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Sposoby przedstawiania
historii żydowskiej w kulturze
popularnej, muzeach
i przestrzeni publicznej

Międzynarodowa konferencja
zorganizowana przez NIH w Warszawie
oraz SWPS

W dniach 16–18 maja 2016 r. odbyła się w Warszawie
międzynarodowa konferencja pt. „Representing
Jewish History in European and American Popular
Culture, Museums and Public Spaces”, zorganizowana
przez NIH w Warszawie oraz Szkołę Wyższą Psychologii
Społecznej (SWPS). Przez trzy dni i w trzech różnych
miejscach naukowcy z Polski i Niemiec dyskutowali
z kolegami z Ameryki Północnej i Południowej, Izraela,
Szwecji, Irlandii i Austrii o sposobach przedstawiania
historii żydowskiej w mediach, w przestrzeni muzealnej i publicznej, a także w edukacji.
Pierwszego dnia goście odwiedzili Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. Muzeum to, ukończone
w 2014 r., było w centrum uwagi również przez
kolejne dwa dni – jako temat wykładów, punkt odniesień i przedmiot porównań w debatach dotyczących

obecnego sposobu przedstawiania historii żydowskiej w muzeach; nawiązywano do niego również
w związku ze spornymi zagadnieniami dotyczącymi
historii polsko-żydowskiej oraz symbolicznymi praktykami, mającymi przypominać o Holokauście. Poza tym
panele, które drugiego dnia konferencji odbywały się
w SWPS na warszawskiej Pradze, a trzeciego dnia
w NIH, poświęcone były szeroko zakrojonej tematyce:
sposobom przedstawiania Holokaustu (w oficjalnej
kulturze pamięci Izraela, a także w formatach humorystycznych, w filmach i w internecie), ale również
muzyce jazzowej, literaturze w języku jidysz oraz
lokalnym muzeom. Wszystkie powyższe tematy stanowiły przedmiot ożywionych dyskusji. Do powodzenia
konferencji przyczynili się również studenci z Sapir
College w Sderot/Izrael, którzy m.in. przedstawili
autorski film dokumentalny.
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Wydarzenia

z nimi wywiady. W swojej pracy, która dotyczy stałych i zmiennych cech tożsamości tych osób, Spatz dochodzi
do wniosku, iż byłe „wilcze dzieci” żyjące w Niemczech, ze względu na izolację od innych osób, które podzieliły
ten sam los, nie były w stanie wykształcić kolektywnej tożsamości.

Wschodniopruskie
„Wilcze Dzieci” –
fakty, fikcja i stan badań

Wieczór autorski i dyskusja panelowa
w NIH w Warszawie

Temat tzw. wschodniopruskich „wilczych dzieci”,
dotyczący drugiej wojny światowej oraz jej skutków,
poruszany jest w większym stopniu dopiero po
upadku żelaznej kurtyny. Pojęcie to odnosi się do tych
wielu tysięcy dzieci i młodzieży, którzy utracili swoje
rodziny podczas wojennej zawieruchy i ucieczki
przed Armią Czerwoną, a po zakończeniu działań wojennych w poszukiwaniu pożywienia i schronienia przebili
się z północnych Prus Wschodnich na Litwę. Wiele z nich zostało przyjętych przez litewskie rodziny za cenę
zamiany niemieckiego imienia, nazwiska i języka na obcą tożsamość.
Wieczorem 19 kwietnia 2016 r. NIH w Warszawie gościł dwóch autorów, którzy w ubiegłych latach zbliżyli się do
powyższej tematyki na dwa różne sposoby – naukowy i beletrystyczny: historyka dra Christophera Spatza oraz
litewskiego reżysera filmowego i pisarza Alvydasa Šlepikasa. Wydarzenie było moderowane przez zastępczynię
dyrektora NIH w Warszawie, prof. Ruth Leiserowitz, która od lat działa na rzecz spopularyzowania i opracowania
historii „wilczych dzieci”.
W pierwszej kolejności Spatz krótko przedstawił tło historyczne i podstawowe fakty dotyczące losu „wilczych
dzieci”. Kto przeżył głód i trudy okresu powojennego, musiał na zawsze żyć z traumą, która często obejmowała
również doświadczenia przemocy. Traumę tę ukazał gościom krótki fragment filmu pt. Verschollen in Ostpreußen.
Der lange Weg der „Wolfskinder” [Zaginieni w Prusach Wschodnich. Długa droga „Wilczych Dzieci”], który Ruth
Leiserowitz przedstawiła na początku spotkania.

