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Rzadko które imperium ery nowożytnej było 
tak zróżnicowane etnicznie jak Austro-Węgry. 
I rzadko kiedy wyzwania związane z rozma-
itymi narodowościami były tak złożone jak 
w owej dualnej monarchii – trzeba było dbać 
o równoważenie interesów między Wiedniem 
a Budapesztem oraz regionalnymi ośrodkami 

władzy; Niemcy, Rosja czy Imperium Osmań-
skie były rywalami, którzy nieustannie grozili 
też mobilizowaniem etniczno-religijnych „pią-
tych kolumn“; na Bałkanach i we Włoszech 
wschodzące mniejsze mocarstwa pragnęły 
prosperować kosztem cesarstwa Habsburgów. 
Polityczne reakcje były równie różnorodne co 
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żądania większego udziału we władzy, artyku-
łowane przez mniejszości i większości. 
W naddunajskim imperium można uchwycić jak 
w soczewce najrozmaitsze zagadnienia związa-
ne z nowoczesnymi badaniami imperializmu. 
Dla NIH w Warszawie stało się to merytorycz-
ną motywacją do zorganizowania wraz z Fun-
dacją im. Maxa Webera jej Drugiej Dorocznej 

Konferencji i poświęcenia obrad „imperialnym 
wyzwaniom Austro-Węgier“. Zwłaszcza dzię-
ki kilku referentom z bliźniaczych instytutów 
w Moskwie, Paryżu i Stambule udało się nie 
tylko poddać analizie „Cekanię“, lecz również 
porównać tamtejszą sytuację i przemiany z in-
nymi imperiami. 
Niektóre manifestujące się przy tej okazji trendy 
zaskoczyły nawet organizatorów – Bernharda 
Bachingera (Instytut Badań nad Skutkami Wojny 
im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu), dr Wolfra-
ma Dornika (Archiwum Miejskie w Grazu) i prof. 
Stephana Lehnstaedta (dawniej NIH w Warsza-
wie, obecnie Touro College w Berlinie): zagad-
nienie, czy Austro-Węgry w ogóle były imperium 
i czy były „nowoczesne“ – kwestie, które jeszcze 
kilka lat temu zawładnęłyby dyskusją – prawie 
nie były już przedmiotem zainteresowania. Za-
miast tego dominowała perspektywa oddolna, 

a szczegółowe studia przypadków demonstro-
wały na przykład, jak elastyczna potrafiła być 
lokalna polityka, jak bardzo tożsamości kształ-
towało nie dystansowanie się od Wiednia, lecz 
odnośna regionalna struktura etniczna, albo że 
„centrum“ może być bardzo względnym poję-
ciem, gdy miasta rozglądają się za wzorcami 
za granicą. Te i inne konkluzje ma w 2018 roku 
udokumentować tom zbiorowy. 
Konferencja „Austro-Węgry a wyzwania impe-
rialne w XIX i na początku XX wieku. Nacjona-
lizm i rywalizacje w Imperium Habsburskim, 
w Europie i na świecie“ odbyła się w dniach 28–
30 listopada 2016 roku w NIH w Warszawie we 
współpracy z Instytutem Badań nad Skutkami 
Wojny im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu. Po-
zostałymi partnerami były Touro College w Ber-
linie oraz GrazMuseum i Archiwum Miejskie 
w Grazu. Patronat nad imprezą objął ambasa-
dor Austrii w Polsce dr Thomas M. Buchsbaum. 
Zainaugurował ją dyrektor NIH w Warszawie 
prof. Miloš Řezník wieczornym wykładem na 
temat „Austro-Węgry – imperium swoich naro-

dów?“. Na konferencję przybyli również prezes 
Fundacji im. Maxa Webera – prof. Hans van Ess, 
dyrektor GrazMuseum – Otto Hochreiter oraz 
dyrektor Instytutu Badań nad Skutkami Wojny 
im. Ludwiga Boltzmanna – prof. Stefan Karner.



3

W dniach 5–7 grudnia 2016 roku w NIH w War-
szawie odbyła się międzynarodowa konferen-
cja pod tytułem „Conceptualizations of the 
Holocaust in Germany, Lithuania, Poland and 
Ukraine since the 1990s. Historical Research 
and Public Debate“. Pomysłodawcami i orga-
nizatorami byli dr Katrin Stoll z NIH i dr Grze-
gorz Rossoliński-Liebe z Wolnego Uniwersyte-
tu Berlińskiego. Naukowcy z Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Izraela, Litwy, Polski, Ukrainy i USA 
dyskutowali o konceptualizacjach Holokaustu 
w specjalistycznym dyskursie naukowym oraz 
o reprezentacji i braku reprezentacji Zagłady 
w przestrzeni publicznej. 
Konferencja oparła się na założeniu, że histo-
ryczna rekonstrukcja Holokaustu odbywa się 
w szczególnych ramach, które są jednocześnie 
narodowe i transnarodowe. W obliczu rozma-
itych kontekstów kulturowych, politycznych, 
instytucjonalnych i akademickich chodziło 

o uwypuklenie różnych sposobów percepcji 
i postrzegania dziejów prześladowania i wy-
mordowania europejskich Żydów. 
Referaty na temat przypominania Zagłady 
w Polsce, na Litwie i na Ukrainie pokazały, że 
w historiografii dotyczącej wydarzeń w Europie 
(Środkowo-)Wschodniej przez pojęcie Holokau-
stu rozumie się wyłącznie akt wymordowania 
europejskich Żydów. Dyskusje nie były poświę-

cone wyłącznie rozumieniu Holokaustu jako 
zbrodni popełnionej przez państwo niemieckie, 
lecz również sprawie udziału niektórych części 
nieżydowskiej większości poszczególnych spo-
łeczeństw w niemieckim projekcie ekstermina-
cji, a także zagadnieniu stosunku świata nauki 
i społeczeństwa do tego aspektu narodowej 
przeszłości na Litwie, w Polsce i na Ukrainie po 
transformacji w roku 1989. 
Okazało się, że bardzo wąskie rozumienie poję-
cia Holokaustu jako masowego mordu pociąga 
za sobą ograniczenie do okresu drugiej wojny 
światowej w ogólności i do okupacji niemie-
ckiej w szczególności – z takim skutkiem, że 
antysemityzm, który istniał w omawianych 
społeczeństwach przed 1939 rokiem, jest po-
mijany bądź marginalizowany. Przeciwko tej 
wąskiej definicji pojęcia, na której opierało się 
wiele referatów, opowiedział się w swoim koń-
cowym komentarzu prof. Dan Michman (Yad 
Vashem, Jerozolima). Jego zdaniem pojęcia 
Holokaustu nie da się zredukować do wymor-
dowania europejskich Żydów, gdyż jest to tylko 
jednym z aspektów całego procesu. Dyscyplina 
akademicka Holocaust Studies nie może się za-
tem ograniczać do badania masowego mordu, 
lecz musi uwzględnić również perspektywę 
dziejów mentalności i kultury. 

