Styczeń 2016

Newsletter

Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
August 2015

Funkcjonalność historii
w późnej nowoczesności
Konferencja inicjująca działalność
nowego zespołu badawczego

Oprócz zespołu „Regionalność i powstawanie regionów” w bieżącym roku ukonstytuował się kolejny
zespół badawczy w NIH w Warszawie. Pod hasłem
„Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”
Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine
Stach i Katrin Stoll zajmują się różnymi wariantami współczesnego wykorzystania historii. Punktem
wyjścia jest obserwacja symptomatycznej paraleli
we współczesnym społeczeństwie: z jednej strony
nasze życie przyspiesza i rozpada się na fragmenty,
tożsamości w „płynnej nowoczesności” (Zygmunt
Bauman) są negocjowane w zależności od sytuacji,
a teraźniejszość się kurczy (Hermann Lübbe); z drugiej zaś strony przeszłość, mimo że coraz szybciej
staje się nam obca (a może właśnie dlatego), zyskuje na znaczeniu, zalewa nas w sposób niemal
dosłowny. Rozkwit przeżywają średniowieczne
jarmarki, ﬁlmy historyczne i turystyczne „podróże
w czasie”, czasopisma czy powieści historyczne zapełniają regały w księgarniach i nawet czasy relatywnie nieodległe znajdują odzwierciedlenie w muzeach – dodajmy: licznie odwiedzanych.

Inaczej niż w wypadku pozostałych zagadnień badawczych Instytutu, w centrum zainteresowań
nowego zespołu badawczego stoją przede wszystkim współczesne reprezentacje przeszłości, które
wyjaśniane są z perspektywy późnonowoczesnego
społeczeństwa w warunkach kapitalizmu konsumpcyjnego. Każdy z realizowanych w zespole projektów stara się wykroczyć poza wydeptane już ścieżki
badań pamięci lub polityki historycznej i koncentruje się na analizie semantycznej poszczególnych
przekazów, stawiając pytania o ich wykorzystanie
i przyswojenie: Jak, w jakim celu, dlaczego i dla
kogo wprowadzane są odniesienia do przeszłości
w poszczególnych przypadkach? Jakie zjawiska są
nowe, a jakie można przedstawiać w historycznej
perspektywie? A także: co to oznacza dla naszych
wyobrażeń o historii?
Te i inne pytania stały w centrum konferencji inicjującej działalność zespołu, która odbyła
się w dniach 17–18 września 2015 roku w NIH
w Warszawie. Przedstawiciele historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii i ﬁlmo-
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znawstwa z Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii,
Francji i Szwajcarii zostali zaproszeni, aby przedyskutować aktualne koncepcje, metody i perspektywy badawcze. Celem organizatorów była
diagnoza stanu rzeczy oraz krytyczna refleksja
na temat różnych perspektyw, jakie stosowane są
w badaniu publicznych reprezentacji przeszłości.
Już we wprowadzeniu Miloš Řezník zaznaczył, że
mamy do czynienia z problemem rozległym i niejednorodnym.
Poszczególne wystąpienia odzwierciedlały niezwykłe
zróżnicowanie tematów związanych z funkcjonalnością historii. Podczas gdy pierwszy panel poświęcony był pojęciom, teoriom i podejściom poszczególnych dyscyplin badawczych, w kolejnych sekcjach
przedstawiano reﬂeksje na temat funkcji historii
w dziejach turyzmu, w obszarze dziedzictwa kulturowego, w rekonstrukcjach (re-enactment) i ﬁlmach
historycznych, komiksach, muzeach, jak również dyskutowano o wykorzystaniu historii w przedsiębiorstwach. Na zakończenie uczestnicy, wspólnie z Katrin
Stoll, „poszukiwali śladów” historii na warszawskim
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Muranowie, aby w ten sposób reasumować reﬂeksje
minionych dwóch dni.
Podsumowanie żywych dyskusji, jakie prowadzono
po poszczególnych wystąpieniach, musi być – siłą
rzeczy – skrótowe. Większość rozmów dotyczyła dwóch związanych ze sobą zagadnień: z jednej
strony związku między ekonomiczną użytecznością
a badaniami historycznymi, z drugiej zaś – wzrastającej roli „homo ludens” jako ﬁgury, która podchodzi
do przeszłości w sposób zabawowy. W kontekście
pierwszego problemu pojawiły się pytania o deﬁnicje
„historii stosowanej” czy „public history”, jak również o konsekwencje, jakie dla historii jako dyscypliny
naukowej niosą podejścia partycypacyjne czy ekonomiczne. Drugie spojrzenie zorientowane było na potrzeby „przeżycia”, widoczne w (audio)wizualnych,
cyfrowych, wirtualnych i performatywnych reprezentacjach historycznych: Jakie mamy narzędzia do
analizy tych społecznie ważnych sposobów wykorzystywania historii? Jaką role odgrywa tu „autentyczność” i w jaki sposób można uchwyć normatywny
aspekt historii?
To tylko niektóre z problemów, omawianych po wystąpieniach. I choć kwestia integralnego podejścia
do pozaakademickiego uprawiania historii pozostała
otwarta, to żywe dyskusje przyczyniły się do identyﬁkacji podstawowych problemów, stawiania bardziej konkretnych pytań i – taką mamy nadzieję – do
nawiązania trwałej współpracy między uczestnikami
konferencji a NIH w Warszawie.

Wydarzenia

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny
w NIH w Warszawie
XV konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, która odbyła się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie w dniach od 9 do 11 września 2015 roku,
zainaugurowana została wykładem w Pałacu Karnickich, siedzibie NIH. Zastępczyni Dyrektora
NIH w Warszawie, prof. Ruth Leiserowitz, mówiła na temat „Overlapping Identities in Warsaw
Operation Rooms. Jewish-German-Polish aspects among physicians in the 19th century”.
Za sprawą tej konferencji, zatytułowanej „Żydzi – Niemcy – Polacy: historie i tradycje
w kulturach medycznych”, polsko-niemiecki dialog naukowy został poszerzony o perspektywę żydowską. W ten sposób organizatorzy chcieli się odnieść do – przez długi czas – podzielonej historii, włączając do niej zagadnienia katastrof i zbrodni.
Współorganizatorzy – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymberdze, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie – powitali, obok polskich
i niemieckich uczestników, także kilkoro badaczy z Izraela. Podczas konferencji prowadzono
żywe dyskusje, uwzględniające wielorakie tematy i oferujące bogaty materiał do kontynuacji owocnego niemiecko-polsko-żydowskiego dialogu.
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Humanistyka w dialogu: o stanie Unii Europejskiej
Prof. Miloš Řezník, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, uczestniczył 21 września 2015 r.
w dyskusji panelowej „Unia Europejska od permanentnego
kryzysu do ‘cichego supermocarstwa’?”, która miała miejsce
w Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu dyskusji „Humanistyka w dialogu”,
organizowanego w różnych miejscach w Niemczech przez
Fundację im. Maxa Webera.
Dyskusja poświęcona była następującym zagadnieniom: Co
na temat Unii Europejskiej sądzą jej państwa członkowskie?
W jakim kierunku powinna albo może rozwijać się Unia Europejska? Czy powinna przyjąć kolejne kraje? Jaką rolę odgrywają opinie i uprzedzenia, istniejące obecnie,
w szczególności między Północą a Południem Europy? A jakie oczekiwania w kwestii przyszłości Europy mają
kraje Europy Wschodniej? Czy rozbieżne poglądy mogą być powodem sceptycyzmu? Czy jako obywatele
unijni wymagamy zbyt wiele i stosujemy zbyt surowe kryteria, umniejszając zalety Unii Europejskiej?
Te i podobne kwestie omówione zostały przez prof. Miloša Řezníka i innych ekspertów – prof. Martina Baumeistera (Niemiecki Instytut Historyczny w Rzymie) i dra Christiana Tomuschata (Uniwersytet Humboldta
w Berlinie, Berlińsko-Brandenburgska Akademia Nauk) – z perspektywy historycznej, ekonomicznej, politycznej i socjologicznej. Dyskusję poprowadziła Anne Raith ze stacji radiowej Deutschlandfunk.
W centrum uwagi wydarzenia, w którym wzięło udział wielu gości, znalazły się kwestie greckiego kryzysu
ﬁnansowego, fali uchodźców w Europie i solidarności europejskiej. Miloš Řezník wskazał na widoczną inﬂację w używaniu pojęcia „kryzys” we współczesnym dyskursie europejskim i na polityczne konsekwencje
tego stanu rzeczy. Ponadto omówił perspektywy i społeczne postrzeganie wymienionych wyżej problemów
w krajach Europy Środkowej.

12. Debata Lelewelowska: „Zwycięski pochód neoliberalizmu?”
6 października 2015 roku w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie zorganizowano 12. Debatę
Lelewelowską, zatytułowaną „Zwycięski pochód neoliberalizmu? Nowe spojrzenia na transformację 1989
roku”. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała
dyskusji z udziałem prof. Philippa Thera (Wiedeń),
dr Michala Pullmanna (Praga) i red. Rafała Wosia
(Warszawa). Debatę moderował prof. Włodzimierz
Borodziej (Warszawa), a wprowadzenie do dyskusji
wygłosił prof. Maciej Górny (Warszawa).
W pierwszej części debaty dyskusja dotyczyła politycznych, gospodarczych i społecznych ciągłości, możliwych do zidentyﬁkowania w rozwoju i funkcjonowaniu Polski i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej przed rokiem 1989 i po nim. Paneliści zgodnie
stwierdzili, że pod wieloma względami można zaobserwować pewne kontynuacje. Ther podkreślał, że mógłby
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się zgodzić na uznanie roku 1989 za cezurę w zakresie reform politycznych, podczas gdy Woś zdecydowanie
odrzucił pojęcie „godziny zero”, argumentując, że w Polsce można zaobserwować wyraźne ciągłości we
wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i polityczno-społecznego.
Druga część dyskusji poruszała problem roli kapitału ludzkiego w procesie transformacji. Można powiedzieć,
że kapitał ludzki, ukształtowany w czasach państwa komunistycznego, stanowił z jednej strony bazę transformacji społeczno-politycznej i ekonomicznej,
jednakże, z drugiej strony, nie został on należycie
wykorzystany po 1989 roku, a jego możliwości zostały po części zmarnotrawione. Wiele uwagi poświęcono także kwestii wygranych i przegranych
transformacji. Zagadnienie to było istotne również
w ramach trzeciej części debaty. Podczas gdy Ther
bardzo pozytywnie oceniał rozwój gospodarczy
Polski po roku 1989, Woś krytykował zbyt małe
zainteresowanie kwestią przegranych w dyskursie
publicznym.
Na zakończenie debaty odbyła się dyskusja z udziałem publiczności, m.in. prof. Karola Modzelewskiego, podczas której komentowano m.in. rolę obszarów
wiejskich w procesie transformacji oraz moralną ocenę polityki państwa po 1989 roku. Profesor Borodziej
podkreślił w podsumowaniu, że transformacja w Polsce zakończyła się już dawno na polu formalnym, jednakże w sferze społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego będzie trwać jeszcze długo.
W trakcie spotkania Philipp Ther miał okazję zaprezentować świeżo wydane polskie tłumaczenie swojej książki pt. Nowy ład na starym kontynencie. Historia neoliberalnej Europy – historię „zwycięskiego pochodu neoliberalizmu” w Europie Środkowo-Wschodniej od roku 1980, aż po ostatni wielki kryzys gospodarczy.

Organizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie „Debaty Lelewelowskie” to forum, na
którym dyskutowane są aktualne i kontrowersyjne zagadnienia polskiej historii w kontekście europejskim.
W debatach uczestniczą czołowi przedstawiciele polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich oraz międzynarodowych nauk historycznych, podejmujący sporne tematy. Do dyskusji zapraszana jest także publiczność. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest konfrontacja nie tylko sprzecznych, wykluczających się często tez
i opinii, ale także doprowadzenie do intensywnej wymiany poglądów między różnorodnymi środowiskami
historyków. Dzięki temu poszczególne kwestie są przedstawiane w pogłębiony sposób, uwzględniający
także róznorodne możliwości metodologicznego podejścia do danego problemu.
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Konferencja pt. „Antysemityzm w XIX wieku w perspektywie
porównawczej” w Niemieckim Instytucie Historycznym w Paryżu
Po raz pierwszy kilka instytutów należących do Fundacji im. Maxa Webera zorganizowało wspólną konferencję tematyczną. Odbyła się ona w dniach 21–23 października 2015 w NIH w Paryżu i poświęcona była
tematowi „Antysemityzm w XIX wieku w perspektywie porównawczej“. Mimo że problem antysemityzmu
znów niestety jest bardzo aktualny, ważne fazy jego rozwoju, w tym okres późnego wieku XIX, nie zostały
dotychczas wystarczająco zbadane. Inicjatorzy konferencji, dr Mareike König i dr Oliver Schulz, zwołali międzynarodowy panel ekspertów, aby umożliwić porównawcze, ponadnarodowe spojrzenie na tę problematykę. Również dzięki innym instytucjom, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu – Centrum Badań nad
Antysemityzmem (TU Berlin), Musée d’art et d’histoire du judaïsme
i Fondation pour la Mémoire de la Shoah – oraz wybitnym naukowcom
z wielu krajów, zamierzenie to zostało pomyślnie zrealizowane. Wielu wysoko wykwaliﬁkowanych doktorantów i absolwentów studiów
podyplomowych berlińskiego Centrum Badań nad Antysemityzmem
wzbogaciło naukowe spojrzenie o liczne aspekty wschodnio- i południowo-wschodnioeuropejskie. Polską perspektywę przedstawił wybