Newsletter
2017 / 2
Konferencja na temat form performatywnego przekazywania wiedzy historycznej
w Europie Środkowej i PołudniowoWschodniej Warsztat o historii jako
instrumencie legitymizowania polityki
zagranicznej Praska konferencja na
temat Holokaustu i jego następstw
z perspektywy rodzin  Udział NIH
w 4. Kongresie Polonoznawczym we
Frankfurcie nad Odrą i Słubicach  Warsztat
o historycznych przestrzeniach miejskich
jako infrastrukturach

Konferencje / Warsztaty
Konferencja: Stepping Back in Time. Living
History and Other Perfomative Approaches to
History in Central and South-Eastern Europe

N

a konferencji, której koncepcję stworzyły
dr Sabine Stach (NIH w Warszawie) i dr Juliane
Tomann (Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie),
zgromadzili się 23 i 24 lutego 2017 r. w NIH
w Warszawie naukowcy z całej Europy, żeby
dyskutować o różnych formach performatywnego
przekazywania wiedzy historycznej. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi spotkania – reprezentowane były kulturoznawstwo, archeologia,
historia, dydaktyka historii, antropologia i teatro-

logia – i szeroko wytyczonemu polu badawczemu
udało się skupić uwagę na szerokim spektrum
form przekazywania wiedzy historycznej, bowiem
rekonstrukcja historyczna (reenactment) jako perspektywa badawcza obejmuje znacznie więcej niż
odtwarzanie historycznych bitew.
W głównym wykładzie konferencji dr Vanessa
Agnew (Duisburg / Essen) skierowała uwagę na
„rekonstruowanie” ludobójstwa w filmach dokumentalnych i projektach artystycznych (więcej

na str. 9). Do pytania o potencjał historycznych
rekonstrukcji nawiązał w drugim dniu konferencji
dydaktyk historii prof. Andreas Körber w referacie wprowadzającym o uczeniu się historii.
Następnie w dyskusjach panelowych była mowa
o praktykach teatralnych, których tematem jest
niedawna przeszłość Europy Południowo-Wschodniej, ponadto przedstawiono studia przypadków,
które z perspektywy performatywnej zajmowały
się polską polityką tożsamościową. Także przy tej
okazji potwierdziło się, że zwłaszcza osadzone
w kulturze popularnej inscenizacje historyczne
ulegają często wpływom narodowej polityki
tożsamościowej, która kładzie nacisk na heroizm
rodzimej historii, pomijając jej negatywne strony.
Chociaż w końcowej dyskusji na pierwszy plan
wysunęły się granice i niebezpieczeństwa rekonstrukcji historycznej, konferencja zakończyła się

nutą optymizmu: czasy, w których reenactment
studies musiały walczyć o uznanie w świecie
akademickim, chyba minęły. Teraz należy rozwijać je koncepcyjnie i w ramach regionalnej
wymiany myśli. 

Rewolucja
amerykańska
„w warunkach
oryginalnych”.
Rekonstrukcja bitwy
pod Princeton
w mroźny dzień,
New Jersey,
Stany Zjednoczone,
styczeń 2017 r.
Fot. Juliane Tomann
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Joachim Schlör
i Atina Grossmann

Warsztat o historii jako instrumencie
legitymizowania polityki zagranicznej

W

ramach projektu realizowanego we
współpracy z warszawską Uczelnią Łazarskiego 7 marca 2017 r. w NIH w Warszawie odbył
się warsztat na temat „Historia jako instrument
legitymizowania polityki zagranicznej. Polska –
Niemcy – Rosja – Ukraina”. Profesor Wanda
Jarząbek wygłosiła wykład o wpływie przeszłości

«Niemcy i Polska w wielobiegunowym
ładzie międzynarodowym. Strategiczna
wizja i potencjalne sojusze»

na publiczne postrzeganie tematu ożywiania
współpracy niemiecko-rosyjskiej i amerykańskorosyjskiej. Referat profesora Piotra Madajczyka był
poświęcony odniesieniom historycznym w wystąpieniach kanclerz Angeli Merkel, dr Jens Boysen
mówił o „niemieckim »ucywilizowaniu« i rosyjskiej »waleczności«”, a dr Krzysztof Garczewski
o odwoływaniu się do przeszłości w stosunkach
Niemiec z państwami Partnerstwa Wschodniego.
Koordynatorem projektu „Niemcy i Polska
w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym.
Strategiczna wizja i potencjalne sojusze” jest profesor Piotr Madajczyk z Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Projekt jest wspierany przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej. 

