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Konferencje / Warsztaty
Pomorze jesienią 1939 roku

W

80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę od 3
do 5 września 2019 roku odbyła się w Wejherowie konferencja „Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec. Pomorze jesienią 1939 roku
i zbrodnia pomorska”. Zorganizował ją warszawski
NIH we współpracy z czterema instytucjami partnerskimi – Instytutem Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku oraz
Muzeum Piaśnickim w Wejherowie. W imprezie wzięli
udział historycy z Polski i Niemiec. Konferencja łączyła
trzy perspektywy – całościowe spojrzenie na okupację
niemiecką w Polsce, regionalne zogniskowanie uwagi
na wydarzeniach na Pomorzu Gdańskim oraz pedagogiczną działalność Muzeum Piaśnickiego.
W pierwszym kompleksie tematycznym w centrum uwagi znalazły się – oprócz struktury i metod
reżimu okupacyjnego – przede wszystkim życie
codzienne i strategie zachowania ludności na ziemiach okupowanych. Stanowiło to ramy dla zespołu

zagadnień z zakresu historii regionalnej. Z wystąpień
uczestników wyraźnie wynikało, że niemiecka okupacja Pomorza Gdańskiego w niektórych aspektach
mocno różniła się od okupacji innych terenów. Dla
narodowych socjalistów nie ulegało wątpliwości, że
Pomorze Gdańskie powinno zostać zaanektowane
jako obszar, który pod nazwą prowincji Prusy Zachodnie należał do 1919 roku do Rzeszy Niemieckiej. Z tym
większą determinacją chcieli zwalczać polską ludność
tego regionu. Ich nieufność budziło zwłaszcza to,
że ludność kaszubska uważała się w większości za
Polaków. W pierwszych tygodniach wojny SS i Volksdeutscher Selbstschutz, ale również Wehrmacht
i policja organizowały masakry, których ofiarą padło
do października 1939 roku około 30 tysięcy ludzi.
Wśród nich byli przede wszystkim członkowie polskiej
inteligencji, działacze polskich organizacji, ale również liczni Żydzi i pacjenci zakładów psychiatrycznych.
Połączenie „Intelligenzaktion”, „Akcji T4” i germanizacyjnego szału gauleitera Forstera doprowadziło do

«Skala niezbadanych do dziś w dostatecznym
stopniu akcji mordowania ludzi była w tej
fazie wojny bezprecedensowa»

© Muzeum Piaśnickie
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masowego mordu o nieznanych wcześniej rozmiarach. Skala niezbadanych do dziś w dostatecznym
stopniu akcji mordowania ludzi była w tej fazie wojny
bezprecedensowa – dlatego niektórzy historycy
wprowadzili pojęcie „zbrodnia pomorska”.
Trzeci główny temat wynikał z profilu instytucji
goszczącej, czyli Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. W Lesie Piaśnickim na północ od Wejherowa
SS i Volksdeutscher Selbstschutz zamordowały od
października 1939 do kwietnia 1940 roku 10–13
tysięcy osób. Należeli do nich członkowie lokalnej
polskiej i kaszubskiej warstwy przywódczej, polscy
jeńcy wojenni, ale też pacjenci polskich i niemieckich
zakładów psychiatrycznych. Największą grupę stanowili zaś deportowani z terenu Rzeszy, w tym więźniowie polityczni, Żydzi, polscy imigranci zarobkowi.
Po wojnie państwo tłumiło pamięć o tym masowym
mordzie, gdyż kaszubskie i niemieckie pochodzenie
sporej części pomordowanych niezbyt pasowało
do narracji historycznej PRL. Pod koniec 2015 roku
z inicjatywy sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury
Jarosława Sellina utworzono Muzeum Piaśnickie jako
filię Muzeum Stutthof. Pokazywane przez Muzeum
na konferencji filmy zademonstrowały, w jakim polu
sporów znalazła się dziś ta młoda placówka. Chodzi
z jednej strony o prace badawcze licznych historyków, którzy analizują wielowarstwowość regionalnej
historii i heterogeniczne pochodzenie ofiar Piaśnicy.

Narracja stanowiąca podstawę koncepcji Muzeum
skupia się natomiast na heroizacji polskich ofiar
„Intelligenzaktion”, pomijając aspekty, które sprawiają, że historia Piaśnicy jest tak skomplikowana.
W tym kontekście konferencja nie tylko zwróciła
uwagę na wciąż istniejące luki w badaniach nad
niemieckim panowaniem w okupowanej Polsce.
Wyraźnie okazało się również, że współpraca
naukowa polskich i niemieckich historyków nie
musi doznać uszczerbku, jeśli podmioty państwowe
interpretują wyniki badań historycznych na swój
własny sposób. 
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Między dekomunizacją, traumą a nostalgią

Z

okazji 30. rocznicy przełomu politycznego
w Europie Środkowej i Wschodniej Europejska
Sieć Pamięć i Solidarność urządza ze swoimi partnerami – w tym warszawskim NIH – szereg konferencji pod hasłem „1989. Changes and Challenges”.
Jedna z nich, zatytułowana „How We Remember.
The Memory of Communism: Its Forms, Manifestations, Meanings”, odbyła się 17 i 18 września 2019
roku w Pradze, a zorganizował ją tamtejszy Instytut
Historii Współczesnej (Ústav pro soudobé dějiny –
ÚSD). Jej uczestnicy skierowali uwagę nie tyle na
pamięć o przełomie i transformacji, co na jej szersze
ramy – przedstawianie realnego socjalizmu między
państwową dekomunizacją a indywidualną pamięcią. Historycy, filmo-, literaturo- i kulturoznawcy oraz

praktycy edukacji historycznej z Czech, Słowacji,
Niemiec, Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Ukrainy, Rosji i Estonii prezentowali
w swoich studiach przypadków najrozmaitsze media
i dyskursy pamięci. Jako koncepcje dominujące
wykrystalizowały się już pierwszego dnia konferencji
trauma i nostalgia. Warszawski NIH reprezentowała
na konferencji dr Sabine Stach. W wygłoszonym referacie opowiedziała się za multiperspektywicznymi
badaniami nad kulturą historyczną, uwzględniającymi nie tylko polityczne i biograficzne, lecz również
ekonomiczne, przestrzenne i performatywne aspekty
popularnej pamięci o komunizmie. 

Od modernizmu wschodniego do postmodernizmu
od lewej: Felix
Ackermann, Marija
Dremaite, Maroš
Krivý
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a ile adekwatne jest określanie pewnych tendencji architektonicznych i urbanistycznych
w Europie Środkowo-Wschodniej przed 1989 rokiem
mianem postmodernistycznych? Czy postmodernizm
był trendem przejmowanym świadomie z Zachodu,
czy raczej procesem sui generis, który tylko nazywamy postmodernistycznym? Jakie formy mogła
przybierać architektura postrzegana jako postmodernistyczna i jakie były jej implikacje polityczne? Jak
można ocenić w tej mierze transfer idei z Zachodu
na Wschód bądź między poszczególnymi państwami
bloku wschodniego?
Tymi i innymi pytaniami zajęli się badacze
z zakresu historii sztuki oraz dziejów architektury
i kultury, ale również praktycy z dziedziny ochrony
zabytków, architektury i urbanistyki na konferencji
pod tytułem „Postmodern Architecture and Political
Change – Poland and Beyond”. Impreza odbyła się
w dniach 12–14 września 2019 roku w warszawskim
NIH i została zrealizowana we współpracy z Glasgow
School of Art.
Angielskojęzyczne w większości referaty w pięciu
sekcjach były poświęcone z jednej strony przemianom w określonych krajach regionu (Polsce, Rumunii,
Jugosławii, Czechosłowacji oraz dwóch republikach
radzieckich – na Litwie i w Estonii), z drugiej zaś
wybranym projektom budowlanym i miastom takim
jak Warszawa czy Łódź. Uwaga skupiła się również na
pojedynczych wyróżniających się gmachach i postaciach, w tym na Państwowym Teatrze Muzycznym
w Mińsku, Bazylice NMP w polskiej wsi Licheń Stary
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czy działającym na arenie międzynarodowej krakowskim architekcie Tomaszu Mańkowskim.
Referaty naukowe uzupełniła dyskusja panelowa
między polskimi specjalistami z dziedziny architektury, ochrony zabytków i krytyki architektury. Podczas
ożywionej wymiany zdań z publicznością okazało się,
że aspekt ochrony zabytków to dla wielu dyskutantów sprawa, którą należy się zająć właśnie teraz, aby
zdążyć zapobiec groźbie utraty tej substancji budowlanej. Pozostaje mieć nadzieję, że konferencja mogła
się w pewnej mierze przyczynić do tych wysiłków. 

od lewej: Tomáš
Bouška, Sabine Stach,
Adéla Gjuričová,
Sandor Horváth,
Albert Bing

THE EVENT IS PART OF
THE INTERNATIONAL SERIES:

Postmodern Architecture
and Political Change –
Poland and Beyond
German Historical Institute Warsaw
September 12–14, 2019
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Patronat artystyczny w Europie Środkowej

P

od hasłem „Artistic Patronage in Central Europe:
From Private Foundations to State Art“, odbyła
się 19–21 września 2019 roku 27. Konferencja Grupy
Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki
i Konserwatorów, zorganizowana we współpracy
z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Warszawy. Przez trzy dni uczestnicy
dyskutowali o formach, strategiach i sposobach funkcjonowania mecenatu sztuki. Spektrum tematyczne
obejmowało zagadnienia od zamówień artystycznych
polskich magnatów ok. 1700 roku przez patronat
miejski i państwowy pod koniec XIX wieku po rolę
współczesnych prywatnych kolekcjonerów sztuki.
Program uzupełniło oprowadzanie po królewskich
zamkach i nowoczesnej architekturze Warszawy oraz
po Muzeum Warszawy.
Podczas giełdy informacji ostatniego dnia konferencji dwie pracujące w warszawskim NIH historyczki
sztuki, dr Annika Wienert i dr Sabine Jagodzinski,
przedstawiły prowadzone w Instytucie badania
nad historią sztuki. Zaprezentowały swoje projekty
badawcze, a przede wszystkim opisały formaty
imprez i publikacji, w których dotychczas uczestniczyli, a w przyszłości zostaną zaproszeni naukowcy
z dziedziny wiedzy o sztuce. Ponadto opowiedziały
o ofercie praktyk i stypendiów oraz o zasobach biblioteki. Prezentacja miała się przyczynić do spopularyzowania NIH w środowisku i rozwijania przyszłych
kontaktów. Już podczas konferencji zaowocowało to
rozmowami o konkretnych projektach.