Wydarzenia

Konferencja: Konceptualizacje Holokaustu od lat dziewięćdziesiątych

fot. Alexandra Klei
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W ramach pierwszego programu badawczego 
Niemieckiego Instytutu Historycznego „Regio-
nalność i powstawanie regionów” w dniach od 
7 do 9 listopada 2016 r. odbyła się konferencja 
pt. „Regionalność jako kategoria historyczna. 
Procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środ-
kowej od XVI do XIX wieku“. Konferencję po-
dzielono na siedem sekcji. Panel otwierający 
„Dyskurs regionalności” koncentrował się na 
konstruktywnym dookreśleniu terminów regio-

nu i regionalności. W trakcie drugiej sekcji „Re-
gionalność wynegocjowana” omówione zostały 
związki między regionami a narodami. Kolejny 
panel „Postrzeganie regionalności – region i li-
teratura” poświęcono analizie zależności re-
gionów w odniesieniu do literatury. Podczas 
czwartego panelu „Nakładanie się i przesunię-
cie regionów” dyskutowano na temat odmien-
nych grup aktorów, chcących z jednej strony 
wpływać na charakter obszarów, z drugiej zaś 
postulujących odseparowanie. Piąta sekcja 
„Kształtowanie tożsamości regionalnych” trak-
towała o różnych aspektach kulturowych umoż-
liwiających tworzenie tożsamości regionalnej. 

Szósty panel został poświęcony relacji między 
peryferiami a centrum oraz analizie regionów 
w odniesieniu do „mikro i makro” perspektywy. 
W ramach ostatniej sekcji rozważano kwestie 
instrumentalizacji politycznej i funkcjonalizacji 
regionów.
Tematem przewodnim spotkania były procesy 
asymilacji i dyferencjacji towarzyszące katego-
riom regionalnym oraz funkcjonalne i historycz-
ne przemiany, jakim ulegają regiony i konstytu-
ujące się w ich obrębie tożsamości. Naukowcy 
próbowali na podstawie referatów i dyskusji 
odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki defi-
niują i konstytuują kategorię regionu oraz jakie 
przemiany można w tym procesie zaobserwo-
wać. Skupiono się także na kwestii środków 
kulturowych, materialnych i narracyjnych oraz 
na formach sztuki, którymi posługiwano się 
przy manifestacji regionalnych tożsamości, i na 
zmianach, jakim podlegały.
Z koncepcją regionalności zmierzyli się przedsta-
wiciele różnych dyscyplin naukowych: literatu-
roznawstwa, językoznawstwa, historii, historii 
sztuki, politologii oraz muzykologii. Na trzydnio-
we obrady przybyli naukowcy z Polski, Niemiec, 
Czech i Austrii. Dzięki temu konferencja była 
miejscem umożliwiającym zaprezentowanie od-
miennych punktów widzenia i interpretacji oraz 
dała sposobność do owocnych dyskusji w gro-
nie nie tylko interdyscyplinarnym, ale i między-
narodowym. 
Podsumowując wyniki konferencji należy za-
uważyć, że region jako abstrakcyjna katego-
ria wymaga nadrzędnego lub przynajmniej 
dookreślonego punktu odniesienia. Ponadto 
czynniki konstytuujące region, jak na przy-
kład homogeniczność lub heterogeniczność, 
są kształtowane przez silną mobilność (przy-
kładowo przez wymianę kulturową). Na prze-
strzeni lat kategoria regionalności była kon-
struowana na wiele sposobów i stosowana 
w różnych “koncepcjach”. 

Konferencja pt. „Regionalność jako kategoria historyczna” 
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie
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Niemiecki Instytut Historyczny na 48. Dorocznej 
Konferencji Stowarzyszenia Studiów Słowiańskich, 
Europy Wschodniej i Euroazji w Waszyngtonie 
(17–20.11.2016) przygotował panel tematyczny 
oraz wykład indywidualny. Pod hasłem „Zdjęcia 
rodzinne jako źródło historii Europy Środkowo
-Wschodniej w latach 1944–1960” pracownice 
naukowe NIH przedstawiły międzynarodowy pro-
jekt, który był prowadzony w latach 2013–2015 
w ramach czterech kilkudniowych warsztatów. 
Po metodycznym wprowadzeniu kierowniczki 
projektu prof. Ruth Leiserowitz (NIH) i jej pre-
zentacji na temat „The Legacy of the War in the 
Family”, prof. Vita Zelče (Uniwersytet Łotewski 
w Rydze) przedstawiła swoje badania dotyczące 
„Photo Albums of Latvian Women after World 
War II”, a doc. dr Pocytė (Uniwersytet w Kłajpe-
dzie, Litwa) przywołała liczne przykłady własnych 
mikrobadań „A Village in Change. Agluonenai 
after 1945”. Celne komentarze dr Evy Pluhařová-
Grigienė (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie) 
sprowokowały interesujące pytania. Panel mode-
rowała dr Aleksandra Kmak-Pamirska (NIH). Pro-
jektowi towarzyszy blog „Pictures from the Family 
Album“ na stronie: http://privphotos.hypotheses.
org/author/leiserowitz.
Dr Aleksandra Kmak-Pamirska wygłosiła rów-
nież wykład indywidualny pt. „Centrum – Pe-
ryferie: studium przypadku dotyczące Podlasia 
i Dolnych Łużyc (w XIX i na początku XX wie-

ku)” w ramach panelu „Narodowość, religia 
i region w Europie Wschodniej na początku XX 
wieku”. Drugim prelegentem był prof. Korne-
lije Kvas (Belgrad) z tematem „Andrić i histo-
ria: przemiany narodowe, kulturowe i religijne 
w Bośni (1878–1914)”. Panel moderował oraz 
komentował dr Frank Henschel (Brema).
Dr Kmak-Pamirska w swoim wystąpieniu za-
jęła się krytyczną analizą dziewiętnastowiecz-
nego dyskursu centro-peryferyjnego w Polsce 
i w Niemczech, na przykładzie analizy porów-
nawczej terenu prowincji Brandenburskiej i Kró-
lestwa Polskiego, gdzie za centrum przyjęła Ber-
lin, Poczdam i Warszawę, a za tereny peryferyjne 
Dolne Łużyce i Podlasie. Celem analizy było uka-
zanie znacjonalizowanego dyskursu centralnego, 
opartego na narodowej pamięci, rekonstrukcja 
wizerunku regionów peryferyjnych wykreowane-
go na zewnątrz oraz prześledzenie internalizacji 
nowopowstałego obrazu przez peryferia. Kmak
-Pamirska nie tylko nakreśliła rolę głównych ak-
torów centralnych i peryferyjnych w kreacji wi-
zerunku analizowanych regionów w dyskursie 
kulturowo-społecznym, ale omówiła także po-
szczególne aspekty owego obrazu zasymilowane 
przez peryferia. Konkludowała, iż w wyniku zna-
cjonalizowania relacji centro-peryferyjnej oraz 
znacjonalizowania pamięci i dyskursu kulturowo
-społecznego, regionalność Dolnych Łużyc i Pod-
lasia została wykluczona z dyskursu centralnego. 

Niemiecki Instytut Historyczny 
na 48. Dorocznej Konferencji 
Stowarzyszenia Studiów 
Słowiańskich, Europy Wschodniej 
i Euroazji w Waszyngtonie
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Już po raz drugi NIH w Warszawie oraz Instytut 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
zorganizowały wspólnie konferencję z cyklu 
„Góry – Literatura – Kultura“. Podczas poprzed-
niej sesji, która odbyła się w październiku 2015 
roku w stolicy polskich Tatr – Zakopanem –, 
była mowa o górach w dyskursie społecznym 
i kulturowym na przełomie wieków. Tegoroczne 
spotkanie odbyło się w dniach 14–16 listopada 
w Villa Alexandra w uzdrowisku Polanica-Zdrój 
na Ziemi Kłodzkiej i było poświęcone problema-
tyce gór jako granicy i przestrzeni transgresji. 
Do współpracy przy organizacji konferencji włą-
czyło się tym razem Centrum Badawcze Historii 
i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
przy Uniwersytecie w Lipsku.
Podczas interdyscyplinarnego spotkania były 
reprezentowane historiografia, literaturoznaw-

stwo, historia sztuki, socjologia i inne dziedziny 
nauki. Referentki i referenci z Polski, Niemiec, 
Czech, Austrii, USA i Szwajcarii dyskutowa-
li o symbolicznej i dyskursywnej, ale również 
strukturalnej funkcji gór jako granicy lub po-
granicza oraz jej historycznej transformacji. 
Oprócz gór jako reprezentacji granicy, tożsamo-
ści i inności była mowa również o rozmaitych 
formach doświadczania i przekraczania granicy 
oraz transgresji, także duchowej, między innymi 
w kontekście romantyzmu, ale również nowo-
czesnego społeczeństwa merytokratycznego. 
Organizatorzy z Warszawy, Wrocławia i Lipska 
uzgodnili wstępnie, że kontynuacja tego cyklu 
konferencji nastąpi jesienią 2017 roku. Wystą-
pienia wygłoszone w Polanicy-Zdroju ukażą się 
po niemiecku i po polsku jako tom wrocław-
skiego rocznika „Góry – Literatura – Kultura”. 

Konferencja w Polanicy-Zdroju: 
„Góry: granica i przestrzeń  
transgresji”

Wykład prof. dr h.c. Aleidy Assmann o pamięci transnarodowej  
i medialnej konstrukcji historii

8 grudnia 2016 roku gościła w NIH w Warsza-
wie renomowana kulturoznawczyni i literaturo-
znawczyni prof. Aleida Assmann. Emerytowana 
profesor anglistyki i literaturoznawstwa ogól-
nego na Uniwersytecie w Konstancji wygłosiła 
wykład na temat „Pamięć transnarodowa i me-
dialna konstrukcja historii“. Organizatorem był 
NIH w Warszawie wraz z Societas Humboldtiana 
Polonorum, Ambasadą Niemiec w Warszawie 
i warszawskim przedstawicielstwem Niemie-
ckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) 
w ramach wspólnego cyklu „Polsko-Niemieckie 
Spotkania Naukowe“. 
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Po nakreśleniu stanu badań naukowych do-
tyczących zagadnienia pamięci w epoce glo-
balnej Aleida Assmann zilustrowała problemy 
medialnej konstrukcji pamięci na przykładzie 
niemieckiego trzyczęściowego miniserialu tele-
wizyjnego „Nasze matki, nasi ojcowie“ (2013). 
Według jej tezy film ten nie spełnia swoich 
aspiracji, aby w fikcyjnej historii rodziny ująć 
realne wydarzenia drugiej wojny światowej, 
a przy okazji ujawnić to, czego dotychczas nie 
opowiadano, co pokolenie rodziców starało 

się przemilczeć. Zdaniem uczonej serial raczej 
dodatkowo wzmacnia istniejące stereotypy, 
odpowiadające poglądowi „zbrodnie hitlery-
zmu – to byli inni”.
Prof. Assmann przybliżyła transnarodową de-
batę o tym narodowym projekcie filmu histo-
rycznego, stawiając na zakończenie pytanie, 
czy takie debaty będą w przyszłości raczej 
sprzyjać dialogowi między narodami, czy też 
odwrotnie – prowadzić do nasilenia się nacjo-
nalistycznych animozji.

Wykład wtorkowy profesora  
dr hab. dr h.c. Michaela Northa: 

Obszar Morza Bałtyckiego – 
konstytuowanie  

i nowe definiowanie regionu

W ramach konferencji „Regionalność jako kate-
goria historyczna – procesy, dyskursy, tożsamo-
ści w Europie Środkowej XVI–XIX wieku“ prof. 
Michael North z Greifswaldu wygłosił wykład 
pt. „Obszar Morza Bałtyckiego – konstytuowa-
nie i nowe definiowanie regionu“.
Prof. North ukazał w swoim wykładzie obszar 
Morza Bałtyckiego jako miejsce wieloetniczne, 
konstytuowane na przestrzeni wieków przez od-
miennych aktorów. Omówił nie tylko zmieniające 
się z biegiem lat postrzeganie tego regionu, ale 
i relacje jego mieszkańców. Konstrukcja regionu 
Morza Bałtyckiego sięga XI wieku, kiedy to Adam 
z Bremy po raz pierwszy określił ten obszar „mare 
Balticum“. Od XIII wieku zaczęto go postrzegać 
w kategoriach regionu pielgrzymów, a zarazem 
regionu handlowego – hanzeatyckiego. We 
wczesnym okresie nowożytnym był to obszar 
dookreślony przez kwestie ekonomiczne i mili-
tarne istotne dla państw sąsiednich. W XIX wie-
ku wzrosło zainteresowanie naukowe regionem 
Morza Bałtyckiego. W 1925 roku w Toruniu zo-
stał założony Instytut Bałtycki, którego zadaniem 
było prowadzenie badań regionu Morza Bałty-
ckiego, niezależnych od wpływów wywieranych 

przez Rosję i Niemcy. Jednocześnie zwiększono 
wysiłki ukierunkowane na stworzenie wspólnej 
dla okolicznych państw „tożsamości Morza Bał-
tyckiego”. W 1980 roku, po zmniejszonym po  
drugiej wojnie światowej zainteresowaniu obsza-
rem Morza Bałtyckiego, ponownie zwrócono na 
niego uwagę. Prace założonej w 1992 roku Rady 
Państw Morza Bałtyckiego ukierunkowane są na 
zintensyfikowanie współpracy krajów sąsiadują-
cych. Strategia regionu Morza Bałtyckiego Unii 
Europejskiej z 2009 roku skoncentrowana jest na 
promowaniu obszaru Morza Bałtyckiego jako re-
gionu wzorcowego i regionu przyszłości.
Kończąc swe rozważania, prof. North zachęcał 
do dalszych badań ukierunkowanych na kwestie 
regionalne. Rozpatrywał potencjalne zagadnie-
nia dotyczące ponadregionalnego porównania 
regionów morskich i lądowych czy analizy po-
równawczej skupiającej się na kwestii portów na 
poziomie europejskim bądź światowym. 
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Od 24 do 27 listopada, podobnie jak w latach 
ubiegłych, NIH przygotował stoisko z publika-
cjami na Targach Książki Historycznej w Arka-
dach Kubickiego Zamku Królewskiego w War-
szawie. Jubileuszowe targi – odbyły się po raz 
dwudziesty piąty – przyciągnęły ponad 220 wy-
stawców i około 25 tys. gości i dały Instytutowi 
okazję, aby zaprezentować swoje publikacje, 
ale i poinformować odwiedzających o różnych 
aspektach swojej działalności. We współpracy 
z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskie-

go odbyła się również prezentacja polskiego 
wydania monografii prof. Malte Rolfa pt. Rządy 
imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo 
Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915), wy-
danej we współpracy z NIH (patrz strona 10).

NIH na XXV Targach Książki 
Historycznej 2016

Wizyta Sekretarz Stanu Cornelii 
Quennet-Thielen w NIH  
w Warszawie

Koncert adwentowy  
w Centralnej Bibliotece Rolniczej

W dniu 1 grudnia 2016 r. Niemiecki Instytut Hi-
storyczny w Warszawie odwiedziła Sekretarz Sta-
nu w Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań 
Naukowych Cornelia Quennet-Thielen. Szefowa 

resortu, z którego finansowany jest NIH, poświę-
ciła dużo czasu na zwiedzenie Instytutu oraz 
spotkanie z naukowcami, aby uzyskać szeroką 
wiedzę na temat pracy placówki. Po prezentacji 
wybranych, obecnie realizowanych projektów 
badawczych dyskutowano o działalności Insty-
tutu oraz jego rozwoju. Sekretarz Stanu była 
pod wrażeniem różnorodności działań i projek-
tów NIH.

W dniu 14 grudnia Wydział Kultury Ambasady 
Niemiec w Polsce wspólnie z Niemieckim Insty-
tutem Historycznym oraz Towarzystwem Nie-
miecko-Polskim w Warszawie uczcił koncertem 
muzyki kameralnej udaną współpracę kultural-
ną w roku 2016. 
Zaproszeni goście – partnerzy i inni miłośnicy 
kultury – w historycznej sali wykładowej Cen-
tralnej Biblioteki Rolniczej – z ogromną przy-

© Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie



9

jemnością wysłuchali koncertu w wykonaniu 
wiolonczelistki Rebekki Markowski, która re-
gularnie występuje z Orkiestrą Filharmonii Ber-
lińskiej i gra jako solistka w Operze Komicznej 
w Berlinie, oraz pianisty Caspara Frantza, który 
między innymi występuje gościnnie na wielkich 
europejskich festiwalach muzycznych oraz jako 

profesor wykłada muzykę kameralną w Wyższej 
Szkole Muzycznej i Teatralnej w Lipsku. Po wy-
konaniu utworów Bacha, Beethovena i Schu-
manna, na zakończenie koncertu duet nie od-
mówił sobie przyjemności akompaniowania 
licznie przybyłym gościom, którzy zaśpiewali 
tradycyjne niemieckie kolędy.

Zbiory biblioteczne NIH  
są ponownie w pełni dostępne!

Nowa strona internetowa NIH

W grudniu 2016 r. Niemiecki Instytut Historycz-
ny w Warszawie uruchomił nową stroną inter-
netową. Z pomocą badeńsko-wirtemberskiej 
agencji internetowej revier online unowocześ-
niony i udoskonalony technicznie został wygląd 
i funkcjonalność strony, ale przede wszystkim 
została ona wzbogacona o nowe elementy dla 
zwiększenia łatwości obsługi i przejrzystości, 
również w urządzeniach mobilnych. Instytut 
ma nadzieję, że nowa strona spodoba się, i ser-
decznie zaprasza do jej częstych odwiedzin: 
http://www.dhi.waw.pl/. 
Ponadto NIH ma teraz stronę na Facebooku: 
https://www.facebook.com/DHIWarschau/.

Po kilku miesiącach prac remontowych w ma-
gazynie biblioteki Instytutu cały zbiór biblio-
teczny jest już w pełni dostępny.
Również nasza czytelnia po odnowieniu zosta-
ła ponownie oddana do użytku. Czekamy na 
Państwa w godzinach otwarcia biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 
od 10:00 do 17:00 
środa: od 10:00 do 18:00 
piątek: od 10:00 do 14:00 
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Prezentacja polskiego wydania książki Malte Rolfa 
Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim
25 listopada 2016 r. w ramach XXV Targów Książki Historycznej na Zamku 
Królewskim w Warszawie Niemiecki Instytut Historyczny zorganizował 
we współpracy z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego w sali 
kinowej zamku prezentację opublikowanego niedawno polskiego wyda-
nia monografii Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. 
Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915). 
W prezentacji udział wziął oprócz autora także prof. Andrzej Chwalba, 
historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, moderatorką była wicedyrektor 
NIH prof. Ruth Leiserowitz. 
Malte Rolf jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej na Uni-
wersytecie w Bambergu. W swojej rozprawie habilitacyjnej opisuje struk-
tury i głównych aktorów rządów imperialnych w Królestwie Polskim od 
czasu upadku powstania styczniowego 1863/64 do wybuchu pierwszej 
wojny światowej. „Kraj Nadwiślański” jako najliczniej zaludniona oraz 
ze względów gospodarczych i wojskowo-strategicznych najważniejsza 
prowincja Cesarstwa Rosyjskiego odgrywał znaczącą rolę w strukturach 
Imperium. Polska wersja językowa monografii uzupełniona została o roz-
dział dotyczący historii Uniwersytetu Warszawskiego w badanym okresie, 
natomiast bibliografia o wybrane polskie tytuły.
Podczas prezentacji książki autor przedstawił problematykę badawczą 
(Kim byli główni aktorzy w Imperium, w jakiej przestrzeni działali? Jak 
funkcjonowało rosyjskie imperialne państwo wielu narodów?) oraz głów-
ne tezy monografii. Podkreślał niejednorodność oraz ambiwalencję wła-
dzy carskiej w Królestwie Polskim i zwrócił uwagę na niezwykłą pozycję 
Polski w ramach Imperium, która wynikała przede wszystkim z tego, że 
to właśnie Kraj Nadwiślański był źródłem silnych impulsów dla procesów 
narodowotwórczych w carskiej Rosji. Prof. Chwalba ocenił pracę jako wy-
bitne i nowatorskie dzieło, które z pewnością stanie się obowiązkową 
lekturą dla badaczy zainteresowanych tą epoką. Rolf podważył obowią-
zującą przez wiele lat oraz powszechnie przyjętą tezę, że rządy biurokracji 
caratu wiązały się w Polsce wyłącznie z represjami. Autor w przekonujący 
sposób pokazał, że obok aspektu represji, przynajmniej w samej Warsza-
wie, ważna była również długotrwała modernizacja, którą, nawet jeżeli 
w sposób niezamierzony i pośredni, owa biurokracja umożliwiła. 

Malte Rolf: Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie 
i cesarstwo rosyjskie (1864–1915). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego 2016. 505 str. ISBN 97883-235-2572-1.

Nowe publikacje
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8 maja 1945 r. – Międzynarodowe i interdyscyplinarne 
perspektywy 

W październiku 2016 roku ukazał się zbiór artykułów pod tytułem  
8. Mai 1945: Internationale und interdisziplinäre Perspektiven [8 maja 
1945 r.: międzynarodowe i interdyscyplinarne perspektywy]. Redaktora-
mi publikacji są dr Alexandra Klei i pracownice naukowe Niemieckiego 
Instytutu Historycznego dr Katrin Stoll i dr Annika Wienert. 
Ze względu na heterogenność zdarzeń i faktów, a także ich nazw i in-
terpretacji nie jest dostateczne jasne, co ma się na myśli, gdy mówi się 
o 8 maja 1945 r. Niniejsza publikacja przedstawia wielowartościowość, 
sprzeczność i konflikt pamięci, które wynikają z międzynarodowej, inter-
dyscyplinarnej i diachronicznej perspektywy.
Autorki skupiają się na dyskursywnych sporach, medialnych reprezenta-
cjach oraz rytualnych, indywidualnych lub politycznych sposobach dzia-
łania. Opisują sytuację w Rosji, Niemczech, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, 
Polsce, Włoszech, Francji i Izraelu. Analizują literaturę, fotografię, wysta-
wy, pomniki, architekturę, sztukę wizualną, dyskursy w wymiarze naro-
dowym i lokalnym, jak również uroczystości i wydarzenia rocznicowe.
Zbiór artykułów jest podsumowaniem warsztatów na temat 8 maja, któ-
re odbyły się w Niemieckim Instytucie Historycznym z okazji 70-lecia za-
kończenia drugiej wojny światowej.
 
Alexandra Klei, Katrin Stoll i Annika Wienert (red.): 8. Mai 1945: Internationale 
und interdisziplinäre Perspektiven. Berlin: Neofelis 2016. 228 str. 24 EUR. ISBN 
978-3-95808-112-3. 

Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i w Rzeszy
We wrześniu 2016 r. wyszedł 31. tom serii naukowej NIH w Warszawie 
„Quellen und Studien” (Źródła i studia) pt. Legitimation von ��rstendy���rstendy�
nastien in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher 
Quellen (12.–15. Jahrhundert) [Legitymizacja dynastii książęcych w Pol-
sce i w Rzeszy. Powstawanie tożsamości w świetle źródeł pisemnych  
(XII–XV w.)].
W czasach przednowoczesnych legitymizacja odgrywała dla książąt klu-
czową rolę. Jej rosnące znaczenie odzwierciedlają źródła pisemne. Szcze-
gólnego uwzględnienia wymagają w tym kontekście dwa rodzaje źródeł: 
dzieła historiograficzne i dokumenty. Zwłaszcza w tych pierwszych łączo-
no w wyszukany sposób potwierdzone informacje historyczne z fikcją.
W ten sposób dynastie książęce mogły definiować się i identyfikować ze 
szlachetnym pochodzeniem, zasługami rodu, np. na polu walki, działal-
nością fundatorską, mieniem i korzeniami regionalnymi.
W Polsce i w Świętym Cesarstwie Rzymskim panowały odmienne warunki 
ramowe: królestwo w Rzeszy miało charakter elekcyjny, król nie rządził ze 
stolicy, tylko jeździł z dworem po kraju, a tożsamość poszczególnych regio-
nów była silnie ukształtowana. W Polsce natomiast panowali Piastowie, za 
których rządów bezspornym centrum było miasto królewskie Kraków.
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W artykułach zawartych w omawianym tomie polscy i niemieccy medie-
wiści opracowują na przykładzie różnych rodów arystokratycznych (Wel-
fów, książąt pomorskich i meklemburskich, Wittelsbachów, Hohenzoller-
nów i Wettynów, margrabiów Baden oraz różnych odnóg Piastów) ogólne 
struktury i indywidualne podejścia dynastii książęcych w obu państwach.
Tom obejmuje referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez wy-
dawców tomu, która miała miejsce w grudniu 2012 r. w NIH w Warszawie.
dr Grischa Vercamer był w latach 2008 do 2014 pracownikiem naukowym 
w NIH w Warszawie. Od sierpnia 2014 r. jest pracownikiem naukowym Wol-
nego Uniwersytetu Berlińskiego. Dr Ewa Wółkiewicz była w latach 2010–2014 
pracownikiem naukowym NIH w Warszawie, a obecnie jest pracownikiem na-
ukowym w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Grischa Vercamer i Ewa Wółkiewicz (red.): Legitimation von Fürstendynasti-
en in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen 
(12.–15. Jahrhundert). Wiesbaden: Harrassowitz 2016 [= Deutsches Histori-
sches Institut Warschau, Quellen und Studien, t. 31]. 400 str. 48 EUR. ISBN 
978-3-447-10555-2.

Polskie wydanie monografii Anke te Heessen  
o teoriach muzeum 

Jako 21. tom serii „Klio w Niemczech” ukazała się książka Anke te Heesen 
Teorie muzeum. Przedstawia ona historię muzeów oraz ich zmienną charak-
terystykę. W chronologicznym ujęciu książka opisuje różne rodzaje instytucji 
muzealnych jako bardzo wpływowych miejsc nowoczesności.
Autorka w przystępny i syntetyczny sposób omawia wielość definicji i ro-
zumień słowa „muzeum”, kreśli skomplikowane dzieje wystaw stałych 
i czasowych. Pokazuje je w kontekście ewoluujących poglądów dotyczą-
cych kolekcjonowania, a także roli państwa i gospodarki w kształtowaniu 
publicznych ekspozycji. Zaletą książki jest jej uniwersalny charakter. Mo-
nografia obejmuje bowiem zarówno muzea sztuki, jak i muzea przyrod-
nicze czy muzea historyczne.
Autorka jest profesorką w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldtów 
w Berlinie i kuratorką. Pracowała m.in. w Niemieckim Muzeum Higieny 
w Dreźnie i w Muzeum Uniwersytetu w Tybindze. Wstęp do polskiego wy-
dania napisała prof. Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie), która również podjęła się redakcji naukowej 
publikacji. Z niemieckiego przełożyła Agata Teperek.

Anke te Heesen: Teorie muzeum. Przedmowa i redakcja naukowa Anna 
Ziębińska-Witek, tłum. z niemieckiego Agata Teperek. Warszawa: 
Wydawnictwo Neriton 2016 [= Klio w Niemczech, t. 21]. 195 str. 
ISBN 978–83–7543–416–3.  
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Broszury tematyczne NIH w Warszawie, 
poświęcone prowadzonym w Instytucie  
badaniom dotyczącym wczesnej nowożytności 
oraz żydowskiej historii i kultury
W grudniu 2016 r. ukazały się dwie broszury „Badania nad epo-
ką wczesnonowożytną” i „Badania nad historią i kulturą Żydów 
w NIH w Warszawie”.
Broszury wydane zostały drukiem w wersji niemieckiej i pol-
skiej (w przypadku drugiej broszury również w wersji an-
gielskiej). Można je także znaleźć w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Instytutu: http://www.dhi.waw.pl/fach-
publikationen/thematische-broschueren-des-dhiw.html

