temat ukraińskiej historii jest niewielka. W 
lutym tego roku, gdy Rosja przeprowadziła 
kolejny brutalny i pełny atak na Ukrainę, 
jeszcze bardziej wzrosło zapotrzebowanie 
na informacje. Wykłady przekazują wiedzę 
o historii Ukrainy od XIX wieku do czasów 
współczesnych i przeznaczone są przede 
wszystkim dla słuchaczy i słuchaczek spoza 
świata naukowego. Wykładowczyni dekon-
struuje mity historyczne Putina i podaje w 
wątpliwość stereotypy na temat Ukrainy. 
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umożliwiający w pierwszej fazie finansowanie trzy-
miesięcznych pobytów badawczych w NIH w Warsza-
wie, przewiduje dalsze działania w krótszej i dłuższej 
perspektywie. Niektóre aspekty projektu opracowano 
w warszawskim NIH już dwa lata temu. 
 1 kwietnia powitaliśmy pierwszych sześć stypen-
dystek. Dyrektor prof. dr hab. Miloš Řezník oprowadził 
ukraińskie historyczki po gmachu Instytutu i zapre-
zentował nowe pomieszczenia w sąsiednim budynku, 
które zostały tym samym oficjalnie otwarte. 

Fundacja im. Maksa Webera (MWS) wspiera sty-
pendiami ukraińskich naukowców, którzy zostali 

zmuszeni do ucieczki z kraju. Inicjatywa ta jest reali-
zowana w trybie natychmiastowym przez Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie – jeden z dziesięciu 
instytutów MWS. Ukraińscy historycy oraz przed-
stawiciele dyscyplin pokrewnych mają tu do dyspo-
zycji infrastrukturę badawczą Instytutu, bibliotekę 
i stanowiska pracy biurowej. Ma to im dać możliwość 
kontynuacji pracy naukowej w obecnych warun-
kach. Program „Perspektywa badawcza Ukraina”, 

Perspektywa badawcza 
Ukraina 

Inauguracja projektu

na zdjęciu 
stypendystki projektu 

Perspektywa 
badawcza Ukraina: 
Alena Bagro, Olena 

Sokalska, Olha 
Barvinok, Anastasiia 

Bozhenko, Anna 
Olenenko, Larysa 
Zherebtsova oraz 
dyrekcja Insytutu: 

prof. Ruth Leiserowitz 
oraz prof.  

Miloš Řezník
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W jakim stopniu to ograniczenia dotykają  
Ciebie samą?

Moja praca w warszawskim NIH rozpoczęła się przed 
24 lutego 2022 roku. Dotychczas nie miałam jeszcze 
bezpośrednio do czynienia z okropnościami wojny. 
Nie potrafię jednak ocenić, czy w przyszłości będę 
miała równie wiele szczęścia. Chociaż obecnie znaj-
duję się w Warszawie, a nie w Ukrainie, mam w dużej 
mierze poczucie, że jestem tam. Po pierwsze dlatego, 
że wiele razy dziennie czytam wiadomości, a po 
drugie dlatego, że moja matka została w Połtawie. 
Nie ma zamiaru wyjeżdżać z miasta. Był taki moment, 
kiedy myślałam, że teraz, kiedy cierpią i umierają 
ludzie, którzy mogliby prowadzić normalne życie, 
badania naukowe straciły dla mnie sens. Aby jednak 
nadawać życiu sens, aby wprowadzać ład do chaosu, 
w który wojna zamienia wszystko i każdego, kogo 
dotknie, kontynuuję moją pracę. Na szczęście mam 
do tego odpowiednie warunki, których po prostu 
bym nie miała w Ukrainie.

W niemieckim obszarze językowym wiedza o ukra-
ińskiej kulturze i języku nie była dotychczas dobrze 
rozwinięta. Jest też bardzo niewielu ludzi, którzy 
znają się na Ukrainie i jej historii. Jak można temu 
przeciwdziałać?

Myślę, że warunkiem tego jest instytucjonalizacja 
ukrainistyki w niemieckim obszarze językowym. Bar-
dziej konkretnie oznaczałoby to zakładanie nowych 
ośrodków badawczych, przynajmniej w ciągu naj-
bliższych dekad. Kolejnym niezbędnym warunkiem 
rozwoju wiedzy o kulturze ukraińskiej jest oferta 
kursów języka na dużych niemieckich uniwersytetach. 
Ważne są również niemieckie przekłady ukraińskich 
klasyków beletrystyki i historiografii. Brak wiedzy 
o Ukrainie powoduje jednocześnie niepełną akcepta-
cję jej specyfiki kulturowej, która zrodziła się na długo 
przed rokiem 1991. Łatwo wtedy o niezrozumienie 
ukraińskiej rzeczywistości, co z kolei może pociągać 
za sobą błędne decyzje polityczne.

Co daje pod tym względem nowy program stypen-
dialny NIH w Warszawie? W jakim stopniu może się 
on przyczynić do podtrzymania czy też rozszerzenia 
badań naukowych?

Program „Perspektywa badawcza Ukraina”, umo-
cowany w Niemieckim Instytucie Historycznym 
w Warszawie, jest jednym z nielicznych znanych mi 
przykładów tego, jak po dojrzałym namyśle, efektyw-
nie i bez przeciągania sprawy podejmuje się nader 

Pracujesz w warszawskim NIH, ale nie jesteś tu 
pierwszy raz. Jak się czujesz w Warszawie? Jakie 
znaczenie ma dla ciebie Polska i Warszawa?

To prawda, dwa lata temu byłam stypendystką NIH 
w Warszawie, a wiele lat wcześniej stypendystką na 
Uniwersytecie Warszawskim. Generalnie Polska była 
pierwszym krajem, a Warszawa pierwszym miastem 
w Unii Europejskiej, jakie odwiedziłam. Tak jak dla 
wielu ukraińskich badaczy, których znam, praktyka 
na polskim uniwersytecie była dla mnie pierwszym 
doświadczeniem akademickim poza Ukrainą, które 
będę oczywiście pamiętać przez całe życie. Kiedy 
teraz powracam z daleka do Polski, pierwszą rzeczą, 
którą czuję, jest wrażenie bliskości.

W twoich badaniach zajmujesz się Kościołem i reli-
gią. Jak postrzegasz obecny rozwój sytuacji w Polsce 
i na Ukrainie pod tym względem? Jaką rangę ma 
wiara dla ludzi w obu tych krajach?