Mniejszości, migracja i pamięć

Zapoczątkowane w 1988 roku spotkania Grupy
Roboczej są poświęcone zogniskowanej na rozmaitych zagadnieniach analizie wspólnego dziedzictwa
kultury i odbywają się co roku na przemian w Niemczech i Polsce. Miejscem następnej konferencji będzie
jesienią 2020 roku Moguncja. 

od lewej: Annika Wienert,
Sabine Jagodzinski

27th Conference of the Working
Group of German and Polish Art
Historians and Conservators
27. Tagung des Arbeitskreises
deutscher und polnischer
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

Artistic Patronage in
Central Europe: From
Private Foundations
to State Art
Kunstpatronage
in Mitteleuropa
zwischen Privatstiftung
und Staatskunst

19–21 September 2019
ORGANIZERS:

SPONSORS AND PARTNERS:
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W

raz z Instytutem Północno-Wschodnim w Lüneburgu (IKGN e. V.) warszawski NIH zorganizował na zakończenie projektu DFG / NCN „Jews and
Germans in Polish Collective Memory” konferencję
„Minorities, Migration and Memory in East European
Borderlands (1945–present)”. Impreza, która odbyła
się 24–26 września 2019 roku w NIH, była poświęcona
specyficznym uwarunkowaniom i wyzwaniom, które
pojawiły się we wschodnioeuropejskich regionach
przygranicznych po 1945 roku, oraz zagadnieniu,
na ile ich oddziaływanie jest odczuwalne aż do dziś.
Uczestnicy z Polski, Francji, Węgier, Austrii, Ukrainy
i Niemiec dyskutowali o wybranych pograniczach
w Europie Wschodniej z perspektywy socjologii, dziejów prawa, literatury oraz kultury pamięci.
Organizatorki – dr Katrin Steffen i dr Barbara
Pabjan – wskazały we wprowadzeniu na XX wiek jako
doświadczenie obfitujące w przemoc, które szczególnie dotknęło regiony przygraniczne w postaci przesunięć granic, inkluzji bądź wykluczenia mniejszości
oraz ruchów migracyjnych. Podkreśliły, że regiony
te cechowały się dualizmem i konfliktami lojalności,
a mimo to pełniły rolę pomostów i pośredników
między sąsiednimi kulturami. To wszystko stanowi
ich zdaniem o pewnej swoistości pograniczy, którą
uczestnicy rozpatrywali w poszczególnych panelach.
Referaty wygłoszone podczas pierwszego panelu
(Landscapes of Memory) koncentrowały się na
skutkach ruchów migracyjnych mniejszości – przede
wszystkim żydowskiej – oraz na krajobrazach pamięci
na Śląsku (dr Johann Nicolai) i w Kaliningradzie (Julia
Oisboit). Wieczorem prof. dr hab. Ruth Leiserowitz
i prof. dr hab. Catherine Gousseff (Paryż) przedsta-

wiły w dialogicznym referacie wprowadzającym pod
tytułem „Beyond Borders. A Dialogic Keynote on
East European Borderlands” ogólne przemyślenia na
temat pograniczy oraz rzuciły snop światła na Prusy
Wschodnie i Ukrainę Zachodnią, nawiązując w ten
sposób do tematyki kolejnych dni konferencji.
Drugi panel (Borders – Fixed and Phantomized)
dotyczył ustalonych i wyimaginowanych granic,
które aż do dziś determinują struktury tych regionów
i odgrywają pewną rolę w tworzeniu tożsamości
ludzi, na przykład na Ukrainie Zachodniej, w Polsce
i na Białorusi oraz na Węgrzech i w Austrii. W kolejnej
sekcji (Borderland Narratives) była mowa o rozmaitych sposobach narracji o pograniczach – wspomnieniach (dr Anna Lagno), literaturze współczesnej
(dr Magdalena Baran) czy zapisach historii mówionej
(Imke Hansen).
Czwarty panel (Identification and Representation) ogniskował się na regionach, które próbowały
konstruować własną tożsamość, separując się od
sąsiadów. Tak oto związana z Węgrami przeszłość
odgrywa istotną rolę w chorwackim Međimurje (Péter
Bedök), a położony na wschodzie Ukrainy Mariupol
stara się dystansować od tożsamości ukraińskiej
(Julia Abibok). Referaty z ostatniego dnia (Inclusion,
Exclusion and Repression) dotyczyły codziennych konfrontacji i konfliktów na pograniczach, jak pokazała
na przykład prezentacja Marii Reisky (Opole), poświęcona polonizacji nazw niemieckich na Górnym Śląsku.
Nić przewodnią wszystkich referatów stanowiło
poszukiwanie lub wynajdywanie na nowo tożsamości, które było i nadal jest wyczuwalne zwłaszcza
w przygranicznych regionach Europy Wschodniej.
Dlatego pilną koniecznością wydaje się przeprowadzenie studiów transnarodowych i komparatywnych,
dzięki którym będzie można zrozumieć specyfikę tych
obszarów. Imke Hansen wskazała w słowie końcowym między innymi na zaniedbywane jej zdaniem
dotychczas w badaniach napięcia między pokoleniami mieszkańców pograniczy. Temat pograniczy
jest wciąż zagadnieniem otwartym, wykraczającym
daleko poza nauki historyczne, co potwierdziła
omawiana konferencja. Planowana jest publikacja tej
szerokiej gamy referatów, uzupełnionych o rozmaite
głosy w dyskusjach i pytania. 
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Historia życia codziennego podczas drugiej wojny światowej

N

owe perspektywy badań nad historią życia
codziennego podczas drugiej wojny światowej
były głównym wątkiem warsztatów dla młodego
pokolenia naukowców, zorganizowanych przez
Instytut Herdera do Badań Historycznych nad
Europą Środkowo-Wschodnią – Instytut Wspólnoty
Leibniza wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim,
Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie
i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii
Nauk w Berlinie (CBH). Wydarzenie odbyło się 27
i 28 września 2019 roku w berlińskim CBH i zgromadziło młodych naukowców z Niemiec, Polski i Litwy,
badających różne tematy z historii życia codziennego.
Celem spotkania była dyskusja nad ważnymi tekstami
z tej dziedziny oraz prezentacja bieżących projektów badawczych.
Wydarzenie otworzyła prof. dr hab. Tatjana
Tönsmeyer (Bergische Universität Wuppertal), która
w referacie wprowadzającym przedstawiła nowe
metody i perspektywy badań historycznych nad
drugą wojną światową. Uwypukliła istniejące dezyderaty badawcze oraz często pomijany emocjonalny
aspekt historii wojny. Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od referatu prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego (Uniwersytet Warszawski) o strategiach przetrwania społeczeństwa polskiego w okresie okupacji.
Następnie doktorantki Justyna Majewska i Maria
Ferenc Piotrowska przedstawiły swoje badania na
temat warszawskiego getta. Majewska wyjaśniła
na podstawie materiałów z archiwum Ringelbluma,

Medializacja procesów dotyczących zbrodni wojennych
po prawej: Gintarė
Malinauskaitė
© Vygaudas Juozaitis
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ak przedstawiano procesy zbrodniarzy wojennych
po drugiej wojnie światowej na forum międzynarodowym? Jak wyglądały sposoby percepcji, dyskusje
i reakcje? I co było właściwym celem takiej medializacji? Tym głównym pytaniom była poświęcona
interdyscyplinarna konferencja „Mediatization of the
World War II War Crimes Trials”, która zgromadziła 25
i 26 września 2019 roku w Wilnie naukowców z Litwy,
Polski, Niemiec, Austrii, Włoch, Rumunii, Estonii,
Luksemburga i Stanów Zjednoczonych. Oprócz historyków reprezentowani byli również badacze z dziedziny literaturo-, kulturo- i filmoznawstwa oraz nauk
prawnych. Międzynarodową konferencję zorganizowała filia warszawskiego NIH w Wilnie wraz z Instytutem Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego na
Uniwersytecie w Kłajpedzie (BRIAI), a miejscem obrad
była Litewska Biblioteka Narodowa w Wilnie.
Wykład wprowadzający w tę obszerną tematykę
wygłosił dr Lawrence Douglas, przedstawiając rozmaite koncepcje tak zwanego „państwa zbrodniarzy” na
podstawie interpretacji różnych fotografii bądź scenografii z rozpraw sądowych. Przy tej okazji poruszył
m.in. zagadnienie oddziaływania takich obrazów na
widza i odniósł się do dyskusji o niepewnej niekiedy
prawdziwości zeznań straumatyzowanych świadków
przed sądem.
Podczas dwóch dni konferencji i łącznie 10 paneli
omawiano rozmaite aspekty procesów zbrodniarzy
wojennych po drugiej wojnie światowej. Prezentowano ogólne refleksje, ale też różne poszczególne
procesy z odmiennych (narodowych) perspektyw.
Referenci opisywali medialne relacje z procesów
w różnych krajach, w tym m.in. Niemczech, Austrii,
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Polsce i na Litwie, we Włoszech, w Jugosławii i Turcji.
Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja.
Jednym z głównych zagadnień był sposób przedstawiania poszczególnych procesów i oskarżonych.
W tym kontekście była mowa na przykład o procesie
Aleksandrasa Lileikisa na Litwie, Francuza Alfreda
Oppenheimera w Luksemburgu, procesie Eichmanna
w Jerozolimie, kolońskim procesie Kurta Lischki
oraz przypadku Jugosłowianina Dražy Mihailovicia. Innym ważnym tematem konferencji były –
wywołane w dużej mierze przez media wizualne
i kształtowane pod ich wpływem – publiczne reakcje na procesy norymberskie. Kolejne panele były
poświęcone przedstawianiu procesów zbrodniarzy
wojennych w filmie oraz oddziaływaniu procesów na ocalonych i oskarżonych. Wymiar globalny
uwypukliła prof. dr hab. Kerstin von Lingen w referacie o procesach zbrodniarzy wojennych w Azji,
a prof. dr hab. Justinas Žilinskas uzupełnił spektrum
tematyczne o perspektywę nauk prawnych. Poszczególne wystąpienia uzupełniała bogata ikonografia
i fragmenty filmów.
Ożywione dyskusje między licznymi uczestnikami,
reprezentującym rozmaite dyscypliny, dowodziły
ogromnego zainteresowania tą tematyką. Referaty
zademonstrowały ponadto, że dzieje procesów
zbrodniarzy wojennych po drugiej wojnie światowej
są nadal w znacznej mierze niezbadane. Kolejny raz
uwypuklona została konieczność badań interdyscyplinarnych, prowadzonych przez przedstawicieli
nauk historycznych oraz innych gałęzi nauki, takich
jak prawo czy filozofia. Planowana jest publikacja
referatów w języku angielskim. 