Praska konferencja na temat Holokaustu
i jego następstw z perspektywy rodzin

45

naukowców z wielu krajów Europy oraz
z Izraela i Stanów Zjednoczonych spotkało
się 15 i 16 marca 2017 r. w Villa Lanna w Pradze,
by dyskutować o zagadnieniu „The Holocaust
and Its Aftermath from the Family Perspective”.
Organizatorki – dr Eliyana Adler (Penn State
University), dr Kateřina Čapková (Instytut Historii
Najnowszej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze)
i prof. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) – podkreśliły w swoim call
for papers, że referaty powinny ogniskować się
na rodzinie i konstelacjach rodzinnych. Jasne było
zatem, że ramy czasowe nie będą się kończyć na
roku 1945, lecz obejmować także okres przedi powojenny, oraz że trzeba będzie poświęcić
uwagę również społecznym rolom kobiet i mężczyzn. Prezentacje i przyczynki do dyskusji miały
często interdyscyplinarny charakter i bazowały na
szerokim spektrum materiałów takich jak statystyki, relacje oparte na własnych przeżyciach,
wywiady, korespondencja i albumy fotograficzne.
Zrekonstruowano zwłaszcza różnorodne procesy
podejmowania decyzji, w ramach których długie
debaty rodzinne z okresu przedwojennego były
często zastępowane przez doraźne rozwiązania podczas wojny. Oprócz losów żydowskich
uwzględniono również romskie. W końcowej
dyskusji uczestnicy i uczestniczki podkreślali, że
chodzi o wielki transnarodowy temat, którego
rozpatrywanie pozwala połączyć wiele ogólnych,
znanych już perspektyw z nowymi, specyficznymi aspektami. Wskazywali ponadto, że takie
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podejście umożliwia skupienie uwagi w większym
stopniu na indywidualnych i zbiorowych doświadczeniach z okresu Holokaustu i ich badanie –
bez koncentrowania się wyłącznie na aspekcie
Zagłady. Konferencję zorganizowały Instytut
Historii Najnowszej Czeskiej Akademii Nauk,
CEFRES w Pradze i Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie. 
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Udział NIH w 4. Kongresie Polonoznawczym
we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach

K

„Jak opisywać
współczesną
historię Polski poza
jej granicami?” –
sekcja z Magdaleną
Nowicką, Magdaleną
Saryusz-Wolską,
Kathariną KreuderSonnen, Gregorem
Feindtem, Florianem
Petersem i Markusem
Krzoską (od lewej
strony)
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ongres Polonoznawczy co trzy lata umożliwia
uczonym nawiązywanie i pielęgnowanie wzajemnych kontaktów ponad granicami dyscyplin
naukowych i krajów niemieckojęzycznych, rozwijanie projektów i zbieranie informacji o sytuacji
niemieckojęzycznych badań polonoznawczych.
Mottem spotkania była tym razem „Płynność
granic“. Również NIH w Warszawie wykorzystał
okazję do wymiany myśli z innymi naukowcami
z rozmaitych dziedzin w ramach poszczególnych
sekcji kongresu, który odbył się w dniach 23–26
marca 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach. Organizatorami imprezy były Niemiecki
Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Centrum
Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, Viadrina Center
B/ORDERS IN MOTION oraz Polsko-Niemiecki
Instytut Badawczy w Collegium Polonicum.
NIH w Warszawie przygotował własny panel
pod tytułem „Obszar przygraniczny. Miasto we
wczesnej nowożytności”, zorganizowany przez
zespół badawczy „Regionalność i powstawanie regionów“ we współpracy z ekspertami
z Niemiec i Austrii. W centrum uwagi znalazły
się wczesnonowożytne miasta w Rzeczpospolitej jako miejsca przenikania się ruchów
terytorialnych i społecznych.
We wprowadzeniu dyrektor Instytutu prof.
Miloš Řezník omówił bliżej kluczowe pojęcia
takie jak obszar i granica, a także miasto jako
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przestrzeń społeczna oraz rola rozmaitych aktorów społecznych w tworzeniu, kształtowaniu
i postrzeganiu miast. Następnie wykłady wygłosili
dr Maria Cieśla i dr Sabine Jagodzinski (obie z NIH
w Warszawie) oraz dr Karsten Holste (Centrum
Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra
Brücknera w Halle / NIH w Warszawie). Sekcję
moderowała pracownica naukowa NIH w Warszawie dr Aleksandra Kmak-Pamirska, komentował
prof. Christoph Augustynowicz z Uniwersytetu
Wiedeńskiego. Dzięki rozpatrywaniu zagadnień
ze środkowo-wschodnioeuropejskiej perspektywy
historii, historii sztuki, kulturoznawstwa i judaistyki dyskusja przybrała charakter interdyscyplinarny i transnarodowy.
Dr Maria Cieśla w referacie „Życie na granicy.
Żydowska elita gospodarcza w miastach wczesnonowożytnej Rzeczpospolitej” uwypukliła na
przykładzie braci Ickowiczów widzialne i niewidzialne granice – choćby w postaci języka, kultury
i mody –, w obrębie których poruszali się lub
które przekraczali żydowscy kupcy. Dr Sabine
Jagodzinski wygłosiła wykład o szlachcie Prus
Królewskich w miastach w XVII i XVIII wieku na
przykładzie Wejherowa i Gdańska ze szczególnym
uwzględnieniem reprezentacyjnej funkcji szlachty.
Na podstawie dzieł malarskich i map przeanalizowała problematykę separacji i asymilacji zachodzących w zakresie relacji mieszczaństwa i szlachty.
Dr Karsten Holste omówił kwestię przesunięć
przestrzeni społecznych i wyznaniowych we
Wschowie w pierwszej połowie XVIII wieku.
Interdyscyplinarny charakter wykładów stanowił punkt wyjścia do wszechstronnej i owocnej
dyskusji o funkcji i uwypukleniu procesów separacji i asymilacji oraz o roli ludzi i przestrzeni topograficznej w tworzeniu i utrwalaniu widzialnych
i niewidzialnych granic.
Ponadto dwie inne pracownice naukowe NIH
w Warszawie uczestniczyły w obradach odrębnych
sekcji. Dr Katrin Stoll w panelu „Wytyczanie i przekraczanie granic getta. Narracje o jednym z doniosłych elementów Holokaustu” wygłosiła referat
„O widzialnych i niewidzialnych granicach getta.
Topograficzne przybliżenie przestrzeni (byłego)
getta warszawskiego”, a dr hab. Magdalena
Saryusz-Wolska (Uniwersytet Łódzki  /  NIH w Warszawie) w sekcji „Jak się pisze współczesną historię
Polski poza jej granicami?” poruszyła temat
„Popularne obrazy historyczne. Kulturoznawcze
spojrzenie na historyczne okładki współczesnych
polskich czasopism ilustrowanych”. 

Ilustracja z:
Felix Ackermann,
Benjamin Cope
i Siarhei Liubimau
(red.): Mapping
Visaginas [...].
Wilno 2016.

Power Plant

Warsztat o historycznych przestrzeniach
miejskich jako infrastrukturach

W

ramach warsztatu „The City as Historical
Infrastructure” 28 i 29 marca 2017 r. pracownicy warszawskiego NIH dr Felix Ackermann
i dr Maria Cieśla dyskutowali w sali konferencyjnej Instytutu z kolegami z Helsinek, Wilna,
Frankfurtu nad Odrą, Lipska i Warszawy o tym,
jak badać historyczne przestrzenie miejskie jako
infrastruktury. Dyskusja zogniskowała się na relacji
między państwowością a infrastrukturami publicznymi, które w różnych okresach trwale zmieniały
oblicze, układ przestrzenny, ale również funkcję
miast. W dyskusji wyraźnie okazało się, że badanie
infrastruktur w perspektywie historycznej może
posłużyć do wyjaśnienia różnic między wspólnymi
przestrzeniami w średniowieczu, w epoce wczesnonowożytnej i w epoce powstawania nowoczesnych społeczeństw. Inny wniosek był taki, że
rozwój przestrzeni miejskich w Europie Środkowej
i Wschodniej zawsze dokonywał się w złożonych

konfiguracjach prawnych, państwowych i ekonomicznych. Warsztat służył przygotowaniu większej konferencji o historycznych infrastrukturach
i przestrzeniach miejskich, która ma się odbyć
w 2018 r. w Wilnie. 
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Wykłady wtorkowe
28 lutego 2017

