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„Przestrzeń” jako kategoria w badaniu
historii polskich Żydów (XVI –XIX wiek)
Warszawski NIH na XI Zjeździe Czeskich
Historyków w Ołomuńcu Kategoria agency
w społeczeństwie białoruskim Znaczenie
pierwszej wojny światowej w kulturze pamięci
okresu międzywojennego Niemiecka wojna
eksterminacyjna 1941–1944 i uświadamianie
jej w Republice Federalnej Niemiec po 1989 r.
Jürgen Habermas jako intelektualista polityczny
Jaką historię opowiadają dziś muzea?

Konferencje / Warsztaty
„Przestrzeń” jako kategoria w badaniu
historii polskich Żydów (XVI –XIX wiek)
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aką rolę odgrywa kategoria „przestrzeni”
w badaniu historii Żydów w dawnej Polsce?
Dr Maria Cieśla (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk / NIH w Warszawie) i prof. dr hab. Ruth
Leiserowitz (NIH w Warszawie / Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), zainspirowane teorią przestrzeni społecznych Henriego Lefebvre’a, zaprosiły
do wspólnej dyskusji na temat praktyk przestrzennych oraz reprezentacji przestrzeni Żydów polskich w XVI –XIX w.
Zagadnienia te były omawiane w trakcie
interdyscyplinarnych warsztatów, które odbyły się
w dniach 11 –12 września 2017 w Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. Wzięły w nich udział
badaczki i badacze z Niemiec, Izraela, Polski,
Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
zagadnienia związane z określeniem przestrzeni
żydowskich w miastach i miasteczkach dawnej
Polski. Tematem dyskusji były także podziały
wewnątrz judaizmu oraz granice między judaizmem i innymi konfesjami, widoczne w sferze
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prawnej, architektonicznej i mentalnej. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy NIH
w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN i Instytutu Historii Polskiej Akademii
Nauk w ramach Global Education Outreach
Program (GEOP).
Podczas czterech paneli referenci przedstawili bardzo różne kategorie przestrzeni. Wielu
badaczy stawiało pytanie o możliwość tworzenia
żydowskich przestrzeni w otoczeniu chrześcijańskim. Dyskutowano także o tym, w jaki sposób
odgraniczano przestrzenie żydowskie i jakie to
wywoływało obawy i wynikające z nich reakcje.
Okazało się, że źródła do badań nad epoką
wczesnonowożytną dają wiele możliwości
interpretacyjnych. Różnorodność omawianych
tematów była bardzo duża. Dr Małgorzata
Maksymiak przedstawiła analizę korespondencji
Olufa Gerharda Tychsena, dr Gadi Sagiv omówił
rytuały obchodzenia oraz okrążania. Szczególnie
klarowna i interesująca była prezentacja atlasu
religii i wyznań w Rzeczypospolitej w drugiej
połowie XVIII wieku (prof. dr hab. Bogumił Szady).
Żywo dyskutowano także mapy przestrzennego
zasięgu chasydyzmu, przedstawione przez
dr. hab. Marcina Wodzińskiego.
Zgodnie z koncepcją warsztatów GEOP, która
zakłada ścisłe nawiązanie do idei i treści prezentowanych w muzeum POLIN, początek i koniec
konferencji odnosiły się w dużej mierze do
wystawy stałej. Warsztaty rozpoczęły się od oprowadzenia uczestników po muzeum, a zakończyły
się dyskusją panelową z udziałem pracowników
muzeum. Omówiono wykorzystanie koncepcji
przestrzeni w ekspozycji muzealnej oraz dyskutowano na temat możliwych zmian. 

Warszawski NIH na XI Zjeździe Czeskich
Historyków w Ołomuńcu

N

IH w Warszawie wziął udział w przygotowaniu
XI Zjazdu Czeskich Historyków w Ołomuńcu,
zorganizowanego w dniach 13 –15 września 2017 r.
przez tamtejszy Uniwersytet Palackiego i Związek
Historyków Republiki Czeskiej. Dyrektor NIH
w Warszawie prof. dr hab. Miloš Řezník działał
od lata 2016 roku w komitecie organizacyjnym
zjazdu, a Instytut – we współpracy z dwoma
instytutami Akademii Nauk Republiki Czeskiej –
zajął się nadaniem tematycznego i programowego
kształtu dwóm sekcjom.
W sekcji „Funkcjonalność historii w późnej
nowoczesności”, przygotowanej wspólnie z Instytutem Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej,
zaprezentowano z jednej strony noszący tę samą
nazwę projekt badawczy NIH w Warszawie,
z drugiej zaś odpowiednie metody badawcze,
stosowane w Czechach i Niemczech. Moderatorem tego cieszącego się dużym zainteresowaniem
panelu był znany czeski socjolog, filozof i historyk
prof. dr hab. Miloš Havelka z Uniwersytetu Karola
w Pradze. Na początku prof. Miloš Řezník streścił
główne cele i tematy projektu badawczego NIH
i sekcji. W pierwszym wykładzie dr Juliane Tomann
(Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie) przedstawiła
metody, cechy wspólne i różnice między public
history a historią stosowaną oraz przybliżyła
aktualne debaty w nauce historycznej i kulturoznawstwie. Dr Sabine Stach (NIH w Warszawie)