jakie wizje przyszłości dotyczące powojennego życia
w Polsce i Palestynie snuli żydowscy intelektualiści
w warszawskim getcie, natomiast Ferenc Piotrowska
mówiła o znaczeniu i oddziaływaniu obiegu informacji w getcie. Opowiadając o pierwszym projekcie
badawczym poświęconym historii życia codziennego
na okupowanej przez Niemców Litwie podczas
drugiej wojny światowej, Mantas Šikšnianas z Wilna
przedstawił rezultaty swoich badań w tym zakresie.
Następnie Judith Vöcker analizowała przestępczość
i prawne prześladowanie Żydów w gettach w Warszawie i Krakowie, a Martin Borkowski-Saruhan zajął się
wzajemnymi związkami między sportem, przemocą
a życiem codziennym w okupowanej przez Niemców
wschodniej części Górnego Śląska.
Warsztaty zakończyły się prezentacją poświęconą
akustycznym doświadczeniom wojennym Żydów
w gettach i obozach koncentracyjnych (Janina Wurbs)
oraz referatem o powojennym życiu dzieci – ofiar
wojny w Polsce (Jakub Gałęziowski).
Inspirujące dyskusje ukazały różne – zarówno pod
względem teoretycznym, jak i metodologicznym –
podejścia uczestniczek i uczestników do badania
życia codziennego podczas drugiej wojny światowej.
Różnorodność przedstawionych projektów badawczych dała więc nader ciekawy wgląd w bieżące
rezultaty badań nad historią życia codziennego,
prowadzonych przez naukowców młodego pokolenia
w Niemczech, Polsce i na Litwie. 

Uczestnicy
warsztatów ©
Instytut Herdera
w Marburgu
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Planowanie Nowego Wschodu

O

po lewej: uczestnicy
warsztatów
po prawej: Hermann
Jansen: ogólny plan
rozwoju Wielunia
(1940), źródło: Uniwersytet Techniczny
w Berlinie

d kilku lat nazistowskie planowanie urbanistyczne i przestrzenne w okupowanej Europie
Środkowo-Wschodniej cieszy się coraz większą uwagą
badaczy historii sztuki w Polsce. Zdążyła już powstać
coraz bardziej międzynarodowa i interdyscyplinarna
sieć współpracy naukowej, która w celu umożliwienia
kontaktów między projektami badawczymi o często
lokalnym lub regionalnym charakterze zorganizowała konferencje najpierw w 2016 roku w Poznaniu,
a potem w 2018 roku w Krakowie. Kontynuacją tego
forum dyskusyjnego było sympozjum w Centrum
Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 29.09–1.10.2019, zorganizowane wspólnie z NIH
w Warszawie.
O swoich projektach dyskutowali badacze z dziedziny historii sztuki, architektury, ochrony zabytków
i historii. Przy tej okazji wyraźnie okazało się, że
tematyka ta dotyczy oprócz dziejów architektury
także wielu aspektów gospodarczej, politycznej oraz
ideologicznej historii narodowego socjalizmu, a także
prześladowania i eksploatacji polskiej ludności
cywilnej oraz Holokaustu. Ewidentna ciągłość w teorii
i praktyce zawodu architekta, a także w życiorysach
zawodowych niemieckich protagonistów wiążą ten
temat ponadto z powojenną historią Niemiec.
Berlińska impreza miała związek z projektem
tłumaczeniowym realizowanym w warszawskim
NIH. Monografia Nielsa Gutschowa „Ordnungswahn.
Architekten planen im eingedeutschten Osten 1939–
1945” (Basel 2001) ukaże się w 2020 roku po polsku
w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jak
ponownie okazało się podczas sympozjum w Berlinie,
książka ta pozostaje do dziś standardowym dziełem
referencyjnym dla wszelkich badań dotyczących narodowosocjalistycznego planowania urbanistycznego
i przestrzennego w okupowanej Polsce. Przekładem

opiekuje się dr Annika Wienert z NIH, a redakcją
naukową zajmie się dr Aleksandra Paradowska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ta ostatnia badaczka zaprezentowała w Berlinie
rezultaty swojego projektu habilitacyjnego, poświęconego niemieckiemu planowaniu w tak zwanym
Kraju Warty (Warthegau). Na przykładzie licznych
konkursów architektonicznych, których zwycięskie
projekty prawie nigdy nie były realizowane, udało
się jej przedstawić funkcję polityczną „planowania
bez budowania”. Diagnozę tę zawierały w innej
formie także różne studia przypadków dotyczące
nazistowskich działań planistycznych w odniesieniu
do małych miast, miast przemysłowych, terenów
zielonych i budowli reprezentacyjnych. Organizatorka sympozjum dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
przyjrzała się na przykładzie Zakopanego złożonemu
tematowi współpracy polskich architektów w projektach budowlanych niemieckich okupantów. Z kolei
prof. dr hab. Jan Salm z Politechniki Łódzkiej, mówiąc
o osiedlach mieszkaniowych w Łodzi zademonstrował, jakie wyzwania dla współczesnych konserwatorów zabytków niosą ze sobą zrealizowane budowle
z okresu okupacji.
Końcowym akordem konferencji było zwiedzanie
gmachu obecnego Ministerstwa Finansów, wzniesionego w latach 1935–1936 według planów Ernsta
Sagebiela pod kierunkiem Hermanna Göringa jako
Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy. Podczas tej wycieczki
poruszono temat nie tylko architektury monumentalnego biurowca, lecz również roli Göringa
w pozbawianiu praw i wywłaszczaniu ludności
żydowskiej, wykorzystania tego kompleksu budowli
w NRD oraz adaptacji do funkcji niemieckiego
urzędu federalnego. 

Więzienia jako część historii miast
po lewej: Felix
Ackermann
w rozmowie
z przedstawicielami
administracji
więzienia
w Zachodniej
Ukrainie
po prawej: model
więzienia Brygidki
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arszawski NIH przeprowadził wspólnie z lwowskim Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej warsztaty poświęcone więzieniom
jako ośrodkom życia miejskiego. Dwudniowa impreza
zogniskowała się na dawnym klasztorze brygidek,
który po kasacie w 1782 roku przeobraził się niebawem w więzienie austryjskie i jest do dnia dzisiejszego częścią ukraińskiego systemu penitencjarnego.
Warsztaty rozpoczęły się 3 października 2019
roku od spaceru po mieście, który miał umożliwić
uczestniczkom i uczestnikom z Włoch, Grecji, Anglii,
USA, Polski, Niemiec i Ukrainy samodzielne zorientowanie się w więziennej topografii Lwowa. Po zwiedzeniu dawnego więzienia śledczego NKWD i KGB
przy ulicy Łąckiego grupę zapoznano z bieżącą pracą
ośrodka edukacyjnego „Terytorium Terroru”, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego
getta oraz więzienia tranzytowego nr 25.
Następnie uczestników powitali funkcjonariusze
służby więziennej w więzieniu śledczym nr 19, gdzie
odbyła się pierwsza część wykładów na temat historii
więzienia Brygidki. Dr Felix Ackermann (Warszawa)
zwrócił uwagę na krytyczne relacje między osadzonymi, strażnikami i administracją. Dr Iwanna Czerczowycz (Lwów) zademonstrowała, jak na początku XX
wieku kobiety wykorzystywały procesy karny przeciwko sobie, aby uzyskać wpływ na wyrok. Dr Oleh
Razyhrajew (Łuck) przedstawił więzienie Brygidki
w okresie międzywojennym jako ośrodek działalności

politycznej – zarówno nacjonalistów, jak i komunistów – a dr hab. Kai Stuve (Halle) wskazał na mikrohistorię przemocy w tym miejscu w czerwcu i lipcu
1941 roku
Drugiego dnia uczestnicy warsztatów rozpięli
analityczną sieć od Twierdzy Pietropawłowskiej aż
po Saloniki, aby pokazać, jak więźniowie na codzień
wykorzystywali miejsca odbywania kary do swoich celów politycznych i kryminalnych. W ostatnim
panelu Antonella Barbato (Neapol) pokazała na
włoskich przykładach zmianę przeznaczenia więzień
przez włączenie ich do infrastruktury miejskiej. Maria
Kagiadaki (Saloniki) zademonstrowała, jak w przypadku adaptacji historycznej twierdzy w Salonikach
pogodzono ze sobą odmienne interesy archeologów
i architektów, zmieniając przeznaczenie dawnego
więzienia „Yedi Kule”. Końcowa dyskusja panelowa
z zastępcą burmistrza Lwowa, Andrii Moskalenko,
i przewodniczącą lwowskiego urzędu ochrony
zabytków, Lilia Onyszczenko, pozwoliła na rzut oka
w przyszłość – po zamknięciu więzienia Brygidki.
Oboje opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko
wykorzystaniu tego miejsca na dom towarowy i podkreślili, że miasto pragnie uwzględnić w planowaniu
jego naznaczoną przemocą historię. 
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Czyje są góry?

W

po lewej © Kinga
Wołoszyn-Kowanda

Wettyni na polskim tronie
po lewej: uczestnicy
konferencji przed
Pałacem na Wyspie
© Jakub Pawlak
po prawej: Fryderyk
August I, 1697,
miedzioryt
© Polona
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tosunkom polsko-saskim od końca XVII wieku do
początku XIX wieku była poświęcona konferencja
„Między Warszawą a Dreznem. Wettyni w latach
1697–1815”. W Pałacu na Wyspie w warszawskich
Łazienkach spotkali się 10 i 11 października 2019
roku badacze z Polski, Niemiec i Litwy. Sesję zorganizowało Muzeum Łazienki Królewskie we współpracy
z Państwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie, Fundacją
Współpracy Polsko-Niemieckiej i warszawskim NIH.
Dwudniowa impreza posłużyła nie tylko jako forum
dyskusyjne dla różnych perspektyw badawczych
i ocen epoki saskiej, lecz również jako wprowadzenie
do wystawy czasowej opowiadającej o propagandowej roli sztuki na dworze Wettynów, która będzie
pokazywana w Muzeum Łazienki Królewskie w połowie 2020 roku. Prezentując obrazy, rzeźby, medale,
porcelanę i biżuterię, ekspozycja da szeroki wgląd
w dzieje panowania Augusta II i Augusta III.
W siedmiu sekcjach konferencji dyskutowano
o okresie od wyboru Augusta II na króla Polski do
upadku Księstwa Warszawskiego pod panowaniem
elektora i późniejszego króla Saksonii Fryderyka
Augusta. Znawcy XVIII wieku zaprezentowali najnowszy stan badań naukowych na temat historii politycznej i historii sztuki Saksonii i Rzeczpospolitej Polskiej.
Pierwsza sekcja dała przegląd stanu i perspektyw
badań, a drugi panel skupił się na polityce Augusta
II i Augusta III. Sojusze, walka o władzę i konflikty
interesów w Polsce, Rosji i Saksonii u schyłku XVIII
wieku znalazły się w centrum uwagi sekcji trzeciej.