Prof. dr Christofer Herrmann
Marienburg / Malbork
a początki romantyzmu
Marienburg (Malbork), niegdyś pełna
przepychu siedziba wielkich mistrzów
Zakonu Krzyżackiego, znalazł się po
jego upadku w stanie rozkładu, który
uległ przyspieszeniu, kiedy – po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej w 1772
roku – pod panowaniem pruskim zamek
został przebudowany na magazyn
wojskowy. Nauczający na Uniwersytecie
Gdańskim historyk sztuki i germanista
prof. Christofer Herrmann objaśnił
w swoim wykładzie ścisły związek
między ponownym odkryciem artystycznej wartości Malborka na początku

XIX wieku, powstaniem wczesnoromantycznych kół artystycznych i nową
oceną średniowiecznej architektury.
Z tym ponownym odkryciem Malborka
jako cennego zabytku architektury
szło w parze konstruowanie historycznej linii ciągłej od średniowiecznego
Zakonu Krzyżackiego po monarchię
pruską. Herrmann uwypuklił decydujący
wpływ, jaki ideał monarchii opierającej
się na wszystkich stanach wywarł na
realizowaną od 1816 roku renowację
zamku. Ta wizja polityczna odpowia8

dała romantycznej wizji harmonijnej
średniowiecznej struktury władzy
i różniła się tym samym wyraźnie – jak
referent podkreślił raz jeszcze w dyskusji
z publicznością – od nacjonalistycznego
zawłaszczenia zamku jako „niemieckiej
reduty na Wschodzie” w drugiej połowie XIX wieku. 

Jednocześnie – wychodząc poza historię komunizmu – poruszył kwestię, jak
przekształcają się nowoczesne ideologie, budując nowy konsensus władzy.
Prof. Kolář dochodzi w swojej analizie
do wniosku, że koniec radykalnego
stalinizmu nie oznaczał zaniku utopijnego charakteru komunistycznych

21 marca 2017

Prof. dr Pavel Kolář
Poststalinizm. Ideologia
i utopia pewnej epoki
Po tajnym referacie Chruszczowa z 1956
roku komunizm zaczął się chwiać.
Późniejszy okres bywa zwykle przedstawiany jako upadek tej ideologii, natomiast prof. Pavel Kolář pokazuje inną
perspektywę, interpretując destalinizację jako początek nowej epoki. W NIH
w Warszawie profesor historii porównawczej i transnarodowej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji przedstawił główne tezy i wnioski,
zawarte w jego nowej książce Der
Poststalinismus. Ideologie und Utopie
einer Epoche (Kolonia: Böhlau 2016).

wizji, lecz że utopia przekształciła się
jedynie z „programowej” w „procesową”. Jej przedmiotem nie był już
„idealny” ustrój społeczny, lecz stopniowa poprawa istniejącej sytuacji. Za
atmosferę charakterystyczną dla poststalinizmu historyk uznał niepewność

«Koniec radykalnego stalinizmu
nie oznaczał zaniku utopijnego
charakteru komunistycznych wizji,
lecz że utopia przekształciła się jedynie
z programowej w procesową»

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

– Pavel Kolář

Wykład
i poszukiwanie adekwatnego nowego
początku oraz – wyczuwalne zarówno
w łonie partii komunistycznych, jak
i w społeczeństwach – rozdarcie między
„traumą a marzeniem” („Trauma und
Traum”). W dyskusji z publicznością
omówiony został m.in. problem granic
między epokami. Prof. Kolář przyznał,
że w przeciwieństwie do dającego się
łatwo zdefiniować początku poststalinizmu (1953/1956) koniec tej „epoki” jest
trudny do określenia. Jeśli przyjąć jako
kryterium wspomnianą ambiwalentną
atmosferę i poszukiwanie nowego
początku, to można chyba traktować
rok 1968 jako pewien „punkt końcowy”; „utopia procesowa” oddziaływała jednak aż do roku 1989, a pod tym
względem „poststalinizm” w Europie
(Środkowo-)Wschodniej dobiegł końca
dopiero w momencie załamania się
ustrojów komunistycznych. 