Zdjęcie: Vojtěch Duda

skomentowała najważniejsze koncepcje i zagadnienia metodyczne badania wzajemnego związku
między historią / przeszłością a turystyką i omówiła
je, odwołując się do kategorii „pastness“. Václav
Sixta z Uniwersytetu Karola w Pradze zaprezentował wstępne rezultaty swojej dysertacji o koncepcjach i narracjach biograficznych we współczesnej
czeskiej nauce historycznej i literaturze popularno-historycznej. Dr Lenka Řezníková (Instytut
Filozofii Akademii Nauk w Pradze) i prof. Miloš
Řezník zajęli się w swoim referacie „Zbrodnia
i czas“ kategoriami czasu (historycznego) i narracyjną fabularyzacją różnych warstw czasowych
we współczesnej powieści kryminalnej, przy czym
uwaga skupiła się przede wszystkim na literaturze
skandynawskiej, ale częściowo również brytyjskiej,
francuskiej, niemieckiej, polskiej i czeskiej.
Drugi panel, zorganizowany przez NIH w Warszawie we współpracy z Instytutem Masaryka
i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej,
dotyczył nowszej historiografii I wojny światowej. Prelegenci z Czech i z Polski za punkt wyjścia
przyjęli ostatnią wielką falę zainteresowania
I wojną światową w związku ze stuleciem jej
rozpoczęcia, zarysowując przemiany w historiografii po 2014 roku. Do ważniejszych zagadnień
poruszonych w wystąpieniach i w dyskusji należały
specyfika Europy Środkowo-Wschodniej w historiografii (dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN –  N IH
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Kategoria agency w społeczeństwie białoruskim

N

Zdjęcie z lewej:
(w pierwszym rzędzie)
Lenka Řezníková
i Miloš Řezník.
Zdjęcia: Vojtěch Duda

w Warszawie; dr hab. Rudolf Kučera – Akademia
Nauk Republiki Czeskiej w Pradze), ewolucja
klasycznej historii wojskowości (dr Jiří Hutečka,
Uniwersytet w Hradcu Králové), historia regionalna w przestrzeni post-habsburskiej (Kamil
Ruszała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
oraz środkowoeuropejskie upamiętnienia
konfliktu (dr Stanislav Knob, Uniwersytet Ostrawski). Uwagę publiczności przyciągnęły przede
wszystkim kwestie praktyczne, związane z osobistym i rodzinnym wymiarem historii: ewidencja
weteranów, poległych i rannych oraz dokumentacja miejsc pochówku żołnierzy, czyli sprawy, które
w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż jeszcze
interesują historyków i społeczność lokalną.
Ponadto prof. Miloš Řezník wygłosił wykład
wprowadzający „Polonistyka historyczna a porównanie historyczne” do sekcji specjalnej zjazdu
„Studia polonistyczne”.
Zjazd Czeskich Historyków służy tradycyjnie
także pogłębianiu kontaktów między związkami
historyków Czech i Polski. W charakterze organizatorów, referentów i słuchaczy przybyło też
wielu gości z Polski i Niemiec.
Dokładnie na rozpoczęcie zjazdu w praskim
wydawnictwie Lidové noviny ukazała się obszerna
synteza dziejów Polski, której powstanie koordynował prof. Miloš Řezník. On też – wraz z mediewistami prof. dr. hab. Martinem Wihodą (Brno)
i prof. dr. hab. Tomaszem Jurkiem (Poznań) oraz
historykiem współczesności dr. Jiřím Friedlem
(Brno) – jest jej autorem. Na zjeździe historyków
w Ołomuńcu udało się po raz pierwszy zaprezentować i zaoferować zainteresowanym tę
pierwszą od połowy lat siedemdziesiątych cze-
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skojęzyczną syntezę historii północnego sąsiada
Republiki Czeskiej.
Oficjalna prezentacja publikacji odbyła się
niezależnie od zjazdu historyków 4 października
2017 r. w Ambasadzie Polskiej w Pradze. W towarzyszącej dyskusji panelowej oprócz autorów
wziął udział także prof. dr hab. Maciej Górny
(NIH w Warszawie / Polska Akademia Nauk).
Działania towarzyszące zjazdowi historyków
miały związek z planowaną stałą obecnością
warszawskiego NIH w Pradze. Jest ona przygotowywana we współpracy z Collegium Carolinum
w Monachium. Nowa filia Instytutu podejmie
pracę przypuszczalnie w pierwszych miesiącach
roku 2018. 