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie  
w 2016 r. współpracował z Uczelnią Łazarskiego 
w ramach projektu „Niemcy i Polska w wielo-
biegunowym ładzie międzynarodowym. Strate-
giczna wizja i potencjalne sojusze”. Projekt jest 
współfinansowany przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.
Po rozpadzie ładu bipolarnego, a następnie 
okresie dominacji Stanów Zjednoczonych nastę-
puje w XXI wieku nowe ukształtowanie współ-
czesnego świata. W projekcie ukazane są histo-
ria i uwarunkowania kształtowania się nowego 
wielobiegunowego ładu międzynarodowego 
i miejsce w tym procesie Polski i Niemiec. Punk-
tem odniesienia są państwa mające w polskiej 
i niemieckiej perspektywie kluczowe znaczenie: 
USA i Rosja.
W oparciu o toczone debaty naukowe, publicy-
styczne i polityczne przeanalizowane są wybra-
ne kluczowe problemy. Czy RFN wraz z Rosją 
będą starały się uzyskać status mocarstw świa-
towych i staną się ważnymi filarami nowego 

multipolarnego ładu globalnego? Jaki wpływ 
na politykę niemiecką i polską mieć będą wa-
hania w relacjach Rosja – USA i załamanie się 
koncepcji tzw. resetu? Jaka będzie atrakcyjność 
modeli proponowanych przez poszczególne 
państwa? Czy nadal atrakcyjny jest niemiecki 
model społecznej gospodarki rynkowej? Z pol-
skiej perspektywy ogromnie ważne jest pytanie 
o wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na politykę 
RFN wobec Rosji, a także szerzej wobec państw 
należących do Partnerstwa Wschodniego.
Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Piotr 
Madajczyk z Uczelni Łazarskiego oraz Instytutu 
Studiów Politycznych PAN. W ramach projektu 
w marcu 2017 roku zorganizowane zostaną 
warsztaty w Niemieckim Instytucie Historycz-
nym w Warszawie, których przedmiotem bę-
dzie wpływ historii na aktualną politykę.
Dalsze informacje o projekcie:
http://www.isppan.waw.pl/subpage/zaklady/
zsn/files/niemcy_i_polska_w_wielobieguno-
wym_ladzie_miedzynarodowym.pdf 

Współpraca naukowa

Wspólny projekt Uczelni Łazarskiego z NIH w Warszawie na temat 
„Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym”
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Międzynarodowa konferencja odbędzie się w dniach 19–21 kwietnia 
2017 roku w siedzibie NIH. 
Zainteresowanie ujęciem historii nauki z perspektywy płci jest znaczące, 
a sama historia nauki, spleciona z historią płci, stopniowo weszła do główne-
go nurtu badań historycznych. Także w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej historyczki i historycy coraz częściej zajmują się badaniem udziału kobiet 
w strukturach akademickich.
Celem planowanej konferencji jest ukazanie zależności pomiędzy nauką 
a płcią w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zbadanie dróg transfe-
ru pojęć, konceptów i metodologii oraz założeń teoretycznych. Celem 
refleksji będzie także ukazanie historycznych fenomenów i dyskursów, 
jak i metodologicznych doświadczeń wdrażania najnowszych koncepcji 
badawczych. Ponadto ważnym jest umiejscowienie tej gałęzi poznania 
historycznego w ogólnoeuropejskim kontekście i refleksja nad jej trans-
narodowością.
Nauka jest tu rozumiana jako miejsce i system pracy, w których ma miej-
sce negocjowanie procesów włączania, uznawania i reprezentacji. Należy 
zadać pytania o wzajemne relacje między organizacją wiedzy (nauki) a po-
rządkiem płci, między produkcją wiedzy a wyobrażeniami płci. Warto także 
przyjrzeć się różnorodnym „niewidocznym” formom wykluczenia i włącze-
nia kobiet do produkcji wiedzy. W tym wypadku ważne jest zbadanie kul-
turowych, społecznych i prawnych przesłanek mechanizmów wykluczenia 
oraz faz włączania kobiet do nauki, a przez to zmieniających się relacji płci 
w akademii.
Pełny tekst „Call for Papers“ w języku niemieckim, polskim i angielskim 
jest dostępny na stronie:
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-32849

Przyszłe wydarzenie

Konferencja „‘Homo academica’ ? Płeć i porządek  
płci w akademickich kulturach Europy  
Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku” 

© Hydrogene Portfolio
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II półrocze 2016 
 
styczeń – grudzień 2016 
Iwona Dadej  
(Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Ideelle Gemeinschaften. Zwischen 
utopischen Entwürfen und radikalen 
Projekte. Streifzüge durch reforme-
risches Gedankengut im polnischen 
Kontext, 1880–1965 

 
kwiecień – sierpień 2016
dr Andrei Zamoiski  
(Wolny Uniwersytet w Berlinie) 
Die Transformation jüdischen Le-ie Transformation jüdischen Le-
bens in Ost- und Ostmitteleuropa 
während und nach dem Ersten 
Weltkrieg. Recherche in osteuropäi-
schen Archiven 

 
7.06. – 22.07.2016 
mgr Anna Parkitna (State University 
of New York at Stony Brook, USA) 
From Bernardon to Mozart. The 
Rise of German Opera in Warsaw

czerwiec – lipiec 2016 
prof. Joanna B. Michlic (Bristol 
University, Wielka Brytania) 
More Than the Milk of Human 
Kindness: Jewish Survivors and 
Their Polish Rescuers Recount Their 
Tales, 1944–1949 

 
lipiec – sierpień 2016 
dr Grzegorz Rossoliński-Liebe 
(Wolny Uniwersytet w Berlinie) 
Kollaborierende Feinde. Formen der 
deutsch-polnischen Zusammenar-
beit im Zweiten Weltkrieg 

 
sierpień – październik 2016 
PhD. Michal Kopeček  
(Czeska Akademia Nauk, Praga) 
Dissident Origins of Post-Socialism: 
Legalism, Historical Memory, and 
National Identity in East Central 
Europe, 1969–2000 
 

12.09. – 11.10.2016 
16.01. – 15.02.2017 
dr Iryna Horban (Narodowa  
Akademia Nauk Ukrainy, Kijów) 
Straty wartości kulturowych  
i problemy restytucji: muzea Lwowa 
w czasie pierwszej i drugiej wojny 
światowej 

 
wrzesień – listopad 2016 
mgr Magdalena Kamińska  
(Uniwersytet Europejski Viadrina, 
Frankfurt nad Odrą)
Plattenbauten der 1970er Jahre in 
Nowe Tychy 

 
16.09. – 31.10.2016 
dr Iveta Leitāne (Uniwersytet  
Łotwy, Ryga) 
Die jüdischen Wissenskulturen im 
17.–18. Jahrhundert in Kurland und 
die Vernetzung frühmoderner und 
aufklärerischer Eliten (Kurland –  
Polen – Tschechien – Deutschland) 

 
wrzesień 2016 
mgr Adrian Mitter (University  
of Toronto, Kanada) 
Deutsche, Polen und Ukrainer in der 
Freien Stadt Danzig (1920–1939) 

 
wrzesień – październik 2016 
dr Karina Pryt (Uniwersytet  
Goethego, Frankfurt nad Menem) 
Warschauer Kinokultur 1895/6–
1939 in transnationaler Perspektive 

 
wrzesień 2016 
dr Jurij Radczenko (Charkowski 
Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 
Ukrainian Hilfspolizei, Self-government 
and the Holocaust in Ukraine.  
The Case of the Military  
Administration Zone 

 
wrzesień – październik 2016
dr Oleg Rusakovski (Uniwersytet 
Dymitra Pożarskiego, Moskwa) 
Militärische Wissenskulturen im 
frühmodernen Russland: Transfer, 
Rezeption und Adaptation der 
ausländischen Theorie und Praxis 
(1598–1698) 

wrzesień – październik 2016 
dr Olga Sasunkevich (Europejski 
Uniwersytet Humanistyczny, Wilno) 
Ethnicity beyond the State: ‘Karta 
Polaka’ and the process of  
ethnicization in the Belarus-Poland 
border region 

 
wrzesień – październik 2016 
dr Margarete Wach  
(Uniwersytet w Siegen) 
Fotografie in Polen 