Šlepikas w swoim odczycie cofnął publiczność do okresu walki „wilczych dzieci” o przetrwanie w litewskich
lasach, bezpośrednio po zakończeniu wojny. Razem ze swoją tłumaczką na zmianę przedstawiał fragmenty
z litewskiego i polskiego wydania swojej powieści pt. Mam na imię Maryte (2012). Książka, która od 2015 r. jest
również dostępna w języku niemieckim, powstała w oparciu o rozmowy autora z byłymi „wilczymi dziećmi” oraz
litewskimi rodzinami, które je przyjęły.
Następnie miała miejsce dyskusja między autorami, moderatorką i publicznością, w trakcie której pogłębiono
poszczególne aspekty tematu. W podsumowaniu wieczoru stwierdzono, że mimo prowadzonych od 1991 r.
badań i pielęgnowania kultury pamięci, los „wilczych dzieci” został jak dotąd zbadany w minimalnym stopniu.
Dlatego pożądane jest zgłębianie tej tematyki, mimo iż zadanie to utrudniają upływ czasu i traumy ofiar.

Warsztaty „Frictions and Failures – Cultural Encounters in Crisis”
Warsztaty pt. „Napięcia i klęski – spotkania kultur w czasach kryzysu” to już trzecie z serii warsztatów w ramach
interdyscyplinarnego projektu badawczego HERA „Marrying Cultures: Queens Consort and European Identities”,
w którym ze strony NIH w Warszawie biorą udział dr hab. Almut Bues oraz mgr Urszula Zachara-Związek. Polskoniemiecko-szwedzko-brytyjska grupa naukowców na konkretnych przykładach bada transfer kulturowy, który
dokonał się w Europie poprzez mariaże dynastyczne. Tematem warsztatów, które odbyły się w dniach 21–23
kwietnia 2016 r. w NIH w Warzawie, były konflikty wynikłe z obecności małżonki króla na nowym dworze.
Mogły mieć one charakter religijny (często małżonka była innego wyznania niż małżonek lub rządzony przez
niego kraj), osobisty (rywalizacja z kochankami lub faworytami małżonka), dyplomatyczny czy polityczny.
W oparciu o liczne przykłady badane były przyczyny takich konfliktów – nie tylko w Polsce, ale również na
Ukrainie, Litwie, w Rosji i na dworze osmańskim. Bardzo cenne poznawczo było nie tylko badanie porównawcze
wybranych przykładów małżonek prawosławnych i muzułmańskich królów, ale również rozważania na temat
polskiej dynastii elekcyjnej, w której małżonka króla z definicji pełniła inną rolę niż w monarchii dziedzicznej.

Znaczna część „wilczych dzieci” została do 1951 r. repatriowana do NRD, mniejsza grupa pozostała w Litewskiej
Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę przedstawiciele drugiej
wspomnianej grupy założyli stowarzyszenie „Edelweiß” [„Szarotka”], aby wspólnie rozprawić się z minionymi
wydarzeniami i opisać publicznie swój los.
Natomiast byłe „wilcze dzieci”, które wróciły do
Niemiec, w większości musiały same sobie radzić
ze swoimi przeżyciami. Na ten aspekt zwraca
uwagę Spatz w swojej opublikowanej w 2016 r.
pracy doktorskiej pt. Ostpreußische Wolfskinder:
Erfahrungsräume und Identitäten in der deutschen
Nachkriegsgesellschaft [Wschodniopruskie Wilcze
Dzieci. Doświadczenia i tożsamość w niemieckim
społeczeństwie powojennym]. Pisząc swą pracę,
autor dotarł do ponad 50 osób, które w latach
1947–2013 wróciły do Niemiec, i przeprowadził
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Wystawa plakatów „Royal marriages
of princes and princesses in Poland
and Lithuania, c. 1500–1800”
W związku z warsztatami „Frictions and Failures – Cultural
Encounters in Crisis” na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego
w Warszawie w dniach od 21 kwietnia do 20 maja 2016 r. gościła
wystawa plakatów, przedstawiająca historię mariaży królewskich
i związany z nimi transfer kulturowy. Za treść wystawy „Royal
Marriages of Princes and Princesses in Poland and Lithuania,
c. 1500–1800” [„Królewskie małżeństwa książąt i księżniczek w Polsce i na Litwie ok. 1500–1800”] oraz za katalog
wystawowy odpowiedzialni byli dr hab. Almut Bues z NIH w Warszawie oraz Zbigniew Krysiewicz.
Wystawa została uroczyście otwarta 21 kwietnia przez p.o. Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, dra hab.
Przemysława Mrozowskiego, oraz dyrektora NIH w Warszawie, prof. Miloša Řezníka. Punktem kulminacyjnym
uroczystości, odbywającej się w jednej z zamkowych sal, był występ artystyczny Marii Skiby (sopran), która
śpiewała XVII-wieczne pieśni przy akompaniamencie Franka Pschichholza (gitara hiszpańska i lutnia). Maria Skiba
jest jednocześnie członkiem międzynarodowej grupy badawczej „Marrying Cultures”.
Plakaty wystawione na dziedzińcu zamkowym przedstawiały złożony proces ślubów dynastycznych, życie
i funkcje małżonki króla na obcym dworze, a także kolektywne wspomnienia dotyczące takich małżonek.
Równolegle do wystawy przedstawiono prace dzieci, które wygrały konkurs plastyczny na rysunek pt. „Pary
królewskie”, rozpisany przez Muzeum Historii Polski, partnera projektu HERA „Marrying Cultures”.