W moim projekcie w warszawskim NIH zajmuję się 
nie tyle religią jako taką, co doświadczeniem stalini-
zmu przez pryzmat historii Kościoła greckokatolic-
kiego w ZSRR i krajach obozu socjalistycznego. Jeśli 
chodzi o wiarę, to chyba nie ma człowieka, który 
w coś nie wierzy. Jednak ta wiara nie jest koniecznie 
wiarą w Boga, jakkolwiek go opisywać. Jeśli mamy 
mówić dokładniej o chrześcijaństwie zachodnim 
i wschodnim i jego wyznawcach, to wiemy oczywiście 
o szczególnej, wpływowej roli Kościoła katolickiego 
w społeczeństwie polskim, jaką odgrywał on wów-
czas i odgrywa do dziś. To samo dotyczy pluralizmu 
wyznaniowego, jaki wciąż istnieje w Ukrainie. 
Należy zresztą oczekiwać, że pod wpływem trwają-
cej wojny wiele zmieni się także w sferze kościelnej, 
przede wszystkim w ukraińskiej cerkwi prawosław-
nej patriarchatu moskiewskiego. W tym kontekście 
należy również wspomnieć o tym, że dla polskiego 
społeczeństwa ważne jest dziś to, że spora liczba 
uchodźców wojennych, którzy przybyli do Polski, to 
wyznawcy prawosławia. Nie sądzę, że będzie to pro-
wadziło do napięć społecznych, ale politycy i przed-
stawiciele Kościołów będą musieli na dłuższą metę 
podchodzić do tej sprawy w sposób odpowiedzialny, 
unikając manipulacji. 

Rozmowę przeprowadziły Kinga Wołoszyn-Kowanda 
i Josephine Schwark.

Wojna między Rosją a Ukrainą drastycznie utrudniła, 
a w niektórych przypadkach prawie uniemożliwiła 
prowadzenie badań naukowych w obu tych sąsiadu-
jących z Polską krajach. Wielu ludzi opuściło swoją 
ojczyznę i utraciło możliwość wykonywania swojej 
pracy w zwykłym trybie. Dotyczy to również naukow-
ców. Dr Viktoriia Serhiienko pochodzi z Ukrainy i jest 
od 2022 roku pracowniczką naukową NIH w Warsza-
wie. Poprosiliśmy ją o ocenę bieżącej sytuacji w odnie-
sieniu do badań naukowych na temat Ukrainy 
i w Ukrainie.

Viktoriio, jak dokładnie przekłada się obecna sytu-
acja na pracę naukową historyków na Ukrainie?

Badacze historii cierpią z powodu wojny podob-
nie jak wszyscy inni ludzie w Ukrainie. Brakuje mi 
dokładnych informacji, żeby wypowiadać się ogólnie 
na temat sytuacji. Od moich przyjaciółek-badaczek 
wiem, że niektórzy wyjechali za granicę, a niektórzy 
zostali w Ukrainie. Poza tym niektórzy przyłączyli 
się do sił ochotniczych. Jak wiadomo, mężczyznom 
nie wolno opuszczać kraju. Ta ukraińska ustawa nie 
obejmuje jednak doktorantów i naukowców z tytu-
łem doktora, o ile mają co najmniej trzy czwarte 
etatu w placówkach badawczych lub edukacyjnych. 
Inna jest sytuacja historyków, którzy mają mniej 
niż trzy czwarte etatu albo pracują jako niezależni 
badacze. Mimo zwolnienia z mobilizacji znam ludzi, 
którzy albo poszli do obrony terytorialnej, albo się 
o to starali. Niektórych nie przyjęto – z uzasadnie-
niem, że jest już wystarczająca liczba ochotników 
posiadających kwalifikacje wojskowe. Ogólnie 
można powiedzieć, że większość moich znajomych 
nie jest w stanie normalnie kontynuować swojej 
pracy akademickiej, ponieważ wskutek wojny muszą 
się zmagać z fundamentalnymi problemami prze-
trwania i zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz 
z czynnikami psychoemocjonalnymi.

ważne decyzje wspierające ukraińskich badaczy. Od 
1 kwietnia sześć historyczek z Ukrainy ma możliwość 
kontynuowania swoich badań w Warszawie. Bada-
nia te dotyczą różnych tematów i epok. Są między 
innymi projekty poświęcone historii wojskowości 
w byłej Rzeczpospolitej oraz dziejom więzień. Myślę, 
że „Perspektywa badawcza Ukraina” ma duże szanse 
stać się platformą, która oprócz swojego głównego 
zadania, polegającego na wspieraniu ukraińskich 
badaczy podczas wojny, siłą rzeczy przyczyni się do 
rozwoju niemiecko-polsko-ukraińskich kontaktów 
naukowych na płaszczyźnie indywidualnej. Jedno-
cześnie można by w ten sposób trwale promować 
ogólne zainteresowanie badaniami na temat Ukrainy 
w świecie nauki niemieckiej.

Co z twojej perspektywy jest potrzebne w niemiec-
ko-polsko-ukraińskich badaniach naukowych?  
Co mogłoby stanowić wsparcie lub pomoc 
dla badaczy?

Podstawowym warunkiem niemiecko-polsko-ukra-
ińskich badań naukowych i rozszerzania dialogu 
akademickiego jest moim zdaniem traktowanie 
innych naukowców, niezależnie od ich narodowości, 
zarobków czy pozycji w hierarchii akademickiej, jako 
kolegów, jako równoprawnych partnerów. Może to 
brzmieć jak oczywistość, ale nie powiedziałabym, że 
obecnie zawsze tak jest – zwłaszcza że wojna eskaluje 
i będzie się zwiększać nierówność szans (łącznie 
z dostępem do bibliotek, archiwów, międzynarodo-
wych programów wymiany naukowej dla badaczy) 
dla przedstawicieli rozmaitych dyscyplin akademic-
kich. W tym kontekście uważam za ważne wspieranie 
tych badaczek i badaczy, którzy pozostają w Ukrainie. 
Myślę tu na przykład o umożliwieniu im udziału 
w programach stypendialnych, które nie wymagają 
fizycznej obecności w instytucji goszczącej. Jeśli cho-
dzi konkretnie o „Perspektywę badawczą Ukraina”, 
to można by organizować kolokwia naukowe, może 
konferencje na temat Europy Środkowej i Wschod-
niej, w których studia ukraińskie mogłyby się przy-
czynić do zrozumienia wielu zagadnień związanych 
z historią i teraźniejszością tego regionu.

Czy uważasz, że dzięki programom pomocy takim 
jak ten mogą powstać również nowe tematy czy też 
priorytety badań?