23 lutego 2017

dr Vanessa Agnew
Reenacting Genocide
W głównym wykładzie konferencji
„Stepping Back in Time. Living History
and Other Perfomative Approaches to
History in Central and South-Eastern
Europe” dr Vanessa Agnew (Duisburg/
Essen) skierowała uwagę na „rekonstruowanie” ludobójstwa w filmach dokumentalnych i projektach artystycznych.
Jeśli tytuł jej wystąpienia – „Reenacting
Genocide” – mógł początkowo budzić
irytację, to dr Agnew od razu usunęła
to wrażenie, podkreślając, że jej wykład
aspiruje do „wyjścia poza realistyczną
estetykę rekonstrukcji historycznej”.
Odwołując się do założeń memory
studies, skupiających się także na tych
treściach pamięci, które są oparte nie na
osobistym doświadczeniu, lecz wyłącznie na przekazie medialnym, zaprezentowała rozmaite formy podejmowania
tematu Holokaustu. Na przykładach
filmu Shoah Claude’a Lanzmanna,
projektu „Kamp” (2010) holenderskiego
kolektywu artystów Hotel Modern
czy nader kontrowersyjnego filmu
„80064” (2004) polskiego artysty Artura
Żmijewskiego oraz projektu „Kamienie
pamięci” Guntera Deminga omówiła
granice i potencjały rekonstrukcji
historycznej w konfrontowaniu się
z traumatyczną przeszłością. 

«[Naszym celem musi być, by]
wyjść poza realistyczną estetykę
rekonstrukcji historycznej»
– Vanessa Agnew
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Czytanie

Prezentacja książek

Życie i przetrwanie w okupowanej Europie –
czytanie dokumentów historycznych
w NIH w Warszawie

G

dziekolwiek podczas drugiej wojny światowej wkraczał niemiecki Wehrmacht, życie
codzienne ludzi na terenach okupowanych
stawało niebawem pod znakiem niedostatku,
a często głodu. Intencją europejskiego projektu
badawczego i wydawniczego „Societies under
German Occupation – Experiences and Everyday
Life in World War II” jest udokumentowanie po
raz pierwszy z perspektywy ogólnoeuropejskiej,
a tym samym umożliwienie lepszego zrozumienia
tych codziennych doświadczeń i strategii przetrwania miejscowej ludności w regionach Europy
okupowanych przez nazistowskie Niemcy.
Wieczorem 23 marca 2017 r. mieszkańcy stolicy
mieli pierwszą okazję zapoznania się z projektem
podczas spotkania w NIH w Warszawie. Dziennikarka Polskiego Radia Elżbieta Uzdańska czytała
dokumenty – od niekiedy bardzo emocjonalnych
prywatnych listów po pisane w rzeczowym biurokratycznym stylu podania do władz – z różnych

«Okupowane społeczeństwa
to społeczeństwa w ciągłym
stresie egzystencjalnym»
– Tatjana Tönsmeyer

okupowanych krajów, zabierając w ten sposób
publiczność w „wyimaginowaną podróż po Europie podczas drugiej wojny światowej”, jak to ujęła
w swoim wprowadzeniu kierująca projektem prof.
Tatjana Tönsmeyer z Uniwersytetu w Wuppertalu.
W drugiej części spotkania dyskutowała ona ze
swoimi kolegami-historykami i współuczestnikami projektu prof. Włodzimierzem Borodziejem
z Uniwersytetu Warszawskiego i dr. Stefanem
Martensem z NIH w Paryżu oraz z dyrektorem
NIH w Warszawie prof. Milošem Řezníkiem (który
prowadził spotkanie) o wiedzy, którą można
czerpać z takich dokumentów. Do rozmowy
włączyła się również publiczność. Na pierwszym
planie znalazł się m.in. temat głodu jako instrumentu władzy i jej sprawowania, a także zakwestionowanie tradycyjnych norm moralnych: żeby
przeżyć, ludność była praktycznie zmuszona do
łamania okupacyjnego prawa. Zademonstrowano,
że okupowane społeczeństwa to „społeczeństwa
w ciągłym stresie egzystencjalnym“ (Tönsmeyer).
Omówiono także fakt, że racjonowanie żywności
i innych artykułów codziennego użytku prowadziło również do tworzenia się nowej hierarchii
warstw społecznych – choćby dlatego, że dostęp
do żywności w mieście był generalnie znacznie
trudniejszy niż na wsi, czy też z powodu różnej
wielkości zasobów finansowych, które umożliwiały zaopatrywanie się na czarnym rynku. 