Seminarium doktoranckie Copernicus
Graduate School w NIH
W dniach 27–29 kwietnia 2016 r. NIH w Warszawie gościł
członków Copernicus Graduate School podczas seminarium
pt. „Minorities in (Central) Europe with special focus on Roma”.
Copernicus Graduate School (www.cgs.umk.pl) jest mobilną,
interdyscyplinarną i międzynarodową siecią młodych naukowców,
odbywających studia doktoranckie. Opiekę nad doktorantami
sprawują uznani badacze międzynarodowi, którzy są także członkami sieci (CGS fellows). Program edukacyjny realizują oni poprzez wspólne badania i stałą komunikację. Swoją formą CGS w dużej mierze przypomina popularne
w Europie kolegia doktoranckie. W ramach programu sieci regularnie odbywają się doktoranckie szkoły letnie,
seminaria i konferencje naukowe. Dotychczas w wydarzeniach CGS wzięło udział ponad 250 naukowców z 35 krajów.
Uczestnikami seminarium w NIH było 14 doktorantek i doktorantów z siedmiu krajów. Seminarium prowadzili
dr Tatiana Podolinská i dr Tomáš Hrustič z Instytutu Etnologii Słowackiej Akademii Nauk. Wydarzenie otworzyli
dyrektor NIH w Warszawie prof. Miloš Řezník i dr Adam Jarosz, sekretarz naukowy CGS. W pierwszej części
dyskutowane były różne podejścia w badaniach naukowych nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi.
W szczególności przedstawiony został dorobek R. Brubakera i T.H. Ericksena. Dyskutowane były także różne
mechanizmy prawne ochrony grup mniejszościowych. W dalszej części seminarium prowadzący przedstawili
wyniki swoich badań dotyczące licznej na Słowacji mniejszości romskiej. Mówiono o ich funkcjonowaniu
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w słowackim społeczeństwie i problemach, z którymi się zmagają. Pokazane zostały różne formy integrowania
tej mniejszości z resztą społeczeństwa, np. rola religii w tym procesie. W drugim dniu uczestnicy omawiali własne
projekty badawcze, a rozmowy pokazały, jak zdobyta wiedza pomoże im w dalszej pracy naukowej. Podczas
każdej sesji padało wiele pytań do prowadzących, a dyskusja była bardzo ożywiona.
CGS powstał w roku 2011 w ramach kooperacji uniwersytetów w Toruniu, Rostocku, Chemnitz i Ołomuńca
(Czechy) oraz Węgierskiej Akademii Nauk. Do tej współpracy dołączyła niedawno Słowacka Akademia Nauk.
Od 2014 r. NIH w Warszawie należy do partnerów kooperacyjnych CGS, działając dzięki temu jeszcze aktywniej
na rzecz międzynarodowej promocji młodych naukowców.

NIH w Warszawie na Dniu Otwartym
w Ambasadzie Niemiec
Również w tym roku NIH w Warszawie uczestniczył w warszawskim Dniu
Otwartym w ambasadach Niemiec i Francji, prezentując własne stoisko.
21 maja 2016 r. tysiące gości odwiedziło przy letniej pogodzie sąsiadujące
ze sobą przedstawicielstwa dyplomatyczne. Przy stoisku Instytutu w sali im.
Władysława Bartoszewskiego w ambasadzie niemieckiej liczni odwiedzający
zasięgali informacje na temat oferty i działalności NIH w Warszawie. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się polsko-niemiecki konkurs historyczny dla dzieci
(oraz dorosłych), do którego zapraszał Instytut w ramach programu dla
najmłodszych, przewidzianego przez organizatorów imprezy.