aukowcy z Białorusi, Szwecji, Niemiec, Stanów
Zjednoczonych i Polski spotkali się 15 września 2017 roku w NIH w Warszawie na „śniadaniu
akademickim”, poświęconym nowym sposobom
podejścia do badań nad historią Białorusi. Dr Olga
Sasunkevich z Uniwersytetu Göteborskiego
podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat
koncepcji agency w odniesieniu do społeczeństwa białoruskiego. Mark Berman, doktorant na
Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, zwrócił
uwagę na dyskusje o roli jednostki, toczące się
w historiografii na temat radzieckiej historii i kultury. Przypomniał również potencjał objaśniający
pojęcia Eigensinn (autonomia jednostki), które
rozpowszechniło się w niemieckiej historiografii
poświęconej narodowemu socjalizmowi i NRD.
Podkreślił jednak, że konsekwentne sondowanie
swobody podejmowania decyzji na co dzień nie
może być mylone ze stałym oporem. Svetlana
Poleschuk z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji odniosła się do wyników
swoich badań na temat nieformalnych praktyk edukacyjnych na Białorusi, wytwarzających
w bardzo zróżnicowany sposób wiedzę poza
strukturami państwowymi. Przybyła z Michigan
socjolożka prof. dr Elena Gapova omówiła religijny charakter publicznego przyznawania się do
białoruskiej tożsamości na Białorusi na początku

XXI wieku. Prof. dr Iryna Ramanova z Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie
wyjaśniła, że proponowane metody dobrze nadają
się również do analizy historii radzieckiej z lat 20.
i 30. Według tej uczonej skupienie się na jednostce i jej umysłowości nie wiąże się automatycznie
z pomijaniem państwa i władzy. Ramanova podkreśliła, że odnośne badania wykazały, jak silnie
obie rzeczy są ze sobą splecione. Pomysłodawca
śniadania akademickiego – dr Felix Ackermann
z NIH w Warszawie – uwypuklił dwojaką rolę
historyków w odniesieniu do Białorusi. Z jednej
strony dowiadują się oni w toku badań więcej
o minionych rzeczywistościach, z drugiej zaś dzięki
formułowaniu określonych pytań w teraźniejszości
i publicznemu komunikowaniu rezultatów badań
zajmują zawsze również stanowisko polityczne
wobec badanego przedmiotu. Śniadanie poprzedziło VII Międzynarodowy Kongres Badań nad
Białorusią, który w tym roku odbył się po raz
pierwszy w Warszawie. 
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Znaczenie pierwszej wojny światowej w kulturze
pamięci okresu międzywojennego
Konferencja w Nidzie na Mierzei
Kurońskiej 21–24 września 2017 r.

H

istorycy z jedenastu krajów europejskich oraz
ze Stanów Zjednoczonych i Izraela dyskutowali przez dwa i pół dnia o znaczeniu pierwszej
wojny światowej w kulturze pamięci okresu międzywojennego. Obrady otwarto w letnim domu
Tomasza Manna. Inicjator imprezy, dr Vasilijus
Safronovas (Uniwersytet w Kłajpedzie), przedstawił główne założenia koncepcji konferencji
i sformułował pytanie, czy istnieje istotna różnica
między pamięcią o pierwszej wojnie światowej
w Europie Wschodniej i Zachodniej, a jeśli tak,
to czy ową różnicę da się zdefiniować za pomocą
pary pojęć „pamiętanie i zapominanie”. Dr Stefan
Goebel (Uniwersytet Kent) omówił w swoim
wystąpieniu „Intersecting Memories: War and
Remembrance in Interwar Europe” m.in., jak
w okresie międzywojennym funkcjonowały
w skali międzynarodowej różne narracje pamięci,
kształtując kulturową i zbiorową pamięć różnych
narodów. W dwóch kolejnych dniach uczestnicy
wygłaszali bogate w informacje prezentacje, poruszając wiele aspektów. Była mowa m.in. o absorpcji wspomnień wojennych przez literaturę i sztukę,
budowie pomników, działalności organizacji
kombatantów oraz o opiece nad inwalidami
wojennymi, wdowami i sierotami. Kolejny raz
trzeba było przypomnieć, że na wschodzie Europy
późna jesień 1918 roku nie oznaczała końca
wojny, gdyż obywatele nowo powstałych państw

Christhardt Henschel
(po prawej). Zdjęcie:
Aivaras Motuzas
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nadal walczyli na różne sposoby o niepodległość.
Jak tłumaczono w różnych wykładach, nowe państwa z reguły zapewniały weteranom tych kampanii lepszą pozycję niż byłym żołnierzom, którzy
walczyli w pierwszej wojnie światowej w armiach
imperialnych. Ta oraz liczne inne diagnozy dowodzą, że istnieje obszerny materiał pozwalający
na omawianie pamięci o pierwszej wojnie światowej w okresie międzywojennym w wymiarze
ponadnarodowym. Dotychczas – jak podsumowali
organizatorzy konferencji w końcowym panelu –
w badaniach naukowych zbyt mocno trzymano się
odnośnych perspektyw narodowych. Istnieje duża
potrzeba miarodajnej analizy i opisu znaczenia
pamięci o pierwszej wojnie światowej dla poszczególnych społeczeństw oraz opowiedzenia wojny
na nowo z perspektywy pamięci ponadnarodowej.
Koncepcję konferencji opracował dr Vasilijus
Safronovas (Uniwersytet w Kłajpedzie) we
współpracy z dr. Tomasem Balkelisem (Litewski
Instytut Historyczny Litewskiej Akademii Nauk),
dr. Klausem Richterem (Uniwersytet w Birmingham) i prof. dr hab. Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie). Zorganizowały ją wspólnie Instytut
Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego (Uniwersytet w Kłajpedzie), NIH w Warszawie, Instytut
Goethego w Wilnie, muzea w Neryndze, Litewska
Rada Naukowa oraz Centrum Kultury im. Tomasza
Manna w Nidzie.  