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

po prawej © Anna
Brzezińska-Winkiel

odróżnieniu od innych użytkowanych
i zamieszkanych przez człowieka terenów
regiony górskie prawie zawsze charakteryzują się
pewną niedostępnością, co nierzadko niesie ze sobą
spore problemy z ich zagospodarowaniem i kultywacją. Podczas interdyscyplinarnej konferencji, której już
siódma edycja odbyła się w dniach 16–18 października 2019 roku, w centrum uwagi znalazły się współzależności, które determinowały i nadal determinują
ujarzmianie, kultywację i oswajanie gór przez różnych
protagonistów, a także ich działania.
Konferencje z cyklu „Góry – Literatura – Kultura”,
organizowane wspólnie przez warszawski NIH, Pracownię Badań Humanistycznych nad Problematyką
Górską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Instytut
im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej
w Lipsku (GWZO), odbywają się już od 2016 roku
w Polanicy-Zdroju. Miejscem obrad uczestników
z Niemiec, Polski, Czech, Austrii, Szwajcarii i USA
była tamtejsza willa Zameczek.
Pod hasłem „Czyje są góry?” badacze z dziedziny
germanistyki, historii sztuki, estetyki, etnologii, historii, literaturo- i kulturoznawstwa omawiali konflikty
i kolizje interesów, powstające w regionach górskich i wokół nich. Na pierwszym planie znalazły się
zwłaszcza linie konfliktów o charakterze kulturowym,
ekonomicznym, ekologicznym i „użytkowym”.

Autorami koncepcji interdyscyplinarnej konferencji byli tak jak już w poprzednich latach
prof. dr hab. Ewa Grzęda, kierująca wrocławską
Pracownią, prof. dr hab. Dietlind Hüchtker (GWZO
Lipsk / Uniwersytet w Halle) oraz dyrektor warszawskiego NIH, prof. dr hab. Miloš Řezník. Publikację
referatów przewidziano w 14. tomie serii „Góry – Literatura – Kultura”, która ukazuje się w Wydawnictwie
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

«Góry – Literatura –
Kultura»

W drugim dniu konferencji uczestnicy zajęli się
przede wszystkim rolą dzieł sztuki i architektury
w kontekście polsko-saskiej unii personalnej.
Spotkanie było również okazją do dalszych przygotowań do powołania działającej w sposób ciągły
grupy roboczej do badań nad unią polsko-saską. 
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Debata Lelewelowska
19. Debata Lelewelowska

Obecność nieobecności
23 października 2019, NIH w Warszawie

Ocaleni z wojny
© Felix Ackermann
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W

szystkie środkowo-wschodnioeuropejskie społeczeństwa przeżyły podczas i w następstwie
drugiej wojny światowej fundamentalne przeobrażenia społeczne. Wskutek eksterminacji europejskich
Żydów przez narodowych socjalistów oraz brutalnych przesiedleń innych grup powstały całe regiony,
w których pod koniec wojny ludzie odnaleźli się
bez dawnych sąsiadów. Uczestnicy konferencji „No
Neighbors’ Land – Postwar Europe in a New Comparative Perspective” 23–25 października 2019 roku
przyjrzeli się w ujęciu porównawczym życiu osób
ocalonych z wojny po wymordowaniu i wypędzeniu ich sąsiadów. Konferencja skupiła się zatem nie
na sprawcach ani ofiarach, lecz na tych, w których
obecności dokonały się owe zbrodnie. Posługując się
niekiedy mikrohistorycznymi, a niekiedy syntetyzującymi metodami, naukowcy z całej Europy analizowali
społeczne praktyki upamiętniania i zapominania
dawnych sąsiadów. Prowadzone w Warszawie badania na temat Polski i Ukrainy zaprezentowano w szerszym kontekście studiów przypadków ze Słowenii,
Niemiec, Belgii, Włoch, Litwy, Białorusi, Rosji, Węgier,
Finlandii i Czech.
Liczne przykłady zademonstrowały praktyki, które
pozwalały ludziom ocalonym z wojny i ludobójstwa
wypierać pamięć o dawnych sąsiadach oraz unikać ich
aktywnego upamiętniania. Ten motyw przewijał się
przez konferencję jako wątek przewodni. I tak dzięki
dr Anji Moric z Uniwersytetu w Lublanie publiczność
dowiedziała się o zapomnianej dziś dawnej niemiec-

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

kojęzycznej mniejszości Koczewarów na południu
Słowenii. Dr Agata Zysiak z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała o łódzkich Żydach, których
los nie był reprezentowany w lokalnych publicznych dyskursach w okresie powojennym. Dr Marta
Hawryszko z Ukraińskiej Akademii Nauk referowała
o przestępstwach seksualnych, których ukraińscy
kolaboranci dopuszczali się na żydowskich kobietach
i które jedynie wyrywkowo wyjaśniano po wojnie.
Irina Rebrowa z Politechniki Berlińskiej omówiła na
przykładzie Rostowa nad Donem dynamiki pamięci
i zapominania Holokaustu w Rosji. Ciekawy kontrast
wobec paradygmatu zapominania przyniósł referat
historyczki kultury prof. dr hab. Barbary Törnquist-Plewy z Uniwersytetu w Lund, która zademonstrowała, jak wyraźnie zmieniły się krajobrazy pamięci
we Lwowie i Wrocławiu za sprawą masowej turystyki
i polityki historycznej Unii Europejskiej. Zaobserwowała ona w tych miastach powstawanie kosmopolitycznego dyskursu pamięci, włączającego doświadczenia dawnych sąsiadów.
Konferencję zorganizowały wspólnie Instytut
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz
warszawski NIH pod patronatem Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. 

19. Debata Lelewelowska była poświęcona Polsce,
Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie bezpośrednio
po drugiej wojnie światowej. Wskutek eksterminacji Żydów i prześladowania ludności słowiańskiej
przez Rzeszę Niemiecką w strukturze społecznej tych
krajów powstały wielkie wyrwy. Debata Lelewelowska odbyła się w ramach konferencji „No Neighbors’
Land” i dotyczyła zagadnienia, jak powojenne
społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej
podchodziły do nieobecności dawnych sąsiadów.
Prowadzona przez dr. Felixa Ackermanna z NIH
w Warszawie dyskusja pod tytułem „Living with the
Dead. New Approaches to the Aftermath of World
War II” połączyła perspektywy znawców czterech
historycznie ściśle związanych ze sobą krajów. Dr
Anna Wylegała z Uniwersytetu Warszawskiego
opowiedziała o prowadzonych przez siebie badaniach na temat Ukrainy. Anika Walke z Washington
University w St. Louis podzieliła się wynikami swoich
dociekań dotyczących radzieckiej Białorusi. Warszawski filozof prof. dr hab. Andrzej Leder przedstawił
swoją koncepcję interpretacji wydarzeń w Polsce po
zakończeniu wojny. Dr Violeta Davoliūtė z Uniwersytetu Wileńskiego opowiedziała zaś o powrocie
litewskich Żydów, wywiezionych w 1941 roku w głąb
Związku Radzieckiego.
Dr Anna Wylegała argumentowała, że brak
dawnych sąsiadów na Ukrainie przełożył się na kompleksową dysfunkcjonalność struktury społecznej.
Nieobecność żydowskich handlarzy, rzemieślników
i lekarzy przeobraziła sprawnie funkcjonujące niegdyś
miasteczka w duże wsie o typowo agrarnym charakterze. Wylegała poruszyła również problem etniczności. Wyraziła opinię, że brak Żydów nie był dotkliwy
ze względu na ich „żydowskość”, lecz ze względu
na ich znaczenie dla lokalnego społeczeństwa. Za
tą myślą podążyła Anika Walke, która przyjrzała się
białoruskiej miejscowości Bieszenkowicze pod kątem
analizy przestrzeni. Postulowała unikanie pochopnie
stosowanych analitycznych kategorii etniczności, religii czy gender. Walke obserwuje w Bieszenkowiczach,
że ludność wprawdzie zdaje sobie sprawę z żydowskiego niegdyś charakteru tej miejscowości oraz
z rozstrzelania Żydów przez niemieckich okupantów
i ich pogrzebania w pobliskim masowym grobie, ale
żydowskie dziedzictwo prawie nie odgrywa czynnej roli w publicznym dyskursie i pamięci. Podobne

zjawiska obserwuje dr Violeta Davoliūtė na Litwie.
Zajęła się ona żydowskimi i nieżydowskimi osobami
wywiezionymi z okupowanej Litwy w głąb Związku
Radzieckiego i przypomniała szczególną sytuację ich
powrotu po drugiej wojnie światowej. Podkreśliła, że
doświadczenia ludzi ocalałych z Holokaustu prawie
nie są reprezentowane w litewskim dyskursie pamięci.
Teoretyczny impuls do dyskusji o zapominaniu dawnych sąsiadów dał prof. dr hab. Andrzej
Leder, przedstawiając wprowadzenie do swojej
psychoanalitycznej koncepcji. Upatruje on źródło
podświadomego wypierania w interpasywnym
przeżywaniu przemocy rozpętanej przez niemieckich
i radzieckich okupantów. 
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Przegląd filmowy
Warszawska edycja przeglądu trwała od 13 do 17
listopada 2019 roku. Instytucje zajmujące się dialogiem międzykulturowym i upowszechnianiem wspólnego dorobku kulturowego z Polski, Niemiec, Czech,
Austrii, Słowacji, Węgier, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii pokazały 10 filmów fabularnych i dokumentalnych
o przełomie 1989 w ich krajach. 

Kino przełomu

P

o ubiegłorocznym sukcesie cyklu „Rok protestu.
1968 w kinie europejskim” Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie zorganizował przegląd
filmowy poświęcony rocznicy 1989 roku. Symboliczny
rok 1989 kojarzy się z wielkim przełomem w Europie.
Związane z nim wydarzenia trwały długo i w każdym
kraju przebiegały inaczej. Podczas gdy w jednych
miejscach transformacja przebiegała pokojowo
i w duchu negocjacji, w innych – na przykład w Rumunii – dochodziło do krwawych scen na ulicach. Jedne
kraje zmieniały ustrój polityczny i gospodarczy,
a inne – jak Litwa, Łotwa i Estonia – odzyskiwały
niepodległość. Ideą projektu było spotkanie przedstawicieli dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i pokazanie wielości doświadczeń i pamięci
związanych z tamtym czasem historycznym. Przegląd
filmowy „Rok przełomu. 1989 w kinie europejskim“
został zainaugurowany 12 października 2019 roku
w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu pokazem
węgierskiego filmu „Plac Moskwy“ w reż. Ferenca
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od lewej: Arkadiusz
Lewicki, Adam Kruk,
Stanisław Abramik,
Michał Pabiś-Orzeszyna, Magda
Piekarska

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Töröka. Po filmie odbyła się dyskusja panelowa
w której udział wzięli Stanisław Abramik, Adam Kruk,
Arkadiusz Lewicki, Michał Pabiś-Orzeszyna. Prowadząca Magda Piekarska wraz z zaproszonymi gośćmi
zastanawiała się, jakie polskie filmy po 1989 roku

zostawiły w nas największy ślad. Którym twórcom
udało się najlepiej uchwycić przemiany społeczne
ostatniego trzydziestolecia? Dyskutanci jednogłośnie
przyznali, że przełom lat 80. i 90. to nie był dobry czas
dla kina – ani w Polsce, ani na świecie, co wynikało
nie tylko z okoliczności politycznych, ale też z przemian technologicznych. Filmy fabularne, jak i dokumentalne z Austrii, Czech, Słowacji, Polski, Niemiec,
Węgier wyświetlane we wrocławskim kinie do 17
października 2019 roku pokazywały różne spojrzenia na koniec komunizmu i początek transformacji
w regionie.
Miesiąc później przegląd zawitał do Warszawy.
W środę 13 listopada 2019 roku podczas uroczystego
otwarcia zostały pokazane dwa filmy: „1989“ w reż.
Michała Bielawskiego oraz „Szlak bałtycki“ w reż.
Peetera Simma. Odbyła się też dyskusja panelowa
z udziałem Zbigniewa Gluzy z Ośrodka Karta oraz
Jędrzeja Winieckiego z tygodnika Polityka. Rozmowę
o korzeniach transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej prowadziła Magdalena Saryusz-Wolska.
Rozmówcy podkreślali, że wydarzenia 1989 roku, to
nie była jedynie jesień lub wiosna narodów, lecz cały
rok był obfitujący w ważne wydarzenia. Solidarność
i Okrągły Stół miały ogromne znaczenie, ale zostały
przyćmione przez wydarzenia na świecie, takie jak
protesty na placu Niebiańskiego Spokoju czy upadek
Muru Berlińskiego. Do dzisiaj nie powstało też znaczące dzieło symbolizujące tamten czas.

od lewej: Ruth
Leiserowitz, Adam
Kruk, Stanisław
Abramik, Miloš
Řezník, Michał Pabiś-Orzeszyna, Michał
Tomiczek, Kinga
Wołoszyn-Kowanda
od lewej: Zbigniew
Gluza, Jędrzej
Winiecki, Magdalena
Saryusz-Wolska
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Wykłady

O przemianach na pograniczach w Europie Wschodniej mówiły 24 września 2019
roku prof. dr hab. Catherine Gousseff
(CNRS French National Center for Research) i prof. dr hab. Ruth Leiserowitz (NIH
w Warszawie). Wykład wprowadzający
pod tytułem „Beyond Borders. A Dialogic
Keynote on East European Borderlands”
był częścią międzynarodowej konferencji
„Minorities, Migration and Memory in East
European Borderlands (1945–present)”.

Catherine Gousseff zaznaczyła na
wstępie, że topos pograniczy uzyskał
w ciągu ostatnich trzech dekad niezwykle
istotną pozycję w naukach społecznych
i humanistycznych. Mówiła o konwergencji
trzech głównych czynników, mogących
jej zdaniem wyjaśnić dynamikę pograniczy jako dziedziny i obszaru badawczego
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Ruth Leiserowitz przedstawiła Prusy
Wschodnie jako prototyp pogranicza.
Podkreśliła, że w okresie zimnej wojny
po wschodniej stronie żelaznej kurtyny
zapanowało głębokie milczenie o dziejach
pograniczy. W NRD, gdzie znalazła się
większość przesiedleńców z Prus Wschodnich, temat Prus Wschodnich uległ niemal

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Wykłady
poniedziałkowe
w Wilnie

Dzieje zamku wielkich mistrzów w Malborku, który w latach 1331–1457 służył
jako rezydencja zwierzchnika zakonu krzyżackiego, były tematem wykładu poniedziałkowego 23 września 2019 roku
W ramach jesiennego cyklu, zaplanowanego przez filię warszawskiego NIH
w Wilnie we współpracy z Uniwersytetem
Wileńskim i Litewskim Instytutem Historycznym, prof. dr hab. Christofer Herrmann
przedstawił historię budowy zamku – jednej z najznakomitszych i najnowocześniejszych budowli swojej epoki w Europie.
W bogato ilustrowanym wykładzie nakreślił historyczny kontekst owej budowy
i przeglądowo ukazał dzieje siedziby
wielkich mistrzów z perspektywy historii kultury. Podkreślił, że różniła się ona
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Prof. dr hab. Christofer
Herrmann
Zamek wielkich mistrzów
w Malborku – najnowocześniejsza rezydencja książęca
swojej epoki

ik
ul
ėn

as

23 października 2019
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Prof. dr hab. Catherine
Gousseff & Prof. dr hab.
Ruth Leiserowitz
Beyond Borders. A Dialogic
Keynote on East European
Borderlands

tabuizacji. Ponadto zdaniem uczonej
proces w Ulm w 1958 roku, w którym stanęli przed sądem członkowie Einsatzkommando Tilsit, był pożywką dla błędnego
poglądu, że dawne niemieckie ziemie
wschodnie są odpowiedzialne za okrucieństwa drugiej wojny światowej. Catherine
Gousseff skierowała następnie uwagę na
inne pogranicza i podała jako reprezentatywny przykład traktowanie ludności
polskiej i ukraińskiej na zachodniej Ukrainie. Po drugiej wojnie światowej doszło
tam do radykalnych wymian ludności
i przesiedleń. Wskazała na niewielką liczbę
prac o okresie „normalnego” życia, przede
wszystkim między wojnami granicznymi.
Ruth Leiserowitz dodała, że w klasyfikacji
historii pograniczy, które stanowiły typowy
fenomen Europy Wschodniej, ustawicznie
dochodzi do przeceniania lub niedoceniania poszczególnych zjawisk.
Podczas końcowej dyskusji pytanie
o początek naukowej analizy pograniczy skłoniło Catherine Gousseff do
przypuszczenia, że borderland studies
należy postrzegać w związku z memory
turn w naukach historycznych. Tematy
i dyskusje w kolejnych dniach konferencji zademonstrowały, jak silnie historia
pograniczy koreluje z zachowanymi
wspomnieniami. 
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24 września 2019

o bardzo specyficznych cechach, które
należy postrzegać zarówno z perspektywy skrajności i historii destrukcji, jak
i pod kątem współżycia narodów w epoce
przednowoczesnej. Owe trzy główne czynniki to po pierwsze podejmowana przede
wszystkim od zakończenia zimnej wojny
próba rozpatrywania historii poza narracją
narodową czy tak zwanym le grand récit.
W poszukiwaniu konfrontacji koncepcji
z badaniem przeszłości pogranicze jawi się
głównym laboratorium podejścia transnarodowego. Po drugie, upadek komunizmu
i koniec „krótkiego wieku dwudziestego”
przyniosły zdaniem badaczki intensywną
próbę pisania historii przez pryzmat przemocy. W efekcie wschodnie granice Europy
stały się jednym z najlepiej zbadanych
obszarów konfliktów. Po trzecie, historiografia pograniczy powstawała w kontekście historii pamięci. Według Gousseff
przyniosło to z jednej strony fascynację
utraconymi światami, z drugiej jednak
ponowne odkrycie pogranicza jako byłego
europejskiego laboratorium multilateralnych wspólnot otworzyło również szereg
zagadnień lokujących się między mitami
a rzeczywistością „współistnienia”.
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zasadniczo od innych budowli w państwie
zakonnym. Według jego badań można ją
traktować zgoła jako obce ciało w architektonicznym krajobrazie Prus.
Niemiecki profesor historii architektury zaprezentował ponadto nowoczesne
elementy tego wytwornego obiektu, na
podstawie których można jego zdaniem stwierdzić wyraźną tendencję do
podnoszenia komfortu mieszkalnego.
Jako przykład podał system ogrzewania
ciepłym powietrzem, który obejmował
wszystkie pomieszczenia reprezentacyjne
i pokoje wielkiego mistrza. Poza tym
według uczonego w głównym korytarzu
każdej kondygnacji znajdował się szyb
studni dostarczającej wodę oraz wygodnie
dostępne toalety.
Prof. Herrmann opisał następnie trzy
główne funkcje zamku. Wskazał, że obiekt
ten nie służył tylko do mieszkania, lecz
był również wykorzystywany do celów
reprezentacyjnych. Ponadto umieszczono
tam kancelarię księcia. Funkcje te były
zdaniem historyka ściśle rozdzielone na
różne kondygnacje pałacu. Na górze znajdowały się sale reprezentacyjne i mieszkanie wielkiego mistrza, a na dolnych
kondygnacjach kancelaria. Ten podział był
zgodny ze średniowiecznym porządkiem
i hierarchią w ówczesnej architekturze
rezydencyjnej. Jednocześnie – jak podkreślił wykładowca – wielki mistrz za sprawą
architektonicznego charakteru swojego
zamku dystansował się od pełnej blasku
europejskiej kultury dworskiej.
Inna ważna część wykładu była poświęcona europejskiej perspektywie porów-

nawczej. Uczony zwrócił uwagę, że nie
udało się znaleźć żadnych bezpośrednich
pierwowzorów zamku wielkich mistrzów.
Jedynie w przypadku pałacu papieskiego
w Awinionie i pałacu dożów w Wenecji
wymogi architektoniczne były jego zdaniem porównywalne.
Na zakończenie wykładowca argumentował, że historia architektury nie jest
suchą nauką, lecz może nam otworzyć
drzwi do zrozumienia dawnych epok
i ludzi. Inspirująca dyskusja z publicznością
również skupiła się głównie na dziejach
budowy zamku. Szczególnie ciekawe były
zaś litewskie wątki w dziejach zamku oraz
pytanie, czy architektura siedziby wielkich
mistrzów da się porównać z ówczesnymi
litewskimi rezydencjami książęcymi. 

28 października 2019

Prof. dr hab. Gabi Dolff-Bonekämper
Niebezpowrotnie utracone?
O odbudowie utraconych
zabytków architektury
Dom Goethego we Frankfurcie nad
Menem, most w Mostarze i zamek w Berlinie znalazły się 28 października 2019
roku w centrum uwagi podczas wykładu,
w którym prof. Gabi Dolff-Bonekämper
omówiła problemy związane z odbudową
utraconych zabytków architektury. Historyczka sztuki i profesor ochrony zabytków
oraz miejskiego dziedzictwa kultury na
Politechnice Berlińskiej pytała na podstawie wybranych przykładów, co dokładnie
przywraca się w przypadku zniszczonych
zabytków i ich późniejszej odbudowy oraz
jak się mają koszty materialne do oczekiwanej wartości obiektu.
Dolff-Bonekämper rozpoczęła wykład
od przedstawienia koncepcji teoretycznej
i definicji pojęcia „utraty”, po czym podzieliła się swoją wiedzą o tym, jak utratę
można opatrywać przesłaniem moralnym, socjalizować i temporalizować. Czas
i okoliczności utraty, okres jej trwania oraz
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opartą na niej wspólnotę należy zdaniem
uczonej uważać za ważne czynniki dotyczące odbudowy utraconych zabytków.
W tym kontekście wskazała również na
rozmaitych protagonistów, zaangażowanych w przywracanie utraconych zabytków
architektury, i poruszyła w związku z tym
ważne pytania, takie jak: kto chce przywrócić to, co zostało utracone? Kto bierze
udział w debatach? Czy jest sprzeciw? Czy
proponowane są rozwiązania alternatywne, a jeśli tak, to przez kogo?
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Kolejną węzłową częścią bogato
ilustrowanego wykładu była prezentacja
trzech wybranych przykładów. Wykładowczyni opisała najpierw debatę w sprawie
domu Goethego w latach 1945–1947,
poświęconą odbudowie tego obiektu,
zniszczonego do fundamentów w wyniku
nalotu. W tym kontekście omówiła tezę
katolickiego teologa i dziennikarza Waltera Dirksa, który zdecydowanie odrzucał
rekonstrukcje zabytków i namawiał do
odwagi potrzebnej do pożegnania. W jego
wezwaniu do uznania, iż fakt, „że dom
Goethego legł w gruzach”, miał „swoją
gorzką logikę”, Dolff-Bonekämper widzi
opatrywanie straty przesłaniem moralnym. Rekonstrukcję mostu w Mostarze,
zniszczonego w 1993 roku przez wojska
chorwackie, odbudowanego w 2004 roku
przez Bank Światowy i wpisanego na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO,
podała zaś jako przykład takiego przywrócenia zabytku, które nie przywiodło
społeczności międzynarodowej do pojed-
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nania, lecz wzmocniło międzyetniczne
konflikty i nieporozumienia.
Następnie wykładowczyni opowiedziała o utracie i formach odbudowy
Zamku w Berlinie, ciężko uszkodzonego
podczas drugiej wojny światowej i wysadzonego w powietrze w latach 1950–1951
decyzją rządu NRD. Wykładowczyni
podkreśliła przemilczanie zamku i zapominanie o nim w okresie NRD – w Berlinie Wschodnim nie wolno było mówić
o Zamku publicznie, nie było również
takiego hasła w leksykonie sztuki. Jako
pierwszą namiastkę Zamku wzniesiono
w 1974 roku Pałac Republiki, który jednak
zamknięto już w 1990 roku z powodu
skażenia azbestem. Do odbudowy Zamku
przystąpiono dopiero w 2012 roku.
Na zakończenie Dolff-Bonekämper
postawiła pytanie, czym należy mierzyć
wartość kulturalną odbudowy zabytku:
formalną identycznością, formalną różnicą, identyfikacją społeczną czy zgoła
różnicą semantyczną? To ważne pytanie
było punktem wyjścia ożywionej dyskusji
z publicznością, podczas której debatowano o sensie sporów o odbudowę zniszczonych zabytków i podkreślano ważną
rolę otwartego artykułowania różnic zdań.
Wykład w Wilnie był częścią cyklu
organizowanego razem z Uniwersytetem Wileńskim i Litewskim Instytutem
Historycznym. 

Wykłady
poniedziałkowe
w Pradze
26 września 2019

Prof. dr hab. Dieter
Langewiesche
Wojna jako siła kreatywna –
drogi Europy do
współczesności

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Wykład na temat „Siła kreatywna wojen
w dziejach Europy” wygłosił 26 września
2019 roku w Pradze prof. Dieter Langewiesche z Tybingi. Podczas imprezy, zorganizowanej wspólnie przez miejscową filię
warszawskiego NIH, monachijskie Collegium Carolinum oraz Instytut Masaryka
i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk historyk przedstawił rezultaty swoich najnowszych badań, a zarazem swoją niedawno
wydaną książkę „Der gewaltsame Lehrer.
Europas Kriege in der Moderne” (Monachium 2019).
Prof. Langewiesche rozpoczął wykład
od wysunięcia tezy, że bez obecności
wojen w historii nie dochodziłoby ani do
postępu w ludzkim współistnieniu, ani do
udanych rewolucji czy procesów demokratyzacji. Również silne państwa nie zdołałyby się ukształtować bez działań wojennych. Zdaniem uczonego to doświadczenie
wyjaśnia, dlaczego w XIX wieku aprobowano wojnę jako instrument działania
politycznego. Dwudziestowieczne wojny
były ponadto usprawiedliwiane wiarą, że
stoi się po stronie postępu. W opinii autora
każda forma tworzenia państw nadal
wymagała przemocy, dlatego również
dekolonizacja przebiegała jako łańcuch
aktów przemocy i wojen. Własne niepodległe państwo było tym samym postrzegane jako cel postępu, uprawomocniający
wojnę i inne formy przemocy. Wojna miała
wymuszać postęp, przełamując blokady
i jednocząc ludzi wokół wspólnego celu.
W dalszej części wykładu Dieter Langewiesche zajął się zagadnieniem, z jakich
powodów, w jakich zamiarach i z jakimi

wynikami były prowadzone europejskie
wojny od XVIII wieku. Podczas wojny
naród przeobraża się jego zdaniem we
wspólnotę na śmierć i życie oraz aspiruje
do działania w charakterze podmiotu zbiorowego. Naród jako wspólnota wartości
staje się podczas wojny wspólnotą walki
i ofiary.
Na zakończenie wykładowca zajął się
wyjątkową pozycją wydarzeń z roku 1989
w dziejach świata. Uznał, że pokojowe
rewolucje związane z rozkładem Związku
Radzieckiego były odstępstwem od tej
krwawej wojennej reguły historii. 

informacji”. Podkreśliła, że fake news nie są
funkcjonalnym ekwiwalentem fałszywych
informacji, chociaż różnica jakościowa
między obu pojęciami jest minimalna. Fałszywe wiadomości nie są zatem całkowicie

17 października 2019

Prof. dr hab. Ute Daniel
„Fake news” jako zjawisko
historyczne
Problem fake news nie jest w swoim
kontekście historycznym niczym nowym.
Fałszywe przekazy są od niepamiętnych
czasów wykorzystywane przez media
i polityków w celu dyskredytowania,
pozbawiania wiarygodności i wyznaczania
określonej agendy. Na czym jednak opiera
się wielki sukces fake news? Dlaczego
świadomie rozpowszechnia się fałszywe
informacje i z jakich powodów im się wierzy? Związkiem między populistycznymi
stylami uprawniania polityki a fałszywymi
informacjami zajęła się w wygłoszonym
17 października 2019 roku wykładzie
prof. dr hab. Ute Daniel z Brunszwiku.
W toku wykładu, zorganizowanego
wspólnie przez filię warszawskiego NIH
w Pradze, monachijskie Collegium Carolinum i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
Karola w Pradze, Ute Daniel dokonała
analitycznego rozróżnienia trzech rodzajów antagonizmów: politycy kontra media,
media kontra politycy oraz nowe media
społecznościowe kontra politycy i media.
Niemiecka historyczka omówiła
najpierw konflikt między politykami
a mediami i dała zarys historycznych
przemian pojęć fake news i „fałszywych

nowym zjawiskiem, lecz już stosunkowo
starą zasadą. Usiłowania, by za sprawą
fałszywych informacji zaszkodzić politycznemu przeciwnikowi, sięgają zdaniem
Daniel daleko wstecz, do epoki wczesnonowożytnej. Pierwsze próby zdefiniowania
zjawiska fałszywych wiadomości pojawiały
się według niej w niemieckojęzycznych
leksykonach już od połowy XIX wieku.
Masowość fake news w obecnej dobie
przerasta jednak to, co znamy ze źródeł
historycznych. Uczona wskazała, że media,
które zamieszczały w XIX wieku wiadomości polityczne, były ściśle związane
z partiami politycznymi. Doprowadziło to
do tego, że zwłaszcza prasa zachowywała
się bardzo stronniczo, przez co w gazetach świat, w którym pojawiały się bardzo
odmienne poglądy na te same fakty. Dalsze przeobrażenia wystąpiły w radiu i telewizji, co miało doniosłe konsekwencje dla
gazet politycznych. Dziś w wielu krajach
istnienie struktura dwubiegunowa, przy
czym telewizja (np. amerykańska stacja Fox
News) reprezentuje określony kierunek
polityczny, a gazeta (np. New York Times)
drugi. Podobnie doniosła była zdaniem
wykładowczyni również polityczna rola
prasy. Politycy utrzymywali często zażyłe
stosunki z prasą, tworząc razem z nią tak

zwany kartel zażyłości, który bywał często
przedmiotem sporów politycznych.
W drugiej części wykładu Ute Daniel
zajęła się konfliktem między mediami
społecznościowymi z jednej a politykami
i mediami tradycyjnymi z drugiej strony.
Wskazała, że o ile politycy pozycjonują się
przeciwko mediom, a media przeciwko
politykom, to fałszywe wiadomości, rozpowszechniane za pośrednictwem mediów
społecznościowych, niosą ze sobą ostrą
krytykę niemal wszystkich aspektów rzeczywistości. Skutkiem bywa często uniwersalizacja baniek medialnych, podsycająca
społeczne lęki. Zdaniem referentki nie ma
gotowej recepty na radzenie sobie z tego
rodzaju sytuacją w dziedzinie mediów.
Ważne jest raczej, by zadać sobie pytanie,
w jakim świecie chcemy żyć. Ograniczanie
liczby fałszywych wiadomości prowadzi
mianowicie do cenzury. Takie kroki prawne
przeciwko mediom, jakie znamy z dzisiejszej Polski czy Węgier, są jej zdaniem również niepożądane. Dla pracy historyków,
którzy poruszają się wzdłuż linii diachronicznej, obecny świat mediów niesie ze
sobą w każdym razie wielkie wyzwanie. 

Newsletter 2020 / 1

21

Pozostałe
„Nasza Wojna“ Książką
Historyczną Roku 2019
Prof. Maciej Górny, pracownik naukowy
NIH w Warszawie, oraz prof. Włodzimierz
Borodziej otrzymali I nagrodę w konkursie Książka Historyczna Roku im. Karola
Modzelewskiego za II tom Naszej wojny.
Wręczenie nastąpiło 18 września 2019
roku podczas ceremonii otwarcia XX
Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie.
Konkurs „Książka Historyczna Roku” został
ustanowiony z myślą o uhonorowaniu
publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia
ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej
refleksji nad przeszłością.

Nagrody dla autorów najlepszych książek naukowych
o tematyce żydowskiej
Joanna Lisek, Alicja Maślak-Maciejewska
i Maria Cieśla zostały tegorocznymi laureatkami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą
publikację naukową w dziedzinie historii
i kultury Żydów w Polsce. W obecności
wyróżnionych autorek wręczenie nagród
odbyło się 4 listopada w krakowskim Collegium Novum.

Maria Cieśla

Maciej Górny, Włodzimierz Borodziej

Nagroda „Książka Historyczna Roku”
przyznawana jest za najlepsze publikacje
naukowe z zakresu historii bez podziału
na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego
przez dyrektorów instytutów historycznych zasługuje na wyróżnienie z uwagi na
jej walory naukowe. Do konkursu można
zgłaszać książki (syntezy, monografie, edycje źródłowe), które ukazały się w Polsce
w roku kalendarzowym poprzedzającym
przyznanie nagrody (liczy się data wydania). Patronem konkursu jest Polskie Towarzystwo Historyczne. 
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Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego
i Chonego Shmeruka, której wysokość
wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym
Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej
patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy
wnieśli wielki wkład w poprawę relacji
polsko-żydowskich i polsko-izraelskich,
a także przyczynili się do rozwoju studiów
żydowskich i badań nad dziejami polskich
Żydów – prof. dr hab. Józef A. Gierowski,
były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu
Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana
przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinar-

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

nych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.
Do drugiej edycji, obejmującej publikacje naukowe wydane w 2018 roku, nadesłano 20 zgłoszeń. Kapituła pod przewodnictwem dziekana Wydziału Historycznego
UJ prof. Jana Święcha wybrała do drugiego
etapu pięć książek, spośród których ostatecznie nagrodzono trzy publikacje.
Oprócz Joanny Lisek i Alicji Maślak-Maciejewskiej wśród laureatek znalazła
się była pracownica NIH w Warszawie.
Dr Maria Cieśla otrzymała trzecią nagrodę
za książkę „Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII
i XVIII w.” Autorka poszukiwała w niej
odpowiedzi na pytanie o zróżnicowanie
wewnętrzne społeczności żydowskiej
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII
i XVIII wieku. Przeprowadzona w tym celu
analiza dywersyfikacji zawodowej Żydów
pokazuje różnice w statusie finansowym
i społecznym osób pracujących w tych
samych profesjach.
Maria Cieśla pracowała w warszawskim
NIH od lutego 2015 roku do stycznia 2019
roku, gdzie w zespole badawczym nr 1
„Regionalność i powstawanie regionów”
realizowała projekt „Wschodnioeuropejski
region gospodarczy jako obszar działania
żydowskich przedsiębiorców w XVIII w.”. 

Przyznanie nagrody
Jabłonowskiego za rok
2019 w Warszawie
Za wybitne zasługi w dziedzinie polsko-niemieckich stosunków kulturalnych
i naukowych prof. dr hab. Magdalena
Saryusz-Wolska z Niemieckiego Instytutu
Historycznego w Warszawie 13 listopada
2019 roku została laureatką nagrody
Jabłonowskiego za rok 2019. Uhonorowano zwłaszcza jej wyróżniającą się działalność w charakterze autorki, tłumaczki
i redaktorki doniosłych prac z zakresu
badań nad pamięcią. Medal przekazał
prof. dr hab. Miloš Řezník, prezes Towarzy-

Sander wskazał na znaczenie tej książki
w Polsce, które skłoniło Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie do jej przetłumaczenia. Ivo Mijnssen w artykule na
łamach „Neue Zürcher Zeitung” połączył
prezentację tomu z portretem autora, warszawskiego filozofa, który często komentuje bieżące wydarzenia w Polsce. Adam
Soboczynski w bardzo pozytywnej recenzji
„Polen im Wachtraum” w tygodniku

Magdalena Saryusz-Wolska, Miloš Řezník

stwa Naukowego Jabłonowskich a laudację wygłosiła prof. dr hab. Izabela Surynt
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przyznając nagrodę Jabłonowskiego,
Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich
w Lipsku wspiera polsko-niemiecki dialog
w sferze kultury i nauki. Co dwa lata
wyróżnienie otrzymują naukowcy i publicyści z Polski i Niemiec, którzy wyostrzają
spojrzenie opinii publicznej na swój lub
sąsiedni kraj. Fundatorem pieniężnej części
nagrody jest od 2009 roku Uniwersytet
Lipski. 

Szeroki oddźwięk niemieckiego przekładu „Prześnionej rewolucji”
Dwudziesty tom serii warszawskiego NIH
Klio w Polsce zyskał tak liczne grono niemieckich czytelników, że już po czterech
miesiącach pierwsze wydanie zostało
wyczerpane. Autorką przekładu książki
Andrzeja Ledera „Prześniona rewolucja.
Ćwiczenie z logiki historycznej” jest Sandra
Ewers, a redakcją zajęła się Małgorzata
Sparenberg. Edycja niemiecka pod tytułem
„Polen im Wachtraum. Die Revolution
1939–1956 und ihre Folgen” ukazała się
w wydawnictwie fibre w Osnabrück ze
wstępem Felixa Ackermanna.
We wcześniejszym omówieniu na
antenie Deutschlandfunk Kultur Martin

„Die Zeit” dokonał porównania między
Polską a Niemcami Wschodnimi: ci, którzy
uważają się dziś za przegranych historii,
w następstwe dramatycznych wydarzeń
XX wieku częściowo również odnieśli
korzyści. Recenzenci zgodnie podkreślają, że książka Andrzeja Ledera stanowi
ciekawe podejście do historii, ale może
również posłużyć jako sposób wyjaśnienia
obecnych przemian w Polsce.
Po wykładzie w poczdamskim Einstein
Forum Andrzej Leder dyskutował o książce
z berlińskim psychoanalitykiem Ludgerem
Hermannsem w księgarni „Buchbund”
w Berlinie. Hermanns wskazał na analogie
ze społeczeństwem niemieckim. Leder
podkreślił, że po dokonaniach Margarethe
i Alexandra Mitscherlichów wytworzyła
się luka w niemieckich badaniach społecznego wymiaru wypierania konsekwencji
drugiej wojny światowej. Polską debatę
uznał zaś za proces otwarty, w której
ważną rolę odgrywa wizja przyszłości
społeczeństwa. 

Wizyta minister
Anji Karliczek
Podczas wizyty w Warszawie 17 września
2019 roku Federalna Minister Oświaty
i Badań Naukowych Anja Karliczek zaznajomiła się z pracą warszawskiego NIH.
Pracownicy naukowi opowiadali o swoich projektach badawczych i codziennej
działalności w Instytucie. Podczas rozmowy
akcentowano znaczenie NIH w Warszawie
jako ważnej instytucji dla polsko-niemieckiej wymiany naukowej. Szczególne
zainteresowanie wzbudziło rozszerzenie
obecności Instytutu na Wilno i Pragę, prowadzące do wzmocnienia wielostronnego
transferu wiedzy i międzynarodowych

Rolf Nikel, Anja Karliczek, Ruth Leiserowitz,
Miloš Řezník

kooperacji. Minister podkreśliła znaczenie
instytutów działających pod egidą Fundacji im. Maxa Webera i wskazała zwłaszcza
na doniosłą rolę historii, czyli podstawowej kompetencji warszawskiego NIH, dla
stosunków polsko-niemieckich. 

Posiedzenie Rady Naukowej
Odbywające się tradycyjnie w październiku
doroczne posiedzenie Rady Naukowej
NIH w Warszawie jest dla pracowników
Instytutu zawsze dogodną okazją do
podsumowania sukcesów naukowych
w mijającym roku. W tym roku kaden-
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Nowe publikacje
wiadomości o rozwoju sytuacji w poszczególnych instytutach, spotkanie było
również okazją do przyjętego z dużym
zadowoleniem zwiedzania filii warszawskiego NIH w centrum miasta. Innym ważnym elementem była dyskusja o tworzeniu
i koordynowaniu przyszłych grup projektowych, po którym nastąpiła prezentacja
rezultatów obecnych grup roboczych.
Dopełnieniem programu był wspólny spacer po malowniczej starówce. 

Rada Naukowa wraz z kierownictwem NIH
w Warszawie

cję w siedmioosobowym obecnie gremium rozpoczęło czworo jego nowych
członków – prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer (Wuppertal), prof. dr hab. Arnold
Bartetzky (Lipsk), prof. dr hab. Roman
Czaja (Toruń) i prof. dr hab. Philipp Ther
(Wiedeń). Rada wysłuchała sprawozdań prezesa Fundacji im. Maxa Webera,
prof. dr. Hansa van Essa oraz dyrektora
NIH w Warszawie, prof. dr. Miloša Řezníka.
Następnie naukowcy przedstawili swoje
bieżące projekty. Goście byli pod dużym
wrażeniem różnorodnej działalności
i podsuwali kolejne pomysły i wskazówki. Ponadto omówili kandydaturę
na kolejnego członka Rady i wybrali ze
swego grona pana prof. Thera na nowego
przewodniczącego. 

Pracownicy

Maciej Górny: Vaterlandszeichner

Po udanym zakończeniu pierwszej części
projektu w maju 2019 roku dr hab. Dariusz
Adamczyk powrócił 1 listopada 2019 roku
do warszawskiego NIH, by kontynuować
swoje przedsięwzięcie badawcze. Pod
tytułem „Momenty monetaryzacyjne,
strefy komercjalizacji czy fiskalne krajobrazy walutowe? Sieci redystrybucji
srebra a społeczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej (800–1200)” zajmuje
się zagadnieniem, w jakim stopniu oraz
w jakich konstelacjach społecznych
i ekonomicznych metale szlachetne
funkcjonowały w danej społeczności
jako środki płatnicze. W pierwszej części
projektu uwaga badacza skupiła się na
kontekstualizacji transkontynentalnych
i kontynentalnych sieci redystrybucji srebra
w przestrzeni i czasie. Projekt należy do
zespołu badawczego nr 2 „Religia, polityka
i gospodarka w Polsce średniowiecznej
i wczesnonowożytnej”. 

Geografia jako nauka przeszła na początku XX
wieku proces odnowy, ale coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu także w odbiorze publicznym
oraz w odniesieniu do przeobrażeń terytorialnych
w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej po
pierwszej wojnie światowej. W ten sposób bohaterowie niniejszej książki – geografowie – stali się
specjalistami od wytyczania granic, statystyk narodowościowych i geopolityki.
Podczas paryskich rokowań pokojowych w 1919
roku idea, że istnieją „terytoria narodowe”, które
trzeba zharmonizować z granicami państwowymi,
skłoniła wiele delegacji do używania argumentów
etnicznych. Powoływali się na dane cenzusowe, które
dla lepszej poglądowości przedstawiano w formie
map etnograficznych. Już podczas konferencji
pokojowej geografowie uzupełniali dominującą
perspektywę etniczną o inne cechy tworzące granice.
Geografia rozwijała się w kierunku, który był nie
do pogodzenia ze sformułowaną przez prezydenta
USA Woodrowa Wilsona ideą samostanowienia
narodów – od geografii dla narodowości przez
koncepcje „naturalnej”, „biologicznej” granicy do
podporządkowania całych grup ludności demograficznej i geograficznej utopii państwa możliwie jak
najbardziej homogenicznego etnicznie.
Niemiecki przekład ukazał się w 2019 roku w serii
Pojedyncze publikacje Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Wilno

Maciej Górny, ur. w 1976 roku, był stypendystą
w Kolegium Imre Kertésza w Jenie, a dziś jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie i w warszawskim NIH.
Jako historyk Europy Wschodniej czynnie uczestniczy w życiu naukowym zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech. Jego poprzednią publikacją w języku
niemieckim była „Die Wahrheit ist auf unserer Seite.
Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock”
(2011), a w 2019 roku ukazała się jego książka
„Science Embattled. Eastern European Intellectuals
and the Great War”. 

Spotkanie kierowników
administracji w Wilnie
W półrocznym rytmie spotykają się kierownicy administracji instytutów Fundacji im.
Maxa Webera, aby wymienić się informacjami o bieżącym stanie trwających i planowanych projektów w dziedzinie kadr,
finansów i nieruchomości. W minionych
latach miejscem obrad były Warszawa
i Praga, a tym razem – 1 i 2 października
2019 roku – sekretariat Fundacji zaprosił
do stolicy Litwy – Wilna. Oprócz wymiany
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Dariusz Adamczyk
Maciej Górny:
Vaterlandszeichner.
Geografen und Grenzen
im Zwischenkriegseuropa,
tłumaczenie z polskiego:
Dorothea Traupe, Osnabrück: fibre 2019, str. 304,
ISBN 978-3-944870-68-7,
Tytuł oryginalny:
Kreślarze ojczyzn
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Kalendarium
Wykłady w Warszawie
10 grudnia 2019, godz. 15.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Jakob Vogel (Berlin / Paryż)
Lost in Imperial Circulation? Alexander von
Humboldt i cyrkulacja wiedzy o państwie między
Europą a Ameryką Łacińską w XVIII i na początku
XIX wieku
28 stycznia 2019, godz. 14.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Birgit Aschmann (Berlin)
XIX wiek i jego emocje
25 lutego 2020, godz. 14.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Anke te Heesen (Berlin)
Small Forms of Talk. Wizerunek naukowca
w XX wieku
31 marca2020, godz. 14.00
NIH w Warszawie
Dr Bernhard Struck (St. Andrews)

Weltkrieg. Von außer Kraft gesetzten Routinen,
neuen Chancen und Gesellschaften unter Stress
25 maja 2020, godz. 17.00

Uniwersytet Wileński
Prof. dr hab. Valentin Groebner (Lucerna)
Hat das Gesicht eine Geschichte? Individualität,
Identität, Werbung

Wykłady w Pradze
5 grudnia 2019, godz. 16.00

Filia warszawskiego NIH w Pradze
Dr Jakub Češka
Die Poetik von Milan Kunderas Werken
12 grudnia 2019, godz. 17.00

Filia warszawskiego NIH w Pradze
Dr Kolja Lichy (Gießen)
„Es ist wie ein Schleim.“ Geld, Kredit und Zirkulation
in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts
14 stycznia 2020, godz. 17.30

Filia warszawskiego NIH w Pradze
Dr Hanno Balz

28 kwietnia 2020, godz. 14.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Andreas Rutz (Drezno)
Opisywanie przestrzeni. Wyznaczanie granic
w Świętym Cesarstwie Rzymskim [AT]

12–13 lutego 2020
Paryż
Polish-German History. A New Historiographical
Field and its Contribution to the History of Europe
5–8 marca 2020
Halle (Saale)
5. Kongres Polonoznawczy
panel NIH w Warszawie
Najnowsze badania na temat okupacji niemieckiej
w Polsce; Wszyscy ludzie są równi, ale niektórzy są
równiejsi? Paradoksy egalitaryzmu w Republice
Ludowej; Democracy, Etatism and Justice in Interwar
Poland; Cultural (mis)representations of the rescue
of Jews during the Holocaust in the Polish public
discourse
23–26 marca 2020
Hamburg
Space in Holocaust Research
We współpracy z Instytutem Historii Niemieckich
Żydów w Hamburgu

11 lutego 2020, godz. 17.30

Filia warszawskiego NIH w Pradze
Prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer (Wuppertal)
Okkupationspolitik und Alltag in Europa

26 maja 2020, godz. 14.00
NIH w Warszawie

Filia warszawskiego NIH w Pradze

Prof. dr hab. Frank Bösch (Poczdam)
Przełomowy rok 1979. Wizyta Papieża w Polsce

Dr Felix Ackermann
Überwachen und Strafen

5 marca 2020, godz. 17.00

26–27 marca 2020
Warszawa
Szlachta bez granic? Tożsamość i reprezentacja
szlachty między Prusami Królewskimi a Księstwem
Pruskim
We współpracy z Centralnym Instytutem Historii
Sztuki w Monachium
21–22 kwietnia 2020
Wilno

Wykłady w Wilnie

Konferencje i warsztaty

24 lutego 2020, godz. 17.00

20–22 listopada 2019
NIH w Paryżu
Reconciliation between Oblivion and Memory:
History of a Moving Concept (Europe, 19th c. and
first half of 20th c.)

Scholarship and Intellectuality among the
Lithuanian Jews. 18th to 20th Century
We współpracy z Litewską Biblioteką Narodową,
Litewskim Instytutem Historycznym, Instytutem Leibniza w Lipsku, Instytutem Simona Dubnowa w Lipsku,
Żydowskim Instytutem Naukowym YIVO (Nowy Jork)

Litewski Instytut Historyczny

4 –6 grudnia 2019
Instytut Maxa Plancka, Berlin

11–12 czerwca 2020
Wilno

Prof. dr hab. Arnd Bauerkämper (Berlin)
Der Zweite Weltkrieg im neuen Jahrtausend: Nationale Erinnerungskulturen und universalistische
Narrative – gegensätzlich oder vereinbar?

Between Social Discipline and Pleasure: The Politics
and Practices of Play and Games in State Socialism
Hermann Weber Conference on Historical Communism Research

Violence and the Crisis of Governance in East Central
Europe, 1905–1925
We współpracy z litewskim Instytutem Historycznym
w Wilnie

27 kwietnia 2020, godz. 17.00

Uniwersytet Wileński

30 –31 stycznia 2020
Frankfurt nad Odrą / Słubice

2–4 lipca 2020
Kraków

Prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer (Wuppertal)
Leben unter deutscher Besatzung im Zweiten

Ewakuacja – wycofanie – likwidacja. Praktyki
przesunięć i rozwiązania państw w XX wieku

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

Uniwersytet Wileński
Prof. dr hab. Stefan Berger (Bochum)
Perspektiven auf die historische
Nationalismusforschung heute
30 marca 2020, godz. 17.00

26

We współpracy z wydziałem kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Muzeum Viadrina,
Muzeum Martyrologii w Słońsku i Instytutem Historii
Stosowanej

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Konferencja międzynarodowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
oraz Rady Naukowej im. J.G. Herdera (Marburg) we
współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym
w Warszawie
6–7 lipca 2020
Warszawa
„Jewish experiences of incarceration.”
Sources, Methodologies and Questions
Warsztaty GEOP we współpracy z Muzeum POLIN,
Wydziałem Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego
i Uniwersytetu w Hajfie
30 września – 3 października 2020
Praga
Between the Labyrinth and the Way of Light: Early
Modern Metaphors of Knowledge and Johannes
Amos Comenius
26–28 listopada 2020
Praga
Nierówny rozwój regionów w średniowieczu: „Młodsza Europa” w trans- i międzykontynentalnej sieci
13–15 listopada 2020
Gdańsk
Państwa miejskie w epoce imperiów i państw
narodowych. 100 lat Wolnego Miasta Gdańska
We współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt, Politechniką Gdańską, Instytutem
Kaszubskim w Gdańsku
Jesień 2020
Pochodzenie etniczne, regionalność, glokalizacja
We współpracy z Fryzyjskim Instytutem Uniwersytetu
w Groningen-Leeuwarden, Uniwersytetem w BozenBolzano i Instytutem Kaszubskim w Gdańsku

Pozostałe
czerwiec 2020, godz. 18.00
NIH w Warszawie
20. Debata Lelewelowska: Wiedza bez granic
październik / listopad 2020, godz. 18.00
NIH w Warszawie
21. Debata Lelewelowska: Kto jest właścicielem
muzeum?
Więcej informacji o naszych wydarzeniach:
www.dhi.waw.pl/wydarzenia/

Newsletter 2020 / 1

27

Impressum
Wydawca:
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Redakcja:
Kinga Wołoszyn-Kowanda, Josephine Schwark
Zamknięcie wydania: 15.11.2019
Opracowanie graficzne: Marta Warmińska

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
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Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 –17.00
Środa: 10.00 –18.00
Piątek: 10.00 –14.00

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

Prawa do wszystkich zdjęć wykorzystanych w Newsletterze posiada
NIH w Warszawie. Inni właściciele praw podani są pod zdjęciami.