Owszem. Dokładnie to jest celem programu „Per-
spektywa badawcza Ukraina”. Przede wszystkim 
należy rozwijać badania poświęcone historii nowo-
czesnej, wczesnonowożytnej i średniowiecznej. 
Oczywiście jest rzeczą zupełnie normalną, że wiele 
uwagi, także wśród badaczy, przykuwają bieżące 
wydarzenia polityczne i wojskowe. Są jednak nader 
ważne tematy i epoki, które nie wywołują aż tak 
dużego rezonansu społecznego. Moim zdaniem, 
gdyby wysnuć odległą analogię z fizyką, to musimy 
kłaść większy nacisk na badania podstawowe 
niż stosowane.

Badania na temat Ukrainy w czasach kryzysu
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Relacja prof. Eduarda Mühle:  

Zaproszenie mnie przez NIH w Warszawie na 
półroczny pobyt badawczy w jego filii w Pradze 

zbiegło się w szczęśliwy sposób z ostatnim wol-
nym od zajęć dydaktycznych i przeznaczonym na 
cele badawcze semestrem, przyznanym mi przez 
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster. Dzięki 
temu od 1 września 2021 do 28 lutego 2022 roku 
mogłem wykorzystać zalety praskiego programu 
rezydencji NIH do wytężonych i niezakłóconych prac 
nad dwoma większymi kompleksami tematycznymi. 
Przedmiotem studiów – prowadzonych przeważnie 
w dobrze wyposażonym gabinecie gościnnego miesz-
kania NIH – były z jednej strony prace przygotowaw-
cze do ogólnej monografii dziejów sąsiedztwa pol-
sko-niemieckiego, z drugiej zaś kontynuacja dociekań 
nad dziejami Słowian między ideą a rzeczywistością 
w średniowieczu i nowożytności.
 Obecność w Pradze umożliwiała ścisłą współpracę 
z praskim wydawnictwem Argo i redaktorem odpo-
wiedniej serii, Martinem Nodlem (Centrum Studiów 
Mediewistycznych / Centrum medievistických studií) 
w kontekście zaplanowanego na 2022 rok wydania 
czeskiej wersji książki Die Slawen im Mittelalter zwi-
schen Idee und Wirklichkeit (Słowianie. Rzeczywistość 
i fikcja wspólnoty), opublikowanej w oryginale nie-
mieckim w 2020 roku. Tekst czeskiego przekładu był 
gotowy pod koniec 2021 roku i trafił do opracowania 
redakcyjnego; czeskojęzyczne mapy sporządzono do 
stycznia 2022 roku w kooperacji z Instytutem Porów-
nawczej Historii Miast w Münster. W stosunku do nie-
mieckiej i wydanej w 2021 roku wersji polskiej udało 
się dokonać dalszej aktualizacji tekstu czeskiego. 
Dodatkowo napłynęły komentarze i uwagi dwóch 
bardzo ożywionych i płodnych imprez dyskusyjnych, 
które odbyły się w październiku w warszawskim NIH, 
a w styczniu w Seminarium Historycznym i Piątkowym 
Kolokwium Mediewistycznym Uniwersytetu w Brnie 
(por. relacje na stronie internetowej NIH w Warszawie 
oraz w Newsletterze NIH 2021/3). Zaplanowany na 
listopad 2021 roku w Pradze i promowany już wykład 
na ten temat padł niestety ofiarą pandemii; ponieważ 
w Centrum Studiów Mediewistycznych nie udało się 
później również znaleźć terminu zastępczego, trzeba 
było zrezygnować z dyskusji z praskimi mediewistami, 
archeologami i slawistami. Rozważa się odbycie tej 

zaległej dyskusji po ukazaniu się czeskiego wydania 
książki przy okazji jej wspólnej promocji przez NIH 
i Centrum Studiów Mediewistycznych. 
 Oprócz prac następczych związanych z książką 
Slawen im Mittelalter (do których należała również 
ciągła aktualizacja znajdującego się w przygotowa-
niu wydania angielskiego) kontynuowałem prace 
dotyczące tematyki „Słowian” w perspektywie 
nowożytności. Omawiane w tomie o średniowie-
czu zagadnienie, kim i czym byli Słowianie, ma być 
w kolejnej monografii analizowane także w odniesie-
niu do nowożytności. Chodzi przy tym o pokazanie, 
jak w nowożytnych dyskursach tożsamości politycznie 
instrumentalizowano wizje wspólnego pochodze-
nia, języka, mentalności, kultury i historii Słowian. 
W tym celu przedmiotem badań będzie: 1. kiedy, 
dlaczego i w jaki sposób wczesnonowożytna nauka 
i nowoczesne kulturoznawstwo rozwijały określone 
modele wspólnej „kultury słowiańskiej”, 2. czy i w jaki 
sposób w modelach tych nadal oddziaływały toposy 
średniowieczne i 3. jakie skutki dla realnej historii 
miały nowożytne auto- i heterostereotypowe obrazy 
Słowian oraz jaką rolę odgrywały w konkurujących 
ze sobą wzajemnie dyskursach tożsamości w Europie 
Środkowej i Wschodniej tworzone z różnych perspek-
tyw wewnętrznych i zewnętrznych wizje słowiańskiej 
wspólnoty, szczególnego słowiańskiego charakteru 
i specyficznej kultury słowiańskiej. Przyjrzę się zatem 
zarówno poszczególnym społeczeństwom słowiań-
skojęzycznym w ich poszczególnych kontekstach 
historycznych, jak złożonym powiązaniom między 
tymi społeczeństwami oraz ich indywidualnymi dąże-
niami, ukierunkowanymi na emancypację kulturalną, 
narodową, a wreszcie państwową, a oba te czynniki 
przeanalizuję w powiązaniu z historycznymi prze-
mianami i dyskursami tożsamości sąsiednich społe-
czeństw niesłowiańskojęzycznych. Podczas pobytu 
w Pradze przeprowadziłem niezbędne pogłębione 
kwerendy bibliograficzne, skorzystałem z pozycji 
trudno dostępnych w niemieckich bibliotekach oraz 
z lektur dotyczących aspektów inspirowanych zwłasz-
cza przez genius loci (austroslawizm, praski Kongres 
Słowian w 1848 roku, Palacký itp.). Niewielki wycinek 
prac poświęconych nowożytnemu obrazowi Sło-
wian czy też „idei słowiańskiej” w epoce nowożytnej 
udało się poddać pod dyskusję w listopadzie podczas 
wykładu zorganizowanego przez filię warszawskiego 
NIH w Wilnie („The Slavs in Modern German Political 
and Cultural Thought”) na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Wileńskiego.
 Chociaż praska atmosfera, liczne topograficzne, 
architektoniczne i kulturalne miejsca pamięci 
w mieście i okolicach inspirowały przede wszystkim 
refleksję nad „Słowianami”, to głównym wątkiem 
prac były sąsiedztwa polsko-niemieckie. Dzieje 
sąsiedztw polsko-niemieckich stanowią szczególne 
wyzwanie metodyczno-koncepcyjne. Dlatego studia 
przeprowadzone w Pradze zmierzały przede wszyst-
kim do wypracowania nośnej koncepcji syntezy 
(adresowanej do szerszej publiczności), zleconej przez 
wydawnictwo C.H. Beck. Jej intencją ma być przybli-