Warsztat „Puste miejsce / a? Niemiecka wojna
eksterminacyjna 1941–1944 i uświadamianie jej
w Republice Federalnej Niemiec po 1989 r.”

N

iemiecka wojna eksterminacyjna w Związku
Radzieckim (1941–1944), przypominana
w jego państwach-sukcesorach – zwłaszcza w Rosji
i na Białorusi – jako „Wielka Wojna Ojczyźniana”,
odgrywa raczej marginalną rolę w publicznej
percepcji i pamięci w Niemczech. Temu pustemu
miejscu w kulturze pamięci w RFN był poświęcony warsztat, który odbył się 23 i 24 września
w Warsztacie Historycznym Mińsk na terenie
dawnego getta. Autorami koncepcji i organizatorami byli dr Aliaksandr Dalhoŭski (Mińsk),
dr Alexandra Klei (Berlin) i dr Katrin Stoll (NIH
w Warszawie). Naukowcy z Australii, Niemiec,
Polski, Rosji, Białorusi i Stanów Zjednoczonych
spotkali się, by rozmawiać o naturze „krajobrazów śmierci” oraz o związku między przestrzenią
i pamięcią. Dyskusje ogniskowały się na następujących zagadnieniach: jaką rangę mają czyny i ich
sprawstwo oraz konkretne materialne miejsca,
w których dokonywano zbrodni, w społecznym,
naukowym i artystycznym rozrachunku z narodowym socjalizmem w Niemczech? Jak wyglądają
te miejsca dziś i jak można scharakteryzować
kształtowanie lub przekształcanie znaków i miejsc
pamięci? Które pomniki, miejsca pamięci i inne
reprezentacje estetyczne na obszarze byłego
Związku Radzieckiego są przedmiotem dyskursu
publicznego i naukowego, które zaś są mniej
znane lub zupełnie nieznane i dlaczego? Zagadnienia te omawiano na podstawie konkretnych

przykładów. Były nimi: pamięć o blokadzie Leningradu, muzealizacja i upamiętnianie niemieckich
zbrodni; codzienna narracja wiejskiej ludności
Polesia o wojnie eksterminacyjnej; opisy wojny
eksterminacyjnej w podręcznikach historii na Białorusi, w Niemczech, Francji, Polsce i na Ukrainie;
debata wokół wystaw o zbrodniach Wehrmachtu
oraz analiza wystawy „Masowe rozstrzeliwania.
Holokaust między Bałtykiem a Morzem Czarnym
1941–1944”; mordowanie pacjentów i pacjentek
klinik psychiatrycznych w rejonie Mińska i na
Ukrainie; niemieckie zbrodnie podczas odwrotu;
fotografie radzieckich jeńców wojennych i nowa
polityka pamięci w RFN dotycząca radzieckich
jeńców wojennych. Dla tej drugiej co do wielkości
grupy ofiar nazistowskiej polityki eksterminacji
(3,3 miliona zabitych) nie wzniesiono dotychczas centralnego ogólnoniemieckiego pomnika.
O przyczynach mówił w swoim wykładzie dr hab.
Andreas Hilger z NIH w Moskwie. Intelektualnym
punktem kulminacyjnym warsztatu był wieczorny
wykład prof. Konrada Kwieta (Sydney) na temat
„The Forest and the Final Solution”. Warsztat
zakończył się zwiedzaniem miejsca pamięci Mały
Trościeniec. O postrzeganiu tego miejsca relacjonował wcześniej dr Aliaksandr Dalhoŭski. 
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Wykłady