Wilno i Visaginas

I

mpreza zgromadziła wieczorem 28 marca 2017 r.
w warszawskiej kluboksięgarni „Radio Telewizja”
ponad 50 osób zainteresowanych tematem transformacji przestrzeni miejskich. Przedstawiono
dwa tomy z serii „Mapping Post-Socialist Urban
Spaces”. Jeden z redaktorów, pracujący w NIH
w Warszawie historyk i antropolog obszarów miejskich dr Felix Ackermann, dyskutował ze swoimi
wileńskimi kolegami z Laboratory of Critical Urbanism – dr. Benjaminem Cope’em i dr. Sergiejem
Liubimauem – o tym, jak w XXI wieku można
badać przestrzenie miejskie za pomocą procedur wizualnych. Prowadzący spotkanie Grzegorz
Piątek ze stołecznego Centrum Architektury

Benjamin Cope

podkreślił, że socjalistyczna Litwa wykreowała
szczególną interpretację modernizmu. W dyskusji
uczestnicy z Wilna, Warszawy i Berlina wskazali,
jakie problemy mają obecni mieszkańcy byłych
radzieckich osiedli z wielkiej płyty w Wilnie i Wisaginii i jakie są możliwości aktywnego włączenia
ich w proces badawczy. Benjamin Blazy z Wyższej
Szkoły Artystycznej (Kunsthochschule) Berlin-Weißensee opowiedział o procesie projektowania
graficznego obu publikacji. Spotkanie odbyło się
przy współpracy z attachée kulturalną Ambasady
Republiki Litwy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz
z Wyższą Szkołą Artystyczną Berlin-Weißensee. 


Zdjęcie ze zbiorów
Instytutu Herdera
w Marburgu

Felix Ackermann
i Benjamin Cope

Zdjęcie po prawej:
Włodzimierz
Borodziej, Tatjana
Tönsmeyer, Stefan
Martens i Miloš
Řezník (od lewej
strony)
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Nowe publikacje
Rex Rexheuser: Żydzi w przestrzeni publicznej chrześcijańskiego miasta. Poznań
w XVI–XVIII wieku
Żydzi, którzy we wczesnonowożytnej Polsce
mieszkali w jednym z miast królewskich, korzystali
jako zbiorowość i jednostki z ochrony w ramach
przywilejów nadanych im przez władcę, a zarazem czuli się dyskryminowani z powodu szeregu
norm kościelnych. Byli wykluczeni z wszelkiej
partycypacji w instytucjach społeczności chrześcijańskiej, ale również sami obstawali przy niezależności i odrębnym stylu życia swojej wspólnoty.
Jednocześnie ze względu na sąsiedztwo i interesy
gospodarcze byli zdani na chrześcijańskie otoczenie – nader zróżnicowane pod względem społecznym i nazbyt niejednorodne, by mieć jednolite
podejście do Żydów.
Owe relacje, tak silnie zróżnicowane wskutek
wzajemnego przyciągania i odpychania, można
najlepiej rozwikłać, jeśli zbada się je w przejrzystych ramach pewnego określonego obszaru
w dłuższej perspektywie czasowej. Rex Rexheuser
wybrał Poznań – jedno z największych polskich
miast –, aby pokazać, jak Żydzi przetrwali tam
od XVI do XVIII wieku, spotykając się zarówno
z uznaniem, jak i zniesławianiem. Funkcję motywu
przewodniego pełni zagadnienie, czy i na ile
judeofobiczne statuty kościelne przełożyły się
w Poznaniu na praktykę.
Prof. Rex Rexheuser, pierwszy dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
kierował Instytutem od 1993 do 1998 roku. 

Rex Rexheuser: Juden im
öffentlichen Raum einer
christlichen Stadt. Posen
im 16.–18. Jahrhundert
(= DHI Warschau, Quellen
und Studien, t. 33).
Wiesbaden: Harrassowitz
2017. 132 str. EUR 38,00.
ISBN 978-3-447-10792-1.
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Almut Bues (red.): Frictions and Failures –
Cultural Encounters in Crisis
Tom pokonferencyjny Frictions and Failures –
Cultural Encounters in Crisis („Tarcia i porażki
– spotkania międzykulturowe pod znakiem
kryzysu”) jest poświęcony różnego rodzaju
konfliktom, które były następstwem małżeństw
dynastycznych. Na podstawie licznych konkretnych przykładów autorzy artykułów analizują
przyczyny owych problemów. Konflikty, które
wynikały z obecności królowej-małżonki na
nowym dworze, mogły być natury religijnej (małżonki były często innego wyznania niż małżonek
lub rządzony przezeń kraj), osobistej (rywalizacja
z kochankami lub faworytami małżonka), dyplomatycznej, a także politycznej.
Studia przypadków naświetlają z jednej strony
specyficzne konteksty takich konfliktów, z drugiej
zaś ogólne problemy, ograniczenia i wyzwania
związane z transferem kulturowym. Kryje się za
tym również zasadnicze pytanie, czy „sukces”
i „porażka” to adekwatne i przydatne kategorie
oceny oddziaływania królowej-małżonki.
Geograficzne spektrum tomu obejmuje nie tylko
Europę Zachodnią i Środkową, lecz sięga aż
po Węgry, Litwę i Rosję. Umożliwia to analizę
porównawczą małżonek władców prawosławnych
oraz uwzględnienie polskiej monarchii elekcyjnej,
w której rola królowej-małżonki była per definitionem inna niż w monarchii dziedzicznej.
Tom zawiera wykłady z warsztatów w ramach
projektu badawczego HERA, które odbyły się
w kwietniu 2016 r. w NIH w Warszawie. Książka
została wydana pod redakcją pracownicy naukowej NIH dr hab. Almut Bues. 