żenie i objaśnienie złożoności polsko-niemieckich 
stosunków sąsiedzkich w innowacyjnej, przystępnej 
narracji z perspektywy autorskiej. Celem nie może 
być przy tym kompleksowa pod względem geogra-
ficznym historia Polski i Niemiec ani monografia, 
która próbuje w pełni objąć tysiąc lat dziejów Europy 
w ich „niemieckich” i „polskich” aspektach. Plano-
wana jest raczej posługująca się metodą egzempla-
ryczną historia sąsiedztw, która dobitnie i zapadając 
w pamięć opisuje swój przedmiot w ścisłym związku 
ze źródłami i na dobrze przemyślanych przykła-
dach. W ten sposób mają zostać ukazane więzi 
strukturalne, brzemienne w konflikty kolizje i przy-
padki produktywnego przyciągania, komunikacja 
i cyrkulacja idei, migracja ludzi, wymiana instytucji, 
praktyk społecznych, systemów symboli, technologii 
i artefaktów, wreszcie sposoby wzajemnego postrze-
gania, które determinowały sąsiedztwa „Niemców” 
i „Polaków” od schyłku X po początek XXI wieku. 
Konkretne prace zrealizowane podczas praskich mie-
sięcy zaowocowały z jednej strony pierwszą wersją 
artykułu pod tytułem „Europa Środkowo-Wschodnia 
sąsiedztw. Refleksje o przydatności pewnej kategorii 
badawczej”, który miał zostać poddany pod dysku-
sję podczas zaplanowanej pierwotnie na grudzień 
(a teraz wyznaczonej na czerwiec 2022) konferencji 
NIH w ambasadzie Niemiec w Pradze, z drugiej zaś 
pierwszą wersją rozdziałów na temat wczesnego 
i pełnego średniowiecza. 
 Wszystkie prace optymalnie wspierał kierownik 
filii NIH, dr Zdeněk Nebřenský, m.in. przez szybkie 
w wypożyczanie książek z praskich bibliotek. Pobyt 
okazał się pełnym sukcesem w dużej mierze także 
dzięki bardzo przyjemnemu mieszkaniu gościnnemu 
w centrum praskiej starówki. 

Prof. dr hab. Eduard Mühle
Monastyr, marzec 2022

Od dwóch lat warszawski NIH jest dumnym posia-
daczem 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 
prof. dr. hab. Michaela G. Müllera, a kolejnymi byli 
prof. dr hab. Ralph Schattkowsky i prof. dr hab. Eduard 
Mühle. 1 marca 2022 roku pobyt badawczy, który 
potrwa do końca czerwca, rozpoczęła prof. dr hab. 
Adela Kuik-Kalinowska. 

Program rezydencyjny w filii w Pradze  
Temat badawczy „Słowianie”

Program rezydencyjny

na zdjęciu 
Eduard Mühle przed 
pomnikiem Františka 
Palackiego w Pradze
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Pozostałe

Nowy projekt badawczy: 
Watykan po 1945 roku

Nowa grupa badawcza Niemieckich Insty-
tutów Historycznych w Rzymie i Warsza-
wie analizuje od stycznia 2022 roku ponty-
fikat Piusa XII (1939–1958). Wykorzystując 
nowo udostępnione materiały archiwalne, 
naukowcy badają rolę Watykanu w pierw-
szym okresie zimnej wojny i początkach 
globalizacji. 

 Kiedy w 2020 roku Watykan pierwszy 
raz udostępnił archiwa dotyczące pontyfi-
katu Piusa XII, wzbudziło to duże zain-
teresowanie mediów. Opinia publiczna 
interesowała się przede wszystkim rolą 
papieża podczas II wojny światowej. Nowa 
grupa badawcza Niemieckich Instytutów 
Historycznych w Rzymie i Warszawie 
skupia się na okresie powojennym. Dzie-
sięcioro naukowców w różnych ośrodkach 
na świecie analizuje zagadnienie stosunku 
Watykanu do kluczowych tematów XX 
wieku, takich jak dekolonizacja, demo-
kratyzacja oraz pamięć o Shoah i II wojnie 
światowej. 
 Projekt badawczy „The Global Papacy 
of Pius XII: Catholicism in a Divided World, 
1945-1958” jest finansowany przez Funda-
cję im. Maxa Webera. 

Więcej informacji pod adre-
sem piusxii.hypotheses.org. 

Biblioteka znów otwarta

Z radością informujemy, że nasza biblio-
teka jest znów czynna. Od 4 kwietnia 2022 
roku zapraszamy ponownie do Pałacu 
Karnickich w następujących godzinach:
 pon., wt., czw.: 10:00–17:00
 środa: 10:00–18:00 
 piątek: 10:00–14:00
Jednocześnie zawiadamiamy, że bezpłatna 
usługa skanowania została od 4 kwietnia 
wstrzymana. 

NIH w Warszawie w wersji 
cyfrowej 

Wirtualny wgląd w życie naszego instytutu 
można teraz uzyskać także za pośrednic-
twem Youtube’a i Instagramu. Znajdują się 
tam nagrania naszych wykładów i kon-
ferencji, ale także zwięzłe opisy naszych 
wystaw i innych projektów. 

Ich wiersze tłumaczył na czeski Leoš Šatava. Na 
początku XXI wieku kaszubską poezję R. Drzeżdżona, 
A. Labudy i A. Piepera przekładali na czeski V. Knoll 
i R. Čermák. Wszystkie powyższe przykłady pokazują 
żywe więzi między małą społecznością kaszubską 
a tradycją czeską. Dotychczas nie zostały one zba-
dane i rozwinięte w tak obszernej formie, na jaką by 
niewątpliwie zasługiwały. 

Pomorsko-czeskie kontakty literackie i kulturalne 
są głównym przedmiotem zainteresowania naszej 

obecnej badaczki wizytującej w Pradze. 1 marca prof. 
dr hab. Adela Kuik-Kalinowska rozpoczęła swój pobyt 
naukowy, który potrwa do końca czerwca 2022 roku. 
Kuik-Kalinowska jest historyczką literatury i autorką. 
Wykłada na Akademii Pomorskiej w Słupsku i bada 
tam literaturę XIX i XX wieku w Zakładzie Antropolo-
gii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, należącym 
do Katedry Filologii Polskiej. Specjalizuje się w dzie-
dzinie literatury romantyzmu oraz XIX-wiecznych 
utworów kaszubskich i pomorskich.
 Podczas pobytu badawczego w Pradze prof. Kuik-
-Kalinowska zajmuje się kaszubsko-czeskimi kontak-
tami literackimi i kulturalnymi. Analizuje zwłaszcza 
kontakt między Florianem Ceynową z Uniwersytetu 
Wrocławskiego a czeskimi slawistami, poświęcając 
szczególną uwagę pobytowi Ceynowy w Pradze 
w 1863 roku. Na innym polu swoich badań literaturo-
znawczyni zajmuje się analizą przekładów z kaszub-
skiego na czeski. Przy tej okazji zastanawia się, na ile 
czescy slawiści uznawali kaszubski za odrębny język 
oraz w jakim stopniu uczestniczyli w jego rozwoju.
 Stosunki kaszubsko-czeskie wzięły początek 
już w średniowieczu i rozwijały w kolejnych stule-
ciach, a szczególnie intensywnie w XIX i XX wieku. 
Praga i jej kulturowe znaczenie dla Europy znalazły 
odbicie w jednej z tradycji słowiańskich, mianowicie 
kaszubskiej. Z położonego wówczas w pobliżu Pragi 
Smichova przybyli w średniowieczu na Kaszuby kar-
tuzi i założyli klasztor w obecnych Kartuzach. Bardzo 
ważnym wydarzeniem dla rozwoju chrześcijaństwa 
na Pomorzu była misja św. Wojciecha, która znalazła 
odzwierciedlenie we współczesnej polskiej prozie 
historycznej. Kaszubsko-czeskie kontakty literackie 
i kulturalne są przedmiotem kwerendy i dociekań 
badaczki w Pradze. Zależy jej głównie na udoku-
mentowaniu transferu i przenikania się obu tradycji 
kulturowych, czyli kaszubskiej i czeskiej. Wpływ kul-
tury czeskiej na kaszubską i kaszubskiej na czeską jest 
widoczny na płaszczyźnie historycznej, biograficznej, 
literackiej, translatorskiej i naukowej. 
 Celem badań jest znalezienie materiałów, które 
zostaną w przyszłości wykorzystane w publikacji na 
ten temat. Z dziewiętnastowiecznym środowiskiem 
czeskich slawistów, z J. E. Purkyniem i F. L. Čelako-
vskim był związany Florian Ceynowa, promotor 
literatury kaszubskiej. Czescy slawiści przekładali 
również utwory Ceynowy. Zachowała się także 
korespondencja między A. Frintą a A. Majkowskim 
z pierwszej połowy XIX wieku. Przekłady ukazywały 
się później w czeskojęzycznych czasopismach. W XX 
wieku Kaszub J. Kiedrowski był w latach 1967–1969 
attaché prasowym ambasady PRL w Pradze. Należy 
dodać, że w dziedzinie prac translatorskich istnieją 
przekłady współczesnej poezji kaszubskiej, w tym 
takich poetów jak M. Selina, S. Pestka i A. Nagel. 

Nowa badaczka wizytująca

Na zdjęciu: Adela 
Kuik-Kalinowska

Ewaluacja 

W świecie nauki ewaluacja bywa często 
oczekiwana z obawami. W warszawskim 
NIH natomiast kilka dni przed terminem 
ewalucji zewnętrznej zaplanowanej na 
28 i 29 marca 2022 roku zastanawiano się, 
czy będzie można ją zrealizować mimo 
trwającej pandemii.
 Ostatecznie jednak udało się doprowa-
dzić do spotkania na żywo członków komi-
sji, gości i pracowników Instytutu. Pierw-
szego dnia wszyscy naukowcy i stypendyści 
długookresowi przedstawiali swoje pro-
jekty badawcze i odpowiadali na pytania. 
Badacze z zaangażowaniem i w skupieniu 
opowiadali o swojej pracy. Z dużym zainte-
resowaniem śledzili prezentacje koleżanek 
i kolegów, inspirując się licznymi pytaniami. 
Dyskusje nad niektórymi zagadnieniami 
kontynuowano następnie podczas wspól-
nego posiłku. Wzięli w nim udział również 
przedstawiciele partnerów współpra-
cujących z Instytutem, którzy wcześniej 
rozmawiali z komisją o projektach zrealizo-
wanych wspólnie z NIH w Warszawie. 
 Następny dzień zapoczątkowała dys-
kusja ze wszystkimi pracownikami nauko-
wymi i przedstawicielami pracowników 
z innych działów, po czym przystąpiono 
do rozmów w grupach. Przedstawiciele 
komisji i goście bardziej szczegółowo zapo-
znali się wtedy z pracą Instytutu, łącznie 
z administracją, działem public relations 
i biblioteką. Wśród tematów znalazły się 
między innymi warunki pracy w Instytu-
cie, podsumowania działalności w latach 
poprzednich oraz plany na następne etapy 
kariery. Goście przejawiali duże zainte-
resowanie zwłaszcza pracą filii w Wilnie 
i Pradze. Skupioną, ale niewymuszoną 
atmosferę wizytacji wszyscy pracownicy 
odbierali pozytywnie i jako wyraz uznania 
dla pracy Instytutu. 
 Ewaluacja po siedmiu latach daje także 
samemu warszawskiemu NIH możliwość 
dokonania kolejnego podsumowania. 
Szczególne podziękowania należą się 
wszystkim, którzy stworzyli pracochłonne 
sprawozdanie i podczas ewaluacji opowia-
dali o działalności instytutu. 



Nowe publikacje

Annika Wienert, Aleksan-
dra Paradowska (red.): 

Niels Gutschow: Obsesja 
porządku. Niemieccy 

architekci planują w oku-
powanej Polsce 1939–1945, 
tłum. Małgorzata Słabicka-

-Turpeinen, Warszawa: 
Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego 2021,  
ISBN 978-83-235-5263-5

Christian Domnitz:  
Zwrot ku Europie. Trans-
formacje sfery publicznej 

w realnym socjalizmie 
1975–1989, Warszawa: 

Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego 2022, 
ISBN 978-83-235-5258-1, 

424 s., tłum. z jęz. nie-
mieckiego Adam Peszke 
i Jerzy Kałążny, redakcja 
naukowa: Dominik Pick, 
wstęp Paulina Gulińska- 

-Jurgiel

Magdalena Saryusz- 
-Wolska: Mikrogeschichten 

der Erinnerungskultur: 
„Am grünen Strand 
der Spree” und die 

Remedialisierung des 
Holocaust by bullets, 

Berlin, Boston:  
De Gruyter, 2022, 309 s.,  

ISBN: 9783110745528
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Mikrohistoryczne eseje o kulturze pamięci 

Kto konstruuje kulturę pamięci? Jak działają obrazy 
historii na odbiorców? Jaka infrastruktura aktywizuje 
pamięć kulturową? Magdalena Saryusz-Wolska bada 
zachodnioniemiecką cyrkulację pamięci o masowych 
egzekucjach Żydów, dokonywanych przez Niemców 
w okupowanym Związku Radzieckim, opierając się 
na powieści, słuchowisku i serialu telewizyjnym „Am 
grünen Strand der Spree” (1955–1960). 
 Kultura pamięci nie rodzi się z niczego. Konstruują 
i negocjują ją konkretni aktorzy społeczni. Powieść, 
słuchowisko i serial „Am grünen Strand der Spree” 
(1955–1960) przedstawiają likwidację getta w Orszy 
w 1941 roku. Na tej podstawie aktorka analizuje 
cyrkulację pamięci o tzw. Holocaust by bullets. 
W trzech mikrohistorycznych esejach przedstawia 
aktorów, oddziaływanie oraz materialne narzędzia 
tego przedstawienia. Jej podejście charakteryzuje 
się ogromną dokładnością, która służy precyzyjnemu 
nakreśleniu mechanizmów kształtowania pamięci 
o masowych egzekucjach w okupowanym Związku 
Radzieckim. Co wzbudza pamięć, a co ją wstrzymuje? 
Co sprawiło, że obszerny opis zbrodni nazistowskiej 
został opublikowany, a następnie zaadaptowany 
na słuchowisko i serial telewizyjny w Republice 
Federalnej Niemiec lat 50.? Dlaczego opis ten został 
szybko zapomniany i przez wiele lat znany był tylko 
specjalistom? Czy obecnie ma on szansę na powrót 
do pamięci?
 Książka ukazała się w wolnym dostępie  
w serii „Medien und Kulturelle Erinnerung” (t. 8)  
w wydawnictwie De Gruyter: https://doi.org/ 
10.1515/9783110745528 Open Access: 
https://www.degruyter.com/document/
doi/10.1515/9783110745528/html. 

i w Federalnym Urzędzie ds. Akt Państwowej Służby 
Bezpieczeństwa byłej NRD. Był ponadto stypendystą 
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie 
oraz publicystą berlińskiego dziennika „Tagesspiegel”. 
Zmarł w listopadzie 2015 roku. 

Polskie tłumaczenie książki „Hindwendung 
nach Europa“ 

Podczas zimnej wojny w krajach po wschodniej 
stronie żelaznej kurtyny w szczególny sposób snuto 
wizje Europy: przekraczając horyzont pragmatycznej 
integracji politycznej w zachodniej części kontynentu, 
niezależni intelektualiści i publicyści nadawali tu 
Europie wymiar utopijny. Opisywali ją jako niedo-
określoną alternatywę dla codzienności realnego 
socjalizmu – jako wzór demokracji, partycypacji 
politycznej, gospodarki rynkowej i dobrobytu. 
 Niniejsza monografia przygląda się publicystyce 
politycznej w NRD, PRL i CSRS od podpisania Aktu 
końcowego z Helsinek w 1975 roku do upadku 
żelaznej kurtyny w roku 1989. W porównawczej 
analizie wzajemnie sprzecznych narracji o Europie 
partii komunistycznych i ich organów z jednej strony 
oraz podziemnej publicystyki opozycyjnych lub 
niezależnych autorów z drugiej Christian Domnitz 
opisuje zarówno znaczenie i przemiany różnych 
wizji Europy, jak i ich autorów oraz pełnionych przez 
nich funkcji, a także rodzącą się z tego konkurencję 
interpretacyjną: Autorzy posłuszni państwu opowia-
dali o Europie jako „pokojowym współistnieniu 
Wschodu i Zachodu”, podczas gdy dysydenci i publi-
cyści domagali się pod znakiem Europy gwarancji 
praw podstawowych.
 Autor analizuje w tym celu publikacje reprezen-
tacyjnej propagandy partyjnej, zaliczanej do niej 
publicystyki oficjalnej, a także alternatywnej sfery 
publicznej – samizdatu. Wykorzystuje przy tym źródła 
trojakiej natury: zarówno narracje o Europie, jak 
i strumienie komunikacji oraz biograficzne horyzonty 
doświadczeń wskazują na różne sfery i podobszary 
sfer publicznych w realnym socjalizmie.
 Dzięki książce Zwrot ku Europie. Transformacje 
sfery publicznej w realnym socjalizmie 1975–1989 
rezultaty badań autora są teraz dostępne również 
w języku polskim. Wydanie niemieckie ukazało się 
w 2015 roku pod tytułem Hinwendung nach Europa. 
Neuorientierung und Öffentlichkeitswandel im Staats-
sozialismus 1975–1989.

Christian Domnitz (1975–2015) studiował historię, 
politologię i ekonomię na Uniwersytecie Humbold-
tów w Berlinie oraz na Uniwersytecie Karola 
w Pradze. Przez wiele lat zajmował się debatami 
publicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej, czego 
efektem jest niniejsza książka. Pracował w Centrum 
Badań nad Historią Najnowszą w Poczdamie 

Jak Niemieccy architekci planowali  
w okupowanej Polsce

Ukazała się polska wersja publikacji Nielsa Gutschowa 
Ordnungswahn. Architekten planen im „einge-
deutschten Osten” 1939–1945. E-book „Obsesja 
porządku. Niemieccy architekci planują w okupowa-
nej Polsce 1939–1945” jest już do nabycia w Wydaw-
nictwach Uniwersytetu Warszawskiego, a wersja 
papierowa jest oczekiwana wkrótce.
 Autor opisuje działalność niemieckich planistów 
przestrzennych, urbanistów, architektów, projektan-
tów wnętrz i ich „obsesję porządkowania”, mającego 
służyć całkowitej germanizacji nowo opanowanych 
terenów. Jako przykłady podaje liczne projekty i reali-
zacje, wcześniej pomijane w literaturze przedmiotu. 
Analizuje moralne aspekty ówczesnych działań oraz 
aktywne zaangażowanie ich wykonawców w politykę 
okupacyjną i Zagładę. Śledzi również losy konkret-
nych specjalistów podczas wojny i po jej zakończeniu.
 Książkę zredagowały Annika Wienert i Aleksan-
dra Paradowska, opatrzyły ją także wstępem, który 
napisały wspólnie z Christhardtem Henschelem. Tytuł 
oryginalny: Ordnungswahn. Architekten planen im 
„eingedeutschten Osten” 1939–1945. 



Od maja 2019 do lutego 2022 roku 
dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska 
była pracowniczką naukową NIH w War-
szawie. W swoim projekcie badawczym 
zajmowała się wymianą naukową między 
Polską a Irakiem w dobie komunizmu. Jej 
badania były częścią projektu „Relations 
in the Ideoscape: Middle Eastern Students 
in the Eastern Bloc”, realizowanego przez 
Instytut Orientu w Bejrucie we współpracy 
z NIH w Warszawie i NIH w Moskwie. Dr 
Dorota Woroniecka-Krzyżanowska jest 
antropolożką i arabistką. Swój doktorat 
z zakresu nauk społecznych, poświęcony 
doświadczeniu długookresowej emigra-
cji na przykładzie obozu dla uchodźców 
palestyńskich na Zachodnim Brzegu 
Jordanu, obroniła w 2015 roku w Szkole 
Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. 
Jej zainteresowania badawcze dotyczą 
przymusowej migracji, relacji między miej-
scem a tożsamością, antropologii miasta 
i najnowszej historii Iraku. 

Dr Viktoriia Serhiienko, która prowadziła 
badania jako stypendystka długookre-
sowa w warszawskim NIH już w latach 
2020–2021, powróciła tu w lutym 2022 
roku jako pracowniczka naukowa. 
Wcześniej była badaczką między innymi 
w Instytucie Archeografii i Źródłoznaw-
stwa Narodowej Akademii Nauk w Kijo-
wie, Instytucie Herdera w Marburgu (2018) 
i w New Europe College w Bukareszcie 
(2018–2019). W bieżącym projekcie 
badawczym zajmuje się polityką Watykanu 
wobec ZSRR i innych krajów układu War-
szawskiego po II wojnie światowej. Inny 
priorytet badawczy dr Viktorii Serhiienko 
dotyczy dziejów Ukrainy. 

Personalia

Po studiach psychologicznych i socjo-
logicznych w Ołomuńcu i Warszawie 
dr Mustafa Switat obronił w 2016 roku 
pracę doktorską na temat społeczności 
arabskiej w Polsce. Świat arabski był rów-
nież przedmiotem jego zainteresowania 
w okresie zatrudnienia w warszawskim 
NIH. Od października 2019 do lutego 
2022 roku dr Mustafa Switat był pracow-
nikiem naukowym w obszarze badaw-
czym 4 „Przemoc i obca władza w XX 
wieku – »stuleciu skrajności«”. Jego projekt 
cząstkowy „Visualized Alliances and 
Artworld – Knowledge Exchange between 
Polish People’s Republic and Arab coun-
tries in the discipline of Plastic Arts” był 
poświęcony przepływowi wiedzy w dzie-
dzinie sztuk plastycznych, czyli głównie 
malarstwa, grafiki i rzeźbiarstwa, między 
Polską Rzeczpospolitą Ludową a kra-
jami arabskimi w latach 1950–1989. Na 
pierwszym planie znajdowała się wymiana 
wiedzy między PRL a krajami arabskimi 
o ustroju socjalistycznym. 

Pavel Kolář: Poststalinizm. 
Ideologia i utopia epoki, 
tłum. z jęz. niemieckiego 
Justyna Górny, redakcja 
naukowa: Jerzy Kocha-

nowski, Warszawa:  
Scholar 2022, 446 s.,  

(Klio w Niemczech, t. 27), 
ISBN: 978-83-66849-27-3

Jacek Kordel: Sachsen, 
Preußen und der Kaiserhof 

im Streit um die Schön-
burgischen Herrschaften 
(1774–1779), tłum. z jęz. 
polskiego Andreas Volk, 

Leipzig: Leipziger Univer-
sitätsverlag 2021, 222 s., 
ISBN 978-3-96023-414-2
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Saksonia, Prusy i dwór cesarski w sporze 
o posiadłości Schönburgów 

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

Ideologia i utopia epoki poststalinizmu

Tajny referat Chruszczowa z 1956 roku zachwiał 
komunizmem w posadach. Późniejsze lata kojarzone 
są zwykle z powolnym upadkiem tej ideologii. Pavel 
Kolář przedstawia natomiast inną perspektywę: 
interpretuje destalinizację jako początek nowej 
epoki. Dowodzi, że utopijne wizje cechowały również 
komunizm doby poststalinizmu. Ich istotą nie było 
już jednak niepohamowane dążenie do idealnego 
ustroju społecznego, lecz stopniowa poprawa istnie-
jącej sytuacji. Wychodząc poza historię komunizmu, 
książka opowiada o przekształceniach nowoczesnych 
ideologii i budowaniu nowego konsensusu władzy.

Pavel Kolář jest profesorem Comparative and 
Transnational History of 19th-20th Century Europe 
(Central, Eastern, South Eastern Europe) w Europej-
skim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. 



Rex Rexheuser (1933–2022) 

W wieku 88 lat zmarł 24 marca 2022 roku 
prof. dr hab. Rex Reheuser. Był dyrekto-
rem-założycielem Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie i kierował nim 
w pierwszej fazie jego istnienia, od 1993 
do 1998 roku. W tym okresie koordynował 
podstawowe zadania związane z wypra-
cowaniem profilu placówki oraz stworze-
niem technicznej, organizacyjnej, a zwłasz-
cza naukowej struktury Instytutu i jego 
biblioteki, które znajdowały się wówczas 
jeszcze na 17. piętrze warszawskiego 
Pałacu Kultury i Nauki. 
 Prof. Rex Rexheuser studiował ger-
manistykę i historię w Getyndze i Paryżu. 
Od 1963 roku był asystentem w Katedrze 
Historii Europy Wschodniej na Uniwer-
sytecie w Erlangen. Uzyskał tam w 1971 
roku stopień doktora dzięki dysertacji 
o stosunkach własnościowych wśród 
rosyjskiej szlachty w XVIII wieku, a sześć 
lat później habilitował się w Erlangen na 
temat historii społecznej rosyjskiej prawicy 
przed rokiem 1917. Następnie pracował 
jako nieetatowy wykładowca na Uni-
wersytecie Hanowerskim, gdzie był ściśle 
związany z Hansem-Heinrichem Noltem 
w okresie jego badań nad tworzeniem 
się narodów w Europie Wschodniej. Od 
1983 roku pracował w ówczesnym Institut 
Norddeutsches Kulturwerk (obecnie Nor-
dost-Institut) w Lüneburgu. W 1993 roku, 
prawie równocześnie z delegowaniem 
do Warszawy, mianowano Rexheusera 
profesorem nadzwyczajnym na Uniwersy-
tecie Hanowerskim. Po zakończeniu misji 
w Warszawie prof. Rex Rexheuser zamiesz-
kał ponownie w Lüneburgu. 
 Nowemu Instytutowi w Warszawie 
Rexheuser nadał profil, które silnie oddzia-
łuje do dziś, ćwierć wieku po zakończeniu 
jego urzędowania. Powstały wówczas m.in. 
serie wydawnicze Instytutu, zwłaszcza 
dwie serie przekładów „Klio w Niemczech” 
i „Klio in Polen”, ale również „Quellen 
und Studien”, publikowana w wydaw-
nictwie Harrassowitz. Jednak prof. Rex 
Rexheuser uczestniczył także jako dyrektor 
w codziennej pracy naukowej placówki. 

Świadczą o tym również redagowane 
przez niego tomy, podejmujące kluczowe 
tematy ówczesnych nauk historycznych 
w kontekście Europy Środkowo-Wschod-
niej lub zgoła otwierające nowe pola 
tematyczne. Należy tu wspomnieć przede 
wszystkim o przygotowanej wspólnie 
z dr Almut Bues książce Mittelalterliche 
nationes – neuzeitliche Nationen: Probleme 
der Nationenbildung in Europa z 1995 roku 
oraz jego publikacji Personalunionen von 
Sachsen-Polen (1697–1763) und Hanno-
ver-England (1714–1837) z 2005 roku. 
Ta ostatnia była pokłosiem konferencji, 
którą zorganizował w 1997 roku z okazji 
300. rocznicy wetttyńskiej unii personal-
nej między Saksonią a Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów. Jeszcze w 2017 roku 
w stworzonej przez niego serii publikacji 
NIH w Warszawie, które ukazywały się 
w wydawnictwie Harrassowitz, opubli-
kował monografię Juden im öffentlichen 
Raum einer christlichen Stadt: Posen im 
16.–18. Jahrhundert, która była poświę-
cona jego ostatniej wielkiej dziedzinie 
badań, czyli relacjom i więziom polsko-
-żydowsko-niemieckim. 
 Prof. Rexowi Rexheuserowi udało się 
w ciągu pięciu lat uczynić warszawski NIH 
stałym i uznanym elementem sceny pol-
sko-niemieckich badań naukowych. Wszy-
scy, którzy mieli szczęście z nim współpra-
cować, z radością wspominają niezwykle 
świeżą i przyjazną atmosferę w pięciu 
pierwszych latach działania Instytutu. Bez 
prof. Rexa Rexheusera NIH w Warszawie 
nie istniałby w swojej obecnej formie. 
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25 kwietnia 2022 
Wilno

Wykład: prof. Miloš Řezník (Warszawa): Regions and 
Nation-Building in East-Central Europe

2 maja 2022 
Praga (format hybrydowy)

Wykład: prof. Benno Gammerl (Florencja): Feeling 
Differently. The Emotional Lives of Same-Sex Loving 
Men and Women in Postwar Germany

11 maja 2022 
Praga (format hybrydowy)

Wykład: prof. Alfrun Kliems (Berlin): Adaptacje 
literatury romantycznej w czeskim komiksie. Karl 
May w Szumawie, Babunia Boženy Němcovej i Šifry 
Mistra Hanka

23 maja 2022 
Wilno

Wykład: prof. Tatjana Tönsmeyer (Wuppertal): Occu-
pied Societies and Their „New Normal“: Everyday 
Life during World War II

26–29 maja 2022 
Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 

Targi Książki w Warszawie 2022

27–28 maja 2022 
Warszawa (format hybrydowy)

Warsztaty: Witnessing the Now. Challenges for 
Emergency Archiving and Oral History following  
the Russian Invasion of Ukraine

8–10 czerwca 2022 
Praga

Konferencja: „Europa Środkowo-Wschodnia” jako 
transepokowa koncepcja przestrzenna – zagadnie-
nia i wizje przyszłości na lata 20. XXI wieku

9–11 czerwca 2022 
Lublin

Konferencja: Aktion Reinhardt: Historical Contexts, 
Research Perspectives, and Memory 

10 czerwca 2022 
Lublin

Debata Lelewelowska: 30 Years After 'Ordinary Men': 
Groundbreaking and New Perspectives in Holocaust 
Research

13 czerwca 2022 
Wilno (format hybrydowy)

Wykład: prof. Valentin Groebner (Lucerna): 
Czy twarz ma historię? Indywidualność, tożsamość, 
reklama

14 czerwca 2022 
Praga

Wykład: prof. Adela Kuik-Kalinowska: Czesko-ka-
szubskie relacje kulturowe na przestrzeni wieków

16–17 czerwca 2022 
Wilno

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

22 czerwca 2022 
Warszawa

Debata Lelewelowska: A new Europe?  
The Consequences of the Partitions

22–24 czerwca 2022 
Warszawa

Konferencja: Consequences of the Partitions. New 
perspectives on the aftermath of the Polish–Lithua-
nian Commonwealth

1–2 września 2022 
Warszawa

Warszaty: „The Circle of Life” – Birth, Dying, and the 
Liminality of Life since the Nineteenth Century

21 września 2022 
Praga

Wykład: prof. Jan Arend (Tybinga): Stress and the 
Transformation of Czechoslovakia / Czech Republic, 
1960s–2010s

13 października 2022 
Praga

Wykład: prof. Eva Schlotheuber (Düsseldorf / Müns-
ter): Panowanie, ochrona i zdrada. Gminy żydowskie 
pod władzą arcybiskupa Baldwina z Trewiru i ces-
arza Karola IV w Czechach i w Rzeszy

Zastrzegamy możliwość zmian. 
Więcej informacji o naszych wydarzeniach: 
https://www.dhi.waw.pl/pl/wydarzenia/wszyst-
kie-wydarzenia.html?no_cache=1

Do wszystkich imprez oznaczonych jako 
online lub hybrydowe zapewniamy 

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

naszego Instytutu.Terminy

30



Impressum

Wydawca:
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Redakcja:
Kinga Wołoszyn-Kowanda, Josephine Schwark 

Zamknięcie wydania: kwiecień 2022

Opracowanie graficzne: Marta Warmińska

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa

Tel.:  +48-22-525 83-00
Fax:  +48-22-525 83-37
E-mail:  dhi@dhi.waw.pl
www.dhi.waw.pl

www.dhi.waw.pl
www.facebook.com / DHIWarschau /

Prawa do wszystkich zdjęć wykorzystanych w Newsletterze posiada 
NIH w Warszawie. Pozostali autorzy podpisani są pod zdjęciami.