Prezentacja książki
26 września 2017

11 września 2017

Prof. Ph. D. Gershon D. Hundert Prof. em. dr Alfons Söllner
Jewish Social Space: The
Jürgen Habermas jako
Case of Early Modern
intelektualista polityczny
Poland-Lithuania
Swoje wystąpienie na konferencji
„‚Przestrzeń’ jako kategoria w badaniu
historii polskich Żydów (XVI–XIX wiek)“
(s. 2) prof. Gershon D. Hundert (McGill
University Montreal) poświęcił wielu
aspektom życia społecznego Żydów we
wczesnonowożytnej Rzeczpospolitej.
Hundert pokazał, jak na pozycję Żydów
wpływały zmiany w ramach społeczności
chrześcijańskiej oraz wewnętrzne
żydowskie regulacje. W tym kontekście
wyjaśnił m.in. również znaczenie perspektywy gender, której jego zdaniem
nie wolno zaniedbywać w analizie działalności gospodarczej Żydów. Posługując
się precyzyjną analizą pojęć, pokazał
ponadto, że tylko badania oparte na
źródłach żydowskich i chrześcijańskich
pozwalają na pełne przedstawienie
żydowskiego życia społecznego
w dawnej Rzeczypospolitej. 
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Jürgen Habermas jest dziś jednym
z najbardziej znanych intelektualistów –
nie tylko w Niemczech, ale i na całym
świecie. Alfons Söllner, emerytowany
profesor teorii politycznej i historii idei
na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, nakreślił najważniejsze etapy
biografii intelektualnej Habermasa,
odzwierciedlającej bieg najnowszej
historii niemieckiej i europejskiej od lat
60. do dziś. W latach 60. i 70. Habermas
ze swoimi refleksjami filozoficznymi
i analizami socjologicznymi na temat
szkoły frankfurckiej, ruchu studenckiego i tak zwanego „odwrócenia
tendencji” w latach 70. stał się profesorem powszechnie kojarzonym z polityką
(„politischer Professor”). W latach 80.
i 90. wyrobił sobie pozycję lewicowego
intelektualisty, występującego w sprawach publicznych. Zajął wtedy krytyczne
stanowisko wobec „duchowo-moralnego zwrotu” w okresie rządów Kohla,
w tak zwanym „sporze historyków”
ostro sprzeciwił się skonstatowanej
przez siebie „utylizacji nazistowskiej
przeszłości” przez „nową prawicę”
i spopularyzował koncepcję uniwersalistycznego patriotyzmu konstytucyjnego.
Na przełomie XX i XXI wieku w kontekście jednoczenia się Europy ponownie
uzyskał status intelektualnego lidera
opinii – tym razem na płaszczyźnie
międzynarodowej. Jako zatroskany
analityk Unii Europejskiej stał się zarazem jednym z jej największych mentorów, który zgłębiał warunki demokracji
postnarodowej, widząc w „projekcie
Europa” krok na drodze ku obywatelstwu świata. W konkluzji prof. Söllner stwierdził, że Habermas – dzięki
swojemu „awangardowemu wyczuciu
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spraw najistotniejszych”, które w jego
przekonaniu definiuje intelektualistę –
stał się uosobieniem społeczeństwa
otwartego na świat, niezależnie
od tego, czy kojarzy się ono komuś
z postępem, czy z zagrożeniem.

W dyskusji, poprowadzonej przez
prof. dr. hab. Franka-Lothara Krolla,
historyka nowożytności na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz i członka
Rady Naukowej NIH w Warszawie,
prof. Söllner odpowiadał na pytania
dotyczące aktualnych spraw Europy
Wschodniej. Ustosunkowując się do
kwestii, na ile rozumienie Europy przez
Habermasa stosuje się również do
Europy Wschodniej, prof. Söllner skonstatował, że Habermas wprawdzie nie
zajmował się zbyt intensywnie tą częścią
kontynentu, ale że jego republikańskie
idee konstytucyjne są jak najbardziej
istotne także dla niej. 

Jakie historie opowiadają dzisiaj muzea?
10 października 2017 roku odbyła się
w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN prezentacja książki prof. Anke te
Heesen Teorie muzeum, która ukazała
się jako 21. tom serii Klio w Niemczech.
W dyskusji udział wzięły: autorka,
prof. Anna Ziębińska-Witek (redaktorka naukowa polskiego przekładu
i autorka wprowadzenia, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
oraz dr hab. Ewa Chomicka z POLIN.
Rozmowę moderował dr hab. Marcin
Napiórkowski (Instytut Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego). Wywoławcze pytanie spotkania brzmiało:
Jaką historię opowiadają dziś muzea?
Wypowiedzi dyskutantek wykraczały
jednak poza to zagadnienie. Debata
toczyła się wokół takich problemów
jak potrzeba istnienia muzealnictwa
jako dyscypliny naukowej czy zmiany
w strukturach muzeów. Anke te Heesen,

profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, podkreślała, że dynamikę muzeów należy
analizować z perspektywy teoretycznej
i historycznej, gdyż tylko w ten sposób
możliwy jest opis ich współczesnej roli.
Dyskusja pokazała ponadto, jak różne są
definicje muzeum, wystawy czy obiektów. Rozmawiano o tym, czy dzisiejsze
muzea powinny koncentrować się na
swoich kolekcjach i wystawach czy
raczej na działalności edukacyjnej. Czy
obiekt muzealny to wyłącznie rzecz?
Jak zmienia się narracja ekspozycji wraz
z poszerzaniem definicji obiektu? Liczna
publiczność, wśród której byli zarówno
studenci i naukowcy, jak również praktykujący muzealnicy, żywo dyskutowała
z prelegentami. 

Anke te Heesen: Teorie
muzeum. Tłum. Agata Teperek,
red. naukowa i wprowadzenie
Anna Ziębińska-Witek. Warszawa:
Wydawnictwo Neriton 2016
(= Klio w Niemczech, t. 21). 195 str.
ISBN 978-83-7543-416-3.

Na zdjęciu po lewej: Anke te Heesen
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Pozostałe

Nowe publikacje
Posiedzenie Rady Naukowej NIH
w Warszawie

Wycieczka zespołu NIH
po województwie łódzkim
Pracownicy NIH w Warszawie odbyli 8 i 9 września
2017 r. dwudniową podróż studyjną. Pierwszym
punktem docelowym były okolice miejscowości
Bolimów w województwie łódzkim, gdzie od
kilku lat grupa badaczy odsłania pozostałości
frontu wschodniego pierwszej wojny światowej. Kierująca tymi badaniami dr hab. Anna
Zalewska, historyczka i archeolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, oprowadziła grupę po terenie, na którym armia niemiecka w 1915 r. po raz pierwszy
użyła gazu bojowego i toczyła zaciekłe walki
pozycyjne z rosyjskim nieprzyjacielem. Stamtąd
uczestnicy wyjazdu pojechali do barokowego
pałacu Radziwiłłów w Nieborowie i do Łowicza,
gdzie zwiedzili dział etnograficzny muzeum
miejskiego. Na zakończenie dnia odbyło się
spotkanie przy ognisku.
Drugi dzień poświęcony był historii przemysłu
i architektury miasta Łodzi. W ramach spaceru
po dawnym „polskim Manchesterze” zespół NIH
zwiedził m.in. kompleksy byłych fabryk włókienniczych wielkich przedsiębiorców Izraela
Poznańskiego i Karola Scheiblera, dzięki którym
Łódź stała się w XIX wieku centrum polskiego
przemysłu włókienniczego. 
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Zwiedzanie Łodzi

Na cyklicznym dorocznym posiedzeniu zebrała się
6 października 2017 r. Rada Naukowa NIH w Warszawie. Prof. dr hab. Thomas Wünsch (Uniwersytet
w Pasawie) przewodniczył gremium, które rozmawiało z pracownikami funkcyjnymi i naukowcami
NIH w Warszawie o pracy Instytutu. O działalności
Fundacji im. Maxa Webera opowiedział jej prezydent prof. dr hab. Hans van Ess. Członkowie Rady
Naukowej dyskutowali o projektach naukowych
Instytutu oraz interesowali się obecnymi zmianami w polityce historycznej w Polsce. Szczególną
uwagę zwrócono na planowane otwarcie biur
zamiejscowych warszawskiego NIH w Pradze
i Wilnie. Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Miloš
Řezník podziękował odchodzącym członkom Rady,
prof. dr hab. Martinowi Schulze Wessel (Monachium) oraz prof. dr hab. Annie Wolff-Powęskiej
(Poznań) za ich wieloletnie wsparcie oraz zainteresowanie, z jakim śledzili działalność Instytutu.
W końcu 2016 r. funkcję nowych członków
Rady Naukowej objęli prof. dr hab. Eva Schlotheuber, profesor historii średniowiecznej na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie
i przewodnicząca Związku Historyków Niemieckich, oraz dr Darius Staliūnas, wicedyrektor Litewskiego Instytutu Historycznego w Wilnie. 

Studien zur Kunstgeschichte in Mittel- und
Ostmitteleuropa – księga jubileuszowa ku
czci prof. Michaeli Marek
„Przestrzenie kształtowane przez ludzi” to
temat przewodni księgi jubileuszowej ku czci
prof. Michaeli Marek, która ukazała się we współpracy z NIH w Warszawie. Praca zawiera artykuły
dwanaściorga uczniów profesor historii sztuki
Europy Wschodniej na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie, a ich spektrum tematyczne rozciąga
się od sztuki plastycznej schyłku średniowiecza po
architekturę współczesną. Uwzględniono również
aspekty dziejów i metodyki historii sztuki. Pod
względem geograficznym artykuły skupiają się na
Europie Środkowej i Wschodniej. Ich różnorodność
jest odzwierciedleniem szerokich horyzontów,
którymi cechuje się działalność naukowa i dydaktyczna prof. Michaeli Marek. Teksty ogniskują się
na kategorii przestrzeni, jej fizycznej obecności
i możliwości jej zmysłowego doświadczania,
a także na przestrzeni jako konstrukcji społecznej.
Autorki i autorzy pokazują, że sztukom plastycznym i architekturze we wszystkich epokach przypadła rola stanowienia konstytutywnych elementów i mediów przestrzeni. Ta charakterystyczna
dla historii sztuki perspektywa jest dyskutowana
w rozmaitych aspektach. 

Polskie wydanie eseju Norberta Eliasa
o czasie
W Eseju o czasie (oryginał w języku niderlandzkim 1974 / 75, przejrzana i rozszerzona edycja
niemiecka wyd. Suhrkamp 1984) słynny socjolog
Norbert Elias (1897–1990) analizuje z perspektywy
socjologii wiedzy to, co nazywamy „czasem”.
Autorowi chodzi o zademonstrowanie, że „czas”
jest konstrukcją społeczną i że ludzkie postrzeganie czasu przeobraziło się w ciągu stuleci. Czas
nie jest więc zjawiskiem danym przez naturę, lecz
umieszczaniem rzeczy we wzajemnych relacjach.
Warunkiem postrzegania czasu jest umiejętność
jednoczesnego obserwowania sekwencji wydarzeń, jednak ze świadomością, że nie zaszły one
łącznie („synteza”).
Elias śledzi ewolucję świadomości czasu
w związku ze swoją teorią procesu cywilizacji.
Badając, jak „czas” był rozumiany i definiowany
w społeczeństwach na różnych etapach rozwoju,
rozszerza swoją analizę procesu cywilizacji na
problem nowoczesności.
Tłumaczenie książki powstało dzięki wsparciu
NIH w Warszawie. 

Członkowie Rady Naukowej NIH w Warszawie. Od lewej: Darius Staliūnas, Thomas
Wünsch, Dieter Pohl, Gertrud Pickhan, Frank-Lothar Kroll, Bogusław Dybaś
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Susanne Kimmig-Völkner,
Eva Pluhařová-Grigienė
i Kai Wenzel (red.):
Gestaltungsräume.
Studien zur Kunstgeschichte in Mittel- und
Ostmitteleuropa.
Festschrift zu Ehren von
Prof. Dr. Michaela Marek.
Regensburg: Wydawnictwo Schnell & Steiner
2017. 215 str. 29,95 EUR.
ISBN 978-3-7954-3978-8.

Norbert Elias: Esej o czasie.
Przekład Ada Łobożewicz.
Wstęp Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2017 (seria „communicare.
historia i kultura“).
221 str. 39 PLN.
ISBN 978-83-235-2420-5
(wersja drukowana),
978-83-235-2436-6 (publikacja elektroniczna), 97883-235-2428-1 (pdf online).
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Ze świata nauki i kultury
Polski bohater narodowy i zwycięzca spod Wiednia
Wystawa i konferencja o Janie III Sobieskim w stolicy Austrii
Kuratorzy (Maike Hohn, Wiedeń
i Konrad Pyzel, Wilanów) oprowadzają
referentów po wystawie.
Zdjęcie: Sabine Jagodzinski

W ramach upamiętnienia odsieczy
obleganego przez Turków Wiednia
(12 września 1683 r.) w naddunajskiej
metropolii pokazano wystawę „Jan III
Sobieski. Polski król w Wiedniu”. Znalazła ona stosowne ramy w Pałacu
Zimowym księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, znanego podobnie jak Jan III jako
„pogromca Turków”. W salach paradnych prezentowane były arcydzieła
malarstwa, rzeźby, grafiki drukowanej
i rzemiosła artystycznego, które miały
12

przybliżyć zwiedzającym postać Jana III
jako wodza i męża stanu, ale również
jako człowieka rodzinnego i mecenasa
sztuki. Koncepcja została opracowana
wspólnie przez wiedeński Belweder,
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamek Królewski i Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie.
19 i 20 września 2017 r. odbyła się
towarzysząca wystawie konferencja
naukowa pod tytułem „Jan III Sobieski –
polski bohater narodowy i zwycięzca
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spod Wiednia. Historia – Pamięć – Dziedzictwo”. Zainaugurowało ją oprowadzenie uczestników po wystawie
przez jej kuratorów. Organizatorami
konferencji także były placówki polskie
i austriackie – Stacja Naukowa Polskiej
Akademii Nauk (PAN) w Wiedniu, Instytuty Kulturoznawstwa i Historii Teatru
oraz Badań nad Historią Sztuki i Muzyki
Austriackiej Akademii Nauk, a także
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wśród zaproszonych zaś znaleźli się
referenci polscy, austriaccy i niemieccy.
Celem konferencji było naświetlenie postaci króla, jego – osadzonej
w warunkach społecznych ówczesnej
epoki – działalności w polityce zagranicznej i wewnętrznej, dzieł sztuki
powstałych za sprawą władcy i jego
dotyczących, ale również wykorzystywania jego osoby do celów politycznych
od XVII po XXI wiek. Bardzo owocne
okazało się przy tym zachowanie mniej
więcej równych proporcji między referatami z dziedziny historii i historii sztuki.
Warszawski NIH był reprezentowany przez dr Sabine Jagodzinski,
która wygłosiła wykład z historii sztuki,
poświęcony ikonografii triumfu Sobieskiego. Innym reprezentantem NIH był
dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. dr hab. Bogusław Dybaś, członek Rady Naukowej Instytutu.
Tego rodzaju kooperacji polskich,
austriackich i niemieckich uczonych,
opartej na otwartej i żywej dyskusji bez
narodowych ograniczeń – i znacznie

Personalia
ułatwionej przez tłumaczenie symultaniczne – nie można by sobie wyobrazić jeszcze w okresie „okrągłego”
jubileuszu odsieczy wiedeńskiej
w 1983 roku. Konferencja była zatem
pozytywnym przykładem na to, jak
produktywna współpraca międzynarodowa może obecnie – wbrew pewnym
oporom – wnosić wkład w lepsze rozumienie i ocenę historii. 

Pod koniec września 2017 r. zakończył się roczny pobyt dr. Karstena
Holstego jako badacza wizytującego
w NIH w Warszawie. Ten historyk
i germanista był wcześniej pracownikiem naukowym Centrum Badawczego
Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) przy Uniwersytecie w Lipsku oraz Instytutu Historii
Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle
i Wittenberdze. W 2010 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy o repozycjonowaniu szlachty brandenburskiej w debatach politycznych po roku 1806. Jego
projekt badawczy w NIH w Warszawie
był poświęcony dziejom mieszczaństwa
Wschowy w pierwszej połowie XVIII
wieku i nosił tytuł roboczy „Polityki
miejskie w unii polsko-saskiej. Analiza
mikrohistoryczna polskiego miasta
koronnego Wschowy w perspektywie
transnarodowej”. Monografia oparta
na tym projekcie ma zostać ukończona
w 2018 roku. 

Program konferencji.
Zdjęcie: Sabine Jagodzinski
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Terminy
Wykłady wtorkowe
14 listopada 2017, godz. 18.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. dr h. c. Victor Dönninghaus (Hamburg)
„Pamiętniki“ Leonida Breżniewa: klucz do zrozumienia I sekretarza KC KPZR

28 listopada 2017, godz. 18.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec)
Exporting Central Europe or History Discontinued? Postwar Political Exile in Australia: A Case
Study of Czechoslovak Emigration, 1948 –1989

12 grudnia 2017, godz. 18.00
NIH w Warszawie
Prof. dr hab. Andreas Rödder (Moguncja)
Kto się boi Niemiec? Gabinet luster percepcji
europejskich od roku 1870

Konferencje / Warsztaty
14  – 16 listopada 2017
Kraków
The 2nd International Conference of the European Association for Holocaust Studies „Current
Research on Auschwitz History and Memory“
Panel NIH w Warszawie (Christhardt Henschel,
dr Katrin Stoll, Jan H. Issinger, prof. dr hab. Ruth
Leiserowitz)

16 – 17 listopada 2017
NIH w Warszawie
Warsztaty „Powiązania i rozbieżności. Niemiecko-polskie perspektywy badawcze w historii sztuki
po roku 1945”
We współpracy z Centralnym Instytutem Historii
Sztuki w Monachium

16 – 17 lutego 2018
Vila Lanna, Praga
Konferencja „Prostytucja
w Europie Środkowo-Wschodniej w historycznej perspektywie”

Pozostałe wykłady
16 maja 2018
NIH w Warszawie
Dr Christoph Bartmann (Warszawa)
Uroczysty wykład inaugurujący obchody 25-lecia
NIH w Warszawie

24 maja 2018
NIH w Warszawie
Dr Stefan Dyroff (Berno)
Transnarodowe aspekty wzajemnego postrzegania w XX wieku

Debata Lelewelowska
6 grudnia 2017, godz. 18.00
NIH w Warszawie
Zamek bez Zbiorów – Zbiory bez Zamku.
O współczesnym wykorzystaniu architektoniczno-artystycznej spuścizny czasów nowożytnych
Dyskutują: prof. dr hab. Kilian Heck (Greifswald),
prof. dr hab. Tomasz Torbus (Gdańsk), dr Samuel
Wittwer (Poczdam); moderacja: dr Sabine
Jagodzinski (NIH w Warszawie)
14
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19–21 marca 2018
NIH w Warszawie
Warsztaty „Temporality and Statehood“
We współpracy z Wydziałem Historii Uniwersytetu
w Birmingham i z Instytutem Badań Europejskich
(IFES) Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą

23 –  25 marca 2018
NIH w Rzymie
Konferencja „Secularities. Freethinkers in the
context of national movements and the foundation of nation states in Europe, 1789 –1920“
Wspólna konferencja NIH w Rzymie i NIH
w Warszawie

The Formation of a New Society and Its
Reflections in Family Stories“
We współpracy z Instytutem Archeologii
i Historii Regionu Morza Bałtyckiego
Uniwersytetu w Kłajpedzie

Pozostałe

24  – 26 maja 2018
NIH w Warszawie / Instytyt Historii Polskiej
Akademii Nauk

16 maja 2018
NIH w Warszawie

Konferencja „Germans and Poles in the Middle
Ages – the Perception of the ‚Other‘ and the
Presence of Mutual Stereotypes“
We współpracy z Instytutem Historii Polskiej
Akademii Nauk

luty / marzec 2018
Kino Iluzjon
Cykl pokazów filmowych o historii 1968 roku

Obchody jubileuszu 25-lecia istnienia
NIH w Warszawie

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

7 czerwca 2018
NIH w Warszawie
Konferencja „Res – mobilia. Przedmiot jako
symbol statusu, władzy i funkcji“
We współpracy z Polską Akademią Nauk

25  – 27 czerwca 2018
Kowno
Warsztaty „Ukrywane dzieci żydowskie.
Koniunktury pamięci w skali europejskiej”
We współpracy z International Centre for Litvak
Photography

10 – 14 lipca 2018
Budapeszt
Drugi Kongres Światowy Association for
Borderlands Studies „Border-Making and Its
Consequences – interpreting evidence from the
,post-colonial‘ and ,post-imperial‘ 20th century“
Interdyscyplinarny panel NIH w Warszawie
o wielojęzyczności w regionach przygranicznych

13 – 14 września 2018
NIH w Warszawie
Konferencja „Momenty monetyzacyjne i strefy
komercjalizacji w rejonie Morza Bałtyckiego
w latach 1050 –1450”

23 –  24 marca 2018
NIH w Warszawie
Warsztaty „Klaipėda Region 1945 –1960:
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