Debata Lelewelowska o historii
kobiet i historii płci w Polsce
i Niemczech
Tematem przewodnim 13. Debaty Lelewelowskiej, która
odbyła się 9 czerwca 2016 r. w NHI w Warszawie, była
kategoria płci w badaniach historycznych. Płeć kulturowa
(gender, Geschlecht), to temat, który zarówno w Polsce,
jak i w Niemczech powoli, choć nie bez kontrowersji,
znajduje odzwierciedlenie w naukach historycznych,
stopniowo je przy tym zmieniając. Swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat „Gender – jeszcze nisza czy już
mainstream? Badania historyczne nad kobietami i płcią w Polsce i w Niemczech od lat 70. do dziś” podzieliły się
dr hab. Kirsten Heinsohn, wicedyrektorka hamburskiego Instytutu Historii Najnowszej (FHZ), oraz dr Dobrochna
Kałwa z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie prowadzonej przez badaczkę
wizytującą NIH Iwonę Dadej oraz przy zapełnionej sali konferencyjnej obie historyczki przedstawiły momenty
przełomowe dla rozwoju nowych badań oraz wkład konkretnych osób, które w szczególny sposób przyczyniły się
do przejmowania postulatów i perspektyw w dyskursie historiograficznym. Przedstawiając krytycznie stan sytuacji w perspektywie współczesnej, zajęły się również pytaniem, na ile gender jest nie tylko kategorią analityczną
(obok klasy, wyznania, etniczności, rasy), ale także perspektywą czy punktem widzenia. Na koniec przedstawiły
własne prognozy rozwoju tej dziedziny badań. Szczególna rola przypada projektom międzynarodowym oraz
transnarodowej współpracy między historyczkami.
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Dyskusja panelowa z okazji wydania książki
Eduarda Mühlego Wrocław. Historia Miasta
Jak napisać historię miasta, która spełnia wymogi naukowe, a jednocześnie zainteresuje szeroką publiczność? To pytanie stanowiło punkt
wyjścia podczas dyskusji panelowej, która miała miejsce 7 czerwca
2016 r. w NIH w Warszawie z okazji ukazania się polskiego tłumaczenia
dzieła prof. Eduarda Mühlego pt. Wrocław. Historia Miasta. Z Mühlem,
który w latach 2008–2013 był dyrektorem NIH w Warszawie, dyskutowało
dwóch warszawskich profesorów: mediewista i były członek „Solidarności”
Karol Modzelewski, którego los jest ściśle związany z Wrocławiem, oraz
Henryk Samsonowicz, jeden z wiodących polskich historyków miast.
Spotkanie, zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Naukowym
PWN, które wiosną 2016 r. wydało Historię Wrocławia Mühlego, otworzył
i moderował obecny dyrektor NIH w Warszawie, prof. Miloš Řezník.
Prof. Mühle krótko wyjaśnił koncepcję i strukturę swojej historii miasta. Aby pogodzić ze sobą wymogi warsztatu
naukowego i chęć napisania dzieła przystępnego dla ogółu, autor przedstawia główne strukturalne cechy
Wrocławia oraz najważniejsze aspekty jego historii w dziesięciu rozdziałach (w podziale na epoki) na przykładzie
pomników architektury i osobistości. Mühle wyjaśnił, że za pomocą podejścia diachroniczno-porównawczego
starał się pokonać dominujący w starszych historiach miasta narodowy punkt widzenia. Jego rozmówcy wyrazili
podziw dla umiejętnego przedstawienia historii Wrocławia również, a może przede wszystkim jako historii ludzi,
którzy mieszkali w tym mieście i je kształtowali. Prof. Samsonowicz podkreślił, że niewątpliwą zasługą Mühlego
jest przybliżenie czytelnikom istoty kulturalnej, narodowej i religijnej różnorodności, która odcisnęła swoję piętno
na tysiącletniej historii miasta. Prof. Modzelewski skupił się w swoich komentarzach na XX w., a w szczególności
na roli Wrocławia dla „Solidarności” i niego osobiście jako opozycjonisty. Podczas dyskusji z przybyłą licznie
publicznością omawiano m.in. znaczenie Wrocławia w historii – jako miasta, które z jednej strony przez stulecia
leżało na przecięciu Wschodu i Zachodu, Północy i Południa, stanowiło „tygiel”, w którym stapiają się różne
kultury, narodowości i religie, z drugiej natomiast zawsze było nacechowane swoim położeniem na peryferiach
państwa. Podczas dyskusji poruszono również kwestię specyficznego składu ludności Wrocławia jako centrum
polskich „ziem odzyskanych” po drugiej wojnie światowej.
W przeddzień spotkania w NIH Historia Wrocławia Mühlego została przedstawiona w klubie PROZA we Wrocławiu,
gdzie z autorem dyskutowała prof. Teresa Kulak z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykłady wtorkowe

prof. dr hab. Gisela Mettele (Jena):
Między nacjonalizmem a kosmopolityzmem.
Historia płci z globalnej perspektywy (26 kwietnia 2016 r.)

Prof. Gisela Mettele, która wykłada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Fryderyka
Schillera w Jenie, omawiała potencjał i trudności związane z globalnym podejściem
historycznym do dziejów płci. Takie podejście umożliwia m.in. większe uwzględnienie
mikrohistorii i zjawisk lokalnych w makrohistorii. Według Mettele celem historiografii
płci powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której perspektywa gender zostanie
również odpowiednio uwzględniona w makrohistorii.
Prelegentka przedstawiła dwa podejścia metodyczne, które umożliwiają wplecenie historii kobiet do globalnej
historii: koncepcję sieci i koncepcję (międzynarodowego) porównania. Według autorki pierwsza z nich pozwala
uwzględnić również struktury nieformalne, w których kobiety w toku historii ogólnie odgrywały ważniejszą rolę
niż w ramach „stałych” instytucji politycznych. Natomiast druga koncepcja dobrze nadaje się do badania historii
kobiet, które działając w międzynarodowych ruchach (takich jak ruch kobiet na rzecz pokoju czy abolicjonizm)
dowiodły zadziwiającej globalności, wykraczając poza granice narodowe. Przy czym prelegentka zwróciła uwagę,
że tendencje rozwojowe w poszczególnych częściach takich globalnych sieci często nie były zsynchronizowane,
a treści pojęć politycznych nie zawsze były tożsame.

prof. dr hab. Christoph Augustynowicz (Wiedeń)
Granica (-e) i władza (-e) w Sandomierzu i okolicach.
Perspektywy peryferyjne (31 maja 2016 r.)
Prof. Christoph Augustynowicz, wiedeński historyk specjalizujący się w dziejach Europy
Wschodniej, w swoim wykładzie przedstawił wyniki swojej pracy Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772–1844 [Granica (-e) i władza (-e)
w małopolskim miasteczku Sandomierz w latach 1772–1844] (Münster 2015), w której
skupił się na przestrzennym i funkcjonalnym fenomenie „granicy”, analizując go pod
kątem wzajemnego oddziaływania okoliczności makroprzestrzennych i makropolitycznych z jednej strony, a lokalnych mikroświatów z drugiej. Na przykładzie Sandomierza – średniej wielkości miasta,
które w okresie rozbiorów Polski stało się miastem granicznym – naszkicował wpływ zmian władzy (Rzeczpospolita Obojga Narodów, monarchia Habsburska, Rosja, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie) na rozwój miasta
i okolicy oraz na życie różnych grup społecznych. Ukazał, jak przestrzeń miejska kształtowała się pod wpływem
z jednej strony topografii (bieg Wisły), z drugiej natomiast odgórnych regulacji. Zwrócił także uwagę na „upartość”
mieszkańców obszarów przygranicznych, rozumianą jako „kategoryczną odmowę przyjęcia binarnych schematów
albo-albo”. Augustynowicz poruszył również tematykę stosunku między rosnącą komunikacyjno-techniczną izolacją miasta, marginalizacją społeczno-ekonomiczną i zepchnięciem regionu Sandomierza na margines polityczno-administracyjny, a wzrostem jego znaczenia w ramach administracji kościelnej (utworzenie siedziby biskupa).

prof. dr hab. Silke Satjukow (Magdeburg)
„Dzieci okupacji“ w Niemczech po roku 1945 (14 czerwca 2016 r.)
Wykład Silke Satjukow, profesor historii z Magdeburga, dotyczył historii tak zwanych
„dzieci okupacji”, którą opisuje i analizuje ona razem z Rainerem Griesem w zbiorowej
biografii pt. „Bankerte!” Besatzungskinder in Deutschland nach 1945 [„Bękarty!” Dzieci okupacji w Niemczech po roku 1945] (Campus Verlag, Frankfurt/New York), wydanej w 2015 r.
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Pojęcie „dzieci okupacji” odnosi się do setek tysięcy dzieci, które zostały poczęte pod koniec drugiej wojny światowej lub w pierwszych latach powojennych przez (zazwyczaj młode) Niemki i żołnierzy sił okupacyjnych, czy to
w wyniku gwałtu, czy w ramach związków intymnych. Po kilku latach matki często zostawały same z dzieckiem,
ponieważ mężczyźni na ogół nie uznawali ojcostwa i nie poczuwali się do odpowiedzialności. Wiele z tych dzieci
dorastało w bardzo ciężkich warunkach ekonomicznych. W społeczeństwie, a nawet we własnych rodzinach
uznawano je za „bękarty”, „rosyjskie bachory”, „amerykańskie dzieci” czy „murzyńskie nasienie”.
Satjukow przedstawiła również, jak w RFN w latach 50., kiedy zachodni alianci z wrogów stali się sojusznikami,
nastawienie opinii publicznej wobec tych dzieci zaczęło ulegać zmianie. W medialno-społecznym dyskursie coraz
silniej przebijała się postawa, zgodnie z którą za pośrednictwem dzieci okupacji należy „zadośćuczynić” krzywdy,
które wyrządzano podczas drugiej wojny światowej. W NRD natomiast mur milczenia zaczął pękać w okresie
odwilży lat 50. Same dzieci okupacji zazwyczaj całe życie szukały swych ojców – większość z nich bezskutecznie.
Dyskusja z publicznością pozwoliła zgłębić poszczególne aspekty, takie jak trudności z ujęciem omawianej
problematyki od strony psychologicznej przez historyka, czy też wspomnianą kwestię „zadośćuczynienia“.

Nowa publikacja
Mocarstwa nowożytne w Europie. Święte
Cesarstwo Rzymskie oraz Rzeczpospolita
Obojga Narodów – porównanie
Książka pt. Frühneuzeitliche Reiche in Europa. Das Heilige Römische Reich und
Polen-Litauen im Vergleich (Wiesbaden 2016) ukazała się jako 32. tom serii
„Źródła i Studia” wydawanej przez NIH w Warszawie.
Przez długi czas historycy zajmujący się epoką nowożytną interesowali się przede wszystkim rozwojem
współczesnych systemów państwowych. Na tym tle zarówno Święte Cesarstwo Rzymskie, jak i Rzeczpospolita
Obojga Narodów wydawały się kuriozalnymi wyjątkami, rzadko uczęszczanymi ścieżkami, które prowadziły
w ślepą uliczkę. Jednocześnie dominujące narodowe narracje historyczne utrudniały dostrzeżenie wspólnych
cech polskiej i niemieckiej historii. Wspomniane jednostki polityczne rzadko były ze sobą porównywane, choć
przecież metoda komparystyczna pomaga ujrzeć te twory państwowe w mniej „egzotycznym” świetle.
Powyższy tom skupia artykuły znawców polskiej i niemieckiej historii epoki nowożytnej oraz otwiera perspektywy
porównawcze na historię obu państw. Jednocześnie autorzy odsłaniają rodzaj porządku politycznego, do
którego zaliczyć można zarówno Święte Cesarstwo Rzymskie, jak i Rzeczpospolitą Obojga Narodów: nowożytne
mocarstwo europejskie. Charakteryzowało się ono dużym znaczeniem zgromadzeń stanowych, koncepcjami
wolności stanów, republiki i monarchii mieszanej, wielowarstwowym porządkiem konstytucyjnym, defensywnym
charakterem wojska, luźną integracją obszarów peryferyjnych, szerokimi obszarami granicznymi, ograniczonymi
możliwościami centrum do eksploatacji zasobów, a także pluralizmem wyznaniowym. Dzięki temu porównaniu
omawiany tom stanowi istotny wkład w historię porządków politycznych w Europie nowożytnej.
Frühneuzeitliche Reiche in Europa. Das Heilige Römische Reich und Polen-Litauen im Vergleich / Empires in
Early Modern Europe. The Holy Roman Empire and Poland-Lithuania in Comparison [= DHI Warschau, Quellen
und Studien, Bd. 32]. Red. Tomasz Gromelski, Christian Preusse, Alan Ross i Damien Tricoire. Wiesbaden:
Harrassowitz 2016. 264 ss. 48 EUR. ISBN 978-3-447-10574-3.
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Personalia

Od 1 czerwca 2016 r. dr hab. Dariusz Adamczyk pracuje na stanowisku naukowca
w zespole badawczym „Regionalność i powstawanie regionów”. Jego projekt,
dotyczący procesów monetyzacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej
w IX–XII w., finansowany jest przez Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Adamczyk studiował historię, nauki polityczne, socjologię i psychologię
społeczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Uniwersytecie
Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze, gdzie w 1999 r. obronił pracę
doktorską pt. Zur Stellung Polens im modernen Weltsystem der Frühen Neuzeit
[Pozycja Polski w nowożytnym systemie światowym]. W latach 2000–2008
brał udział w różnych polsko-niemieckich projektach oraz prowadził zajęcia
z zakresu historii Europy Wschodniej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Leibniza w Hanowerze, gdzie do sierpnia 2010 r. zastępował stanowisko Profesora nadzwyczajnego historii
Europy Wschodniej. Od września 2010 r. do stycznia 2015 r. pracował jako naukowiec w NIH w Warszawie, gdzie
badał skutki napływu arabskiego i niemieckiego srebra na wykształcenie władzy Piastów. Następnie wrócił na
uniwersytet hanowerski jako doktor habilitowany (Privatdozent).

Prof. dr hab. Stephan Lehnstaedt, który do marca 2016 r. był
pracownikiem naukowym NIH w Warszawie, habilitował się
w czerwcu 2016 r. na Politechnice w Chemnitz (TU Chemnitz)
na podstawie rozprawy przygotowanej w NIH pt. Habsburger,
Hohenzollern, Hitler. Imperialismus in Polen in zwei Weltkriegen
[Habsburgowie, Hohenzollernowie, Hitler. Imperializm w Polsce
podczas obu wojen światowych]. Obecnie Lehnstaedt jest
profesorem Studiów nad Zagładą i Studiów Żydowskich w Touro
College w Berlinie.
Kinga Wołoszyn-Kowanda, pracownik NIH w Warszawie ds. public relations, 11 maja 2016 r. podczas uroczystości
w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Lipsku została uhonorowana Polsko-Niemiecką Nagrodą
Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Nagrodę specjalną
otrzymała razem z Krzysztofem Czajką za wspólny program telewizyjny „Kowalski & Schmidt” (TVP Wrocław/rbb).
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza
Mazowieckiego fundowana jest przez trzy kraje związkowe: Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie
i Wolne Państwo Saksonię oraz przez trzy województwa:
Lubuskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie, a także
przez Fundację im. Roberta Boscha i Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

© Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
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Stypendyści NIH w Warszawie
1. półrocze 2016

luty – kwiecień 2016

21 marca – 20 kwietnia 2016

mgr Katharina Kowalski
(Uniwersytet Europejski Viadrina)
Nowe formacje naukowe? Feministyczne sieci
intelektualistów w Polsce (1980–2004)

mgr Johannes Czakai
(Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Leib Geizhals i Isidor Trompetenschleim.
Przyjmowanie imion i nazwisk przez polskich
i pruskich Żydów w latach 1784–1846 – między
faktami a fikcją

15 lutego – 14 sierpnia 2016
październik 2015 – luty 2016
mgr Sven Jaros (Uniwersytet w Lipsku)
Mediacja spornej władzy. Ruś Czerwona w okresie
między Kazimierzem Wielkim a Władysławem
Jagiełło (1340–1434)
16 listopada – 15 grudnia 2015
mgr Linh Nguyen Vu (Europejski Instytut
Uniwersytecki we Florencji)

prof. Paweł Maciejko
(The Hebrew University of Jerusalem, Izrael)
The interactions between Jewish sectarian
movements and secret societies in 18th-century
East-Central Europe
luty – marzec 2016
mgr Julia Austermann (Uniwersytet w Siegen)
Wizualizacja polityki: homofobia i queerowa kultura protestu w Niemczech i w Polsce od 1980 r.

mgr Anna Baumgartner (Uniwersytet Ludwika
Maksymiliana w Monachium)
Monachijska szkoła polska. Orientalizm, przygoda
i egzotyka w obrazach Józefa Brandta
marzec i czerwiec 2016
dr Steven Schouten (Centrum Studiów
Żydowskich w Berlinie-Brandenburgii)
Jewish identity, war and revolution: Ernst Toller

28 września – 11 października 2015
24 lutego – 10 marca 2016

marzec 2016

1 stycznia – 31 grudnia 2016

mgr Jana Fuchs (Imre Kertész Kolleg, Jena)
Unpresent past. Nowe reprezentacyjne budowle
w okresie socjalizmu a brak odbudowy ich
poprzedników

mgr Dorothea Warneck (Uniwersytet w Jenie)
Powstanie pierwszych żydowskich muzeów
w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie
XIX i XX w.

Iwona Dadej
(Wolny Uniwersytet w Berlinie)

luty 2016

kwiecień – sierpień 2016

The Politics of Solidarity Between Communism
and Love – Rethinking the Polish Political Movement Solidarność and its Legacy

Wspólnoty idei między projektami utopijnymi a
radykalnymi. Podróże przez myśl reformatorską
w kontekście polskim, 1880–1965
styczeń – marzec 2016
mgr Elżbieta Kassner
(Uniwersytet w Hanowerze)
Położnictwo w kontekście polityki demograficznej i struktur socjalistycznych w Polsce
w latach 1945–1970

dr Richard Nemec (Uniwersytet w Brnie)
Budowa miast i architektura w czasach nazistowskich w Europie Środkowo-Wschodniej
(1939–1945) w kontekście ideologii „Rzeszy
Wielkoniemieckiej”
luty 2016
mgr Robert Parzer (Uniwersytet w Gießen)
Nazistowskie morderstwa chorych w okupowanej
Polsce. Przyczynek do poszukiwania sprawców
luty 2016

styczeń 2016

dr Grzegorz Rossoliński-Liebe
(Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Kolaborujący wrogowie. Formy polsko-niemieckiej współpracy podczas drugiej wojny światowej
16 stycznia – 16 kwietnia 2016
mgr Vasco Kretschmann
(Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Muzealizacja historii miasta Wrocław w XX w.
15 stycznia – 15 marca 2016

doc. dr Kai Struve (Uniwersytet Marcina Lutra
w Halle i Wittenberdze)
Modernizacja bez nacjonalizacji: zmiany społeczne i tworzenie regionów na Górnym Śląsku
(1871 do lat 30. XX w.)
luty – kwiecień 2016
mgr Konstantin Rometsch
(Uniwersytet w Gießen)
Sekurytyzacja ludobójstwa w międzynarodowych
sieciach prawników, ekspertów i zawodowych
polityków z Europy (Środkowo-)Wschodniej
w latach 1920–1950

Wykłady wtorkowe

Konferencje i warsztaty

Ruch narodowy i transkulturowa
tożsamość w dziełach żydowskich
kompozytorów XX wieku

Functionality of History
in Late Modern Central Europe

Prof. dr hab. Jascha Nemtsov (Weimar)
18 października 2016, 18:00,
NIH w Warszawie
Obszar Morza Bałtyckiego: konstytuowanie
i nowe definiowanie regionu
(równocześnie keynote do konferencji
„Regionalność jako kategoria historyczna” –
patrz niżej)
Prof. dr hab. dr h.c. Michael North (Greifswald)
8 listopada 2016, 18:00, NIH w Warszawie

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020
(Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative
Training Networks)

maj i wrzesień 2016
mgr Adrian Mitter (University of Toronto)
Niemcy, Polacy i Ukraińcy w Wolnym Mieście
Gdańsku (1920–1939)

Caspar David Friedrich: Statki w porcie w Greifswaldzie

Jürgen Habermas
jako polityczny intelektualista

Imperialne wyzwania Austro-Węgier
w XIX i wczesnym XX w.:
narody i rywale w imperium Habsburgów,
Europie i na świecie
2. doroczna konferencja Fundacji im. Maxa
Webera we współpracy z Niemieckimi Instytutami Humanistycznymi za Granicą
28–30 listopada 2016, NIH w Warszawie

Konferencja „Regionalność jako kategoria
historyczna – procesy, dyskursy, tożsamości
w Europie Środkowej od XVI do XIX w.”

Konferencja
„Konceptualizacja Holokaustu w Niemczech,
Polsce, na Litwie i Ukrainie od lat 80. Analiza
historyczno-naukowa i debaty społeczne”

7–9 listopada 2016, NIH w Warszawie

5–7 grudnia 2016, NIH w Warszawie

czerwiec – sierpień 2016

Wykład

marzec – kwiecień 2016

czerwiec – lipiec 2016

mgr Felix Matheis (Uniwersytet w Hamburgu)
„Hamburg na Wschodzie”. Okupacja Polski
z punktu widzenia miasta hanzeatyckiego
1939–1945

mgr Stefanie Krull (Emory University, Atlanta)
„God had been with us all the way”: Protestant
Expellees & Religious Practice in West Germany,
1944–1989

(równocześnie keynote do konferencji
„Children Born of War” – patrz niżej)

20 marca – 19 kwietnia 2016

czerwiec – lipiec 2016

mgr Anne-Christin Klotz (Centrum Studiów
Żydowskich w Berlinie-Brandenburgii)
Mówienie o Niemczech – jak polscy Żydzi
postrzegali Niemcy w latach 1930–1939

dr Joanna B. Michlic (Bristol University)
More Than The Milk of Human Kindness: Jewish
Survivors and Their Polish Rescuers Recount Their
Tales, 1944–1949

„Between Germany and Russia”. Oskar Halecki’s
conception of „East-Central Europe”

17–20 listopada 2016, Waszyngton, D.C.

13 grudnia 2016, 18:00, NIH w Warszawie

prof. Winson Chu
(University of Wisconsin-Milwaukee)
Rola Niemców, Polaków i Żydów w powstawaniu
„Lodzermenschen”: konkurujące nacjonalizmy
w Łodzi, 1880–2009

dr Gennadi Korolyov
(Institute of History of Ukraine, Kijów)

Panel NIH w Warszawie na dorocznej konferencji ASEEES 2016

Prof. em. dr hab. Alfons Söllner (Berlin)

mgr Ewelina Wanat (Uniwersytet Techniczny
w Chemnitz)
Kulturowa polityka tożsamości na pograniczu
polsko-saksońsko-czeskim po 1945 r.

Luty – kwiecień 2016

Zdjęcia rodzinne jako źródło historii Europy
Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1960

26–30 września 2016, NIH w Warszawie

Między społeczną niszą a rezerwuarem niespodziewanych możliwości. Filmy amatorskie
w PRL-u: struktura – praktyka – entuzjazm

Smellscapes w Lublinie: olfaktoryczna historia
miasta XX w.

11–14 lipca 2016,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika /
Copernicus Graduate School w Toruniu

maj – sierpień 2016
mgr Kornelia Kończal (Europejski Instytut
Uniwersytecki we Florencji)
Reconstruction through Plundering: Post-German
Property and the Invention of Social Order in
Central Europe after 1945

14–16 listopada 2016, Polanica Zdrój

zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku, Uniwersytetem Palackiego
w Ołomuńcu oraz Słowacką Akademią Nauk
w Bratysławie

Warsztaty „Children Born of War –
Past, Present and Future”

dr Sarah A. Cramsey
(Tulane University, New Orleans)
Beyond Luck: Quantifying how Warsaw Jews
survived Soviet Exile and Return 1939–1946

we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

5. szkoła letnia Copernicus Graduate School
„Inclusion and Exclusion as Constitutive
Elements of Society Formation Processes”

7–10 września 2016, Uniwersytet
w Kłajpedzie

3 maja – 24 maja 2016
1 lipca – 7 sierpnia 2016

4. międzynarodowa konferencja
„Góry – literatura – kultura”:
Góry: granica i przestrzeń transgresji

7–9 lipca 2016, Bogotá, Kolumbia

Panel NIH w Warszawie podczas konferencji
„Kultura szlachecka w państwach basenu Morza
Bałtyckiego. Tożsamości – idee – praktyki”

dr Andrei Zamoiski
(Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Przemiany żydowskiego stylu życia w Europie
Wschodniej i Środkowo-Wschodniej podczas
pierwszej wojny światowej i później: kwerenda
w archiwach wschodnioeuropejskich

luty – kwiecień 2016

dr Stephanie Weismann
(Uniwersytet Wiedeński)

Panel NIH w Warszawie podczas 3. dorocznej
konferencji International Federation for Public
History (IFPH)

Regionalność w państwach
basenu Morza Bałtyckiego

dr Margarete Wach (Uniwersytet w Siegen)

15 stycznia – 14 lutego 2016
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marzec – kwiecień 2016

Terminy

A Shared European Memory?
Eastern Europe as a Challenge?

Dr Małgorzata Pakier (Warszawa)
28 września 2016, 18:00, NIH w Warszawie
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