Almut Bues (red.):
Frictions and Failures.
Cultural Encounters in
Crisis (= DHI Warschau,
Quellen und Studien,
t. 34). Wiesbaden:
Harrassowitz 2017.
229 str. EUR 54,00.
ISBN 978-3-447-10736-5.

Ruth Leiserowitz: Czasy heroiczne. Polskie
wspomnienia o Wojnach Rewolucyjnych
i Wojnach Napoleońskich 1815–1945
Jaka była pamięć Polaków o francuskich wojnach
rewolucyjnych i wojnach napoleońskich? Zastępczyni dyrektora NIH w Warszawie prof. Ruth
Leiserowitz przestudiowała 150 polskich powieści i liczne wspomnienia o owych wojnach. We
wszystkich trzech zaborach ponad sto lat po
wojennych wydarzeniach pamięć o nich przyczyniała się do starań o odbudowę państwa
polskiego. Zwłaszcza opowieści o polskich legionistach, ich przygodach i odważnych czynach
odcisnęły piętno na polskiej powieści historycznej
dla młodzieży. Gatunek ten ukształtował się na
początku XX wieku, stając się ważną lekcją patriotyzmu dla pokolenia, które wchodziło w dorosłość
niedługo przed odzyskaniem niepodległości przez
Polskę w 1918 roku. Polscy bohaterowie z epoki
napoleońskiej przetrwali zaskakująco dobrze
w pamięci rodaków aż po czasy współczesne. 

Peter Oliver Loew: My niewidzialni. Historia
Polaków w Niemczech
Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech:
traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także
o historycznych mniejszościach polskich na
terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza
aż do współczesności.
Polacy od stuleci stanowili część społeczeństwa niemieckiego, jednak dopiero po rozbiorach
stali się dużą mniejszością w Królestwie Pruskim.
Wkrótce przemiany społeczno-ekonomiczne
uruchomiły procesy migracji, w wyniku których
między początkiem XIX wieku a czasami obecnymi
osiem milionów Polaków przeniosło się na tereny,
gdzie przeważała ludność niemieckojęzyczna. Dziś
Polacy – druga co do wielkości grupa mniejszościowa w Niemczech – tworzą bardzo zróżnicowaną społeczność.
Peter Oliver Loew podejmuje próbę naszkicowania całościowego obrazu, mimo oczywistych
problemów metodycznych związanych zarówno
z niejednoznacznością określeń Niemcy i Polacy,
jak i z pojęciem mniejszości.
Niemiecki oryginał ukazał się w 2014 r.
w monachijskim wydawnictwie C.H.Beck. Tłumaczenie tomu na język polski zostało sfinansowane
przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.
Dr hab. Peter Oliver Loew jest niemieckim
historykiem, wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, tłumaczem, asystentem
naukowym w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt oraz przedstawicielem dyrektora tego instytutu w zakresie naukowym. 

Ruth Leiserowitz:
Heldenhafte Zeiten. Die
polnischen Erinnerungen
an die Revolutions- und
Napoleonischen Kriege
1815–1945 (= Die Revolutions- und Napoleonischen Kriege in der europäischen Erinnerung).
Paderborn: Ferdinand
Schöningh 2017. 237 str.
EUR 39,90. ISBN 978-3506-78605-0.