 
3.09. – 2.10.2016  
dr Stephanie Weismann (Instiytut 
Historii Europejskiej, Wiedeń) 
Die smellscapes von Lublin: Eine 
olfaktorische Stadtgeschichte des 
20. Jahrhunderts 

 
październik – listopad 2016 
mgr Lukas Dovern  
(Stanford University, USA)  
Investitionen ins kommunistische 
Polen. Das internationale Finanzwe-
sen und der Kalte Krieg 

 
październik 2016 – wrzesień 2017 
dr Karsten Holste (Uniwersytet  
Martina Lutra w Halle-Wittenberdze) 
Stadtpolitiken zur Zeit der sächsisch- 
polnischen Union: die großpolni-
schen Städte Wschowa (Fraustadt) 
und Leszno (Lissa) 

 
3.10. – 4.12.2016 
mgr Jan Hendrik Issinger  
(Uniwersytet Alberta Ludwika  
we Fryburgu Bryzgowijskim) 
Militärische Organisationskultur im 
Nationalsozialismus. Das Reserve-
Polizeibataillon 61 und der Holo-
caust in Europa 

 
październik 2016 
dr Vasyl Kononenko (Winnicki 
Państwowy Pedagogiczny Uni-
wersytet, Ukraina) 
Religia a polityka w Rzeczypospo-
litej w oczach wschodniego emi-
granta-intelektualisty (koniec XVII 
– pierwsze dekady XVIII wieku) 

Stypendystki i stypendyści NIH w Warszawie



16

Pod koniec października 
2016 r. prof. Maciej Górny 
opuścił NIH i rozpoczął 
pracę jako naukowiec wi-
zytujący (Fellow) w Imre 
Kertész Kolleg w Jenie 
nad projektem „The First 
World War in East Central 
Europe: Empires to Na-

tions 1917–1923”. Jednocześnie pozostaje pra-
cownikiem IH PAN. Od listopada 2014 r. Maciej 
Górny w pierwszym programie badawczym 
NIH (Regionalność i powstawanie regionów) 
zajmował się projektem naukowym „Prze-
strzeń, naród i państwo. Geograficzne koncepcje 
przebudowy Europy Środkowo- i Południowo- 
-Wschodniej 1914–1939”.

Iwona Dadej od stycznia 
do grudnia 2016 roku 
była badaczką wizytu-
jącą w NIH. Pracę dok-
torską na temat zaan-
gażowania politycznego 
akademiczek polskich 
i niemieckich w okresie 
dwudziestolecia między-

wojennego obroniła w październiku 2015 
roku na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. 
Praca ta ukaże się drukiem w ramach serii wy-
dawniczej „Pojedyncze publikacje NIH w War-
szawie” w wydawnictwie fibre.
Iwona Dadej opracowywała w NIH nowy pro-
jekt, który jest poświęcony historii nauki w per-
spektywie płci. Obecnie kontynuuje pracę nad 
nim w ramach programu FUGA, dotowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki, w Instytucie 
Historii Polskiej Akademii Nauk.  

 

Personalia

październik – grudzień 2016 
mgr Nicholas C. Levy  
(Stanford University, USA)  
Over-Developed Socialism?  
Growing Industrial Cities in the Era 
of Deindustrialization 

październik – listopad 2016 
mgr Anka Steffen (Uniwersytet 
Europejski Viadrina, Frankfurt 
nad Odrą) 
Global Players? Die schlesischen 
Leinenkaufleute im Atlantikhandel 
im 18. Jahrhundert 

 
19.10. – 20.10.2016 
8.01. – 26.01.2017    
dr hab. Stephan Steiner  
(Prywatny Uniwersytet  
im. Zygmunta Freuda, Wiedeń) 
Zigeuner im frühneuzeitlichen 
Habsburgischen Schlesien 
 

listopad 2016 – luty 2017 
mgr Lukas Becht (Uniwersytet 
Ludwika Maksymiliana  
w Monachium) 
Zukünfte nach dem Sozialismus. 
Transformation des politischen  
Vorgriffs auf Zukunft in Polen  
nach 1989  

 
listopad – grudzień 2016 
czerwiec – lipiec 2017 
dr Jolanta Mickutė (Uniwersytet 
Witolda Wielkiego, Litwa) 
Modern, Zionist, Feminist: The Politics 
of Culture, Ethnicity, and Gender in 
Interwar Poland, 1918–1939 

 
listopad 2016 – styczeń 2017 
mgr Kathrin Paszek (Uniwersytet 
Saarlandzki, Saarbrücken) 
Jan III Sobieski – ein polnischer  
König in gesamteuropäischer  
Perspektive 

listopad 2016 
dr Mindaugas Šapoka  
(University of London) 
Poland-Lithuania and Jacobitism  
c. 1714 – c. 1750 

 
2.11.2016 – 1.02.2017 
dr Steven Schouten  
(Centrum Studiów Żydowskich,  
Berlin-Brandenburgia) 
The Jews of Posen and West Prussia 
1772–1920 

 
15.11. – 14.12.2016 
prof. Wiktorija V. Wasilenko  
(Biełgorodzki Narodowy Uniwersytet 
Badawczy, Rosja) 
The Polish question & the Big Three 
at the Turn to the Cold Peace  
(a study in Cultural Diplomacy) 
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Urszula Zachara-Związek 
zakończyła pracę w Nie-
mieckim Instytucie Hi-
storycznym 31 grudnia 
2016 r. Od 1 stycznia 
2014 r. była zatrudniona 
jako pracowniczka na-
ukowa w projekcie „Mar-

rying Cultures. Queens Consort and European 
Identities 1500–1800”, finansowanym przez 
konsorcjum HERA, w ramach którego przygoto-
wywała rozprawę doktorską pt. „The Habsburg 
Wives of Sigismund Augustus. Marrying Cultu-
res – Clashing Cultures”. Projekt jest kontynuo-
wany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1 stycznia 2017 r. Urszula 
Zachara-Związek jest zatrudniona na stanowi-
sku asystenta w Zakładzie Atlasu Historycznego 
Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Pol-
skiej Akademii Nauk.

Pod koniec grudnia zakoń-
czył pracę w NIH dr Jens 
Boysen, gdzie od grudnia 
2009 r. w ramach stypen-
dium Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej był 
naukowcem wizytującym,  
a od 1 grudnia 2010 r. do 
31 grudnia 2016 r. pra-

cownikiem naukowym. W ramach programu 
badawczego nr 4 „Przemoc i obca władza w XX 
wieku – stuleciu skrajności” pracował nad pro-
jektem „‘Bracia broni’ w radzieckiej strefie bu-
forowej. Narodowa Armia Ludowa NRD a Woj-

sko Polskie PRL jako filary reżimów oraz jako 
sojusznicy w erze późnego realnego socjalizmu 
(1968–1990)“. Obecnie dr Boysen kończy war-
szawski projekt w Instytucie Historii Europej-
skiej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz 
i przygotowuje nowy projekt, w ramach sty-
pendium Fundacji im. Maxa Webera, poświę-
cony znaczeniu oficerów rezerwy w stosunkach 
cywilno-wojskowych w Europie w okresie mię-
dzywojennym.

Pod koniec 2016 roku uległ zmianie skład Rady 
Naukowej NIH w Warszawie: po ośmiu la-
tach zakończyli pracę prof. dr hab. Rimvydas  
Petrauskas, profesor na Wydziale Historii Uniwer-
sytetu Wileńskiego, oraz prof. dr hab. Christian 
Lübke, dyrektor Instytutu im. Leibniza Historii  
i Kultury Europy Wschodniej przy Uniwersyte-
cie w Lipsku. Ich miejsca zajęli prof. dr hab. 
Eva Schlotheuber, profesor historii średnio-
wiecznej na Uniwersytecie Heinricha Heinego  
w Düsseldorfie i prezes Związku Historyczek 
i Historyków Niemiec, i dr Darius Staliūnas, 
zastępca dyrektora Instytutu Historycznego  
Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie.
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Terminy

Wykłady wtorkowe

28 lutego 2017,  
godz. 18:00, NIH
prof. dr hab. Christofer Herrmann 
Marienburg/Malbork  
a początki romantyzmu

21 marca 2017,  
godz. 18:00, NIH
prof. dr hab. Pavel Kolář 
Poststalinizm. Ideologia 
i utopia pewnej epoki

25 kwietnia 2017,  
godz. 18:00, NIH
doc. dr Werner Telesko 
The queen’s bodies. 
Reprezentacja i polityka 
wizualna dotycząca postaci 
Marii Teresy (1717–1780)

30 maja 2017,  
godz. 18:00, NIH
prof. dr hab. Stefan Keym 
Polsko-niemieckie stosunki 
muzyczne w świetle badań 
nad transferem kulturowym: 
szanse i perspektywy

Pozostałe wykłady

23 lutego 2017,  
godz. 18:00, NIH
dr Vanessa Agnew
Reenacting Genocide
Wykład wprowadzający do 
warsztatów „Stepping Back in 
Time. Living History and Other 
Performative Approaches to 
History in Central and South-
Eastern Europe“ 

16 marca 2017, godz. 18:00, NIH
prof. dr hab. Edward Nęcka
Czy IQ się liczy? O znaczeniu 
zdolności intelektualnych  
w życiu człowieka
Wykład w ramach Polsko-
-Niemieckich Spotkań 
Naukowych

17 maja 2017, godz. 19:00, NIH
prof. dr hab. Dieter Pohl
Perspektywy regionalne  
Europy Wschodniej w okresie 
okupacji niemieckiej

Debaty Lelewelowskie

21 czerwca 2017,  
godz. 18:00, NIH 
Etniczne, wyznaniowo-
religijne bogactwo dawnej 
Rzeczpospolitej

26 października 2017,  
godz. 18:00, NIH 
Wikingowie w Polsce – 
osadnicy, łowcy niewolników 
czy wojownicy?  

Konferencje/Warsztaty 

23–24 lutego 2017, NIH
Stepping Back in Time. 
Living History and Other 
Performative Approaches  
to History in Central and  
South-Eastern Europe
Warsztaty we współpracy 
z Imre Kertész Kolleg w Jenie

7 marca 2017, 
godz. 10:00, NIH 
Historia jako narzędzie 
legitymizacji polityki 
zagranicznej. Polska – Niemcy 
– Rosja – Ukraina
Warsztaty we współpracy 
z Uczelnią Łazarskiego

15–16 marca 2017, 
Villa Lanna, Praga
The Holocaust and Its 
Aftermath from the Family 
Perspective
Konferencja we współpracy 
z Instytutem Historii Czeskiej 
Akademii Nauk i Francuskim 
Centrum Badań Społecznych 
CEFRES w Pradze

23–26 marca 2017,  
Frankfurt nad Odrą/Słubice
4. Kongres Badań nad Polską 
„Płynność granic“, 
Panel NIH: Miasto we 
wczesnej nowożytności 

19–21 kwietnia 2017, NIH
Konferencja „‘Homo 
academica’? Płeć i porządek 
płci w akademickich kulturach 
Europy Środkowo-Wschodniej 
XIX i XX wieku“

fot. Juliane Tomann
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17–19 maja 2017, NIH
Warsztaty „Rejencja 
ciechanowska pod okupacją 
niemiecką 1939–1945”

12–14 czerwca 2017, NIH
Reading War through History: 
(Central) European Perspectives 
on the „Ukraine Crisis” 
Konferencja NIH i Forum 
Studiów Transregionalnych/ 
Berlin-Brandenburg Ukraine 
Initiative we współpracy  
z Niemiecko-Ukraińską 
Komisją Historyków

19–21 czerwca 2017, NIH
Konferencja „Różnorodność 
religijna i etniczna  
w Rzeczypospolitej  
Polsko-Litewskiej w perspektywie 
porównawczej“

22–24 czerwca 2017, 
Gdańsk/Waplewo
Konferencja „Szlachta na 
pograniczu. Transkulturowe 
powiązania w Prusach  
(XVIII–XX w.)“ 
we współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim i Instytutem Kaszubskim 

11–12 września 2017, 
Muzeum POLIN/NIH 
Space as a Category for the 
Research of the History of the 
Jews in Poland (16th–19th c.)
Warsztaty we współpracy  
z IH PAN i Muzeum POLIN

13–15 września 2017, 
Ołomuniec, Zjazd 
Historyków Czeskich
Sekcja NIH: „Nowe badania  
i interpretacje pierwszej wojny 
światowej w świetle licznych 
‘setnych rocznic’” i sekcja 
NIH: „Funkcjonalność historii 
w późnej nowoczesności”

21–24 września 2017, Nida
Remembrance of the First 
World War in Interwar Europe. 
In search for new analytical 
categories 
Konferencja we współpracy 
z Uniwersytetem w Kłajpedzie  

17–18 października 2017, 
Gdańsk
Reformacja w regionie 
Morza Bałtyckiego: Działania 
i oddziaływania 
Konferencja we współpracy 
z Instytutem Kaszubskim 
i Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku

jesień 2017, NIH 
Warsztaty „Mobilizacja 
i polityzacja Żydów polskich, 
rosyjskich i galicyjskich  
1914–1921“
w ramach projektu CENDARI 
we współpracy z Wolnym 
Uniwersytetem w Berlinie 
i Uniwersytetem Georga 
Augusta w Getyndze 

Prezentacje książek

23 marca 2017,  
godz. 18:00, NIH 
Życie i przetrwanie w okupo-
wanej Europie 1939–1945
Czytanie sceniczne z dyskusją 
panelową we współpracy  
z Uniwersytetem w Wuppertalu, 

NIH w Paryżu, Instytutem  
Herdera do Badań Historycz-
nych nad Europą Środkowo- 
-Wschodnią oraz Uniwersytetem 
Warszawskim  

20 maja 2017, godz. 14:00
Promocja książki w ramach 
Warszawskich Targów Książek:
Peter Oliver Loew,  
My niewidzialni. Historia 
Polaków w Niemczech

czerwiec 2017 
Prezentacja książki:  
Anke te Heesen,  
Teorie Muzeum
we współpracy  
z Muzeum POLIN

jesień 2017
Prezentacja książki: 
Gertrud Pickhan, Pod Prąd. 
Powszechny Żydowski Związek 
Robotniczy „Bund“ w Polsce 
1918–1939 

Pozostałe

18–21 maja 2017
Stoisko NIH na Warszawskich 
Targach Książki 
Gość honorowy Targów – 
Niemcy
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