Peter Oliver Loew:
My niewidzialni. Historia
Polaków w Niemczech.
Warszawa: Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 316 str.
39,00 PLN. ISBN 978-83235-2816-6.
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Terminy
Wykłady wtorkowe

Konferencje / Warsztaty

25 kwietnia 2017, godz. 18.00,
NIH w Warszawie

17–19 maja 2017,
NIH w Warszawie

doc. dr Werner Telesko
The queen’s bodies. Reprezentacja i polityka wizualna dotycząca postaci Marii Teresy (1717–1780)

Warsztaty „Prusy
Wschodnie w Polsce?
Rejencja Ciechanowska
pod okupacją niemiecką
1939–1945”

30 maja 2017, godz. 18.00,
NIH w Warszawie
prof. dr hab. Stefan Keym
Polsko-niemieckie stosunki muzyczne w świetle
badań nad transferem kulturowym: szanse
i perspektywy

Pozostałe wykłady
17 maja 2017, godz. 19.00,
NIH w Warszawie
prof. dr hab. Dieter Pohl
Perspektywy regionalne na okupację niemiecką
w Europie Wschodniej
Wykład wprowadzający do warsztatów „Prusy
Wschodnie w Polsce? Rejencja Ciechanowska [...]“

12 czerwca 2017, godz.19.00,
NIH w Warszawie
dr Andrij Portnov
Historia jako powód i wytłumaczenie konfliktów
politycznych. Przypadek Ukrainy w perspektywie
transregionalnej
Wykład wprowadzający do konferencji „Reading
War through History”

19 czerwca 2017, godz.18.00,
NIH w Warszawie
prof. dr David Frick
Keynote do konferencji „Różnorodność religijna
i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej
w perspektywie porównawczej“

Debata Lelewelowska
26 października 2017, godz. 18.00,
NIH w Warszawie
Wikingowie w Polsce – osadnicy, łowcy
niewolników czy wojownicy?
14
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12–14 czerwca 2017,
NIH w Warszawie
Reading War through History: (Central) European
Perspectives on the „Ukraine Crisis“
Konferencja NIH i Forum Studiów Transregionalnych, Berlin – Program „PrismaUkraїna“
We współpracy z Niemiecko-Ukraińską Komisją
Historyków i Ambasadą Niemiec w Warszawie

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

22–24 czerwca 2017,
Gdańsk
Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIII–XX w.)
Konferencja we współpracy z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Tradycji
Szlacheckiej w Waplewie i Instytutem Kaszubskim

11–12 września 2017,
Muzeum POLIN / NIH w Warszawie
Space as a Category for the Research on 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
Sekcje NIH w Warszawie
„Nowe badania i interpretacje pierwszej
wojny światowej w świetle licznych ‘setnych
rocznic’” i „Funkcjonalność historii w późnej
nowoczesności”

21–24 września 2017,
Nida

Kunert i historyka Petera Olivera Loewa

Remembrance of the First World War in Interwar
Europe. In search for new analytical categories
Konferencja we współpracy z Uniwersytetem
w Kłajpedzie

Wspólna impreza NIH w Warszawie i Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt
we współpracy z telewizją tvn

Prowadzenie: Andrzej Kałuża

jesień 2017

17–18 października 2017,
Gdańsk

Prezentacja książki:
Anke te Heesen, Teorie
muzeum

Reformacja w regionie Morza Bałtyckiego:
Działania i oddziaływania
Konferencja we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku
jesień 2017

Dyskusja panelowa
13 czerwca 2017, godz. 18.00,
NIH w Warszawie
Intellectuals in the Face of the European Crisis
Mykoła Riabczuk, Jan C. Behrends, Anna SchorTschudnowskaja; prowadzenie: Gerhard Gnauck

Prezentacje książek i filmów
20 maja 2017, godz. 14.00
Promocja książki
w ramach Warszawskich
Targów Książki:
Peter Oliver Loew, My
niewidzialni. Historia
Polaków w Niemczech

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
Stanowisko nr 124 / D20
Gość honorowy Targów –
Niemcy

Więcej informacji o naszych wydarzeniach:
www.dhi.waw.pl/pl/wydarzenia/

Sala konferencyjna
„Londyn C” na stadionie
PGE Narodowym

22 maja 2017, godz. 18.00,
NIH w Warszawie
Połączeni wspólnym
losem: Polacy, Niemcy,
Żydzi
Projekcja 3. odcinka
polsko-niemieckiego
serialu dokumentalnego
„Polacy i Niemcy. Historia
sąsiedztwa“ (ZDF / tvn 2016) oraz rozmowa
z publicznością z udziałem współautorki Zofii
Newsletter 2017 / 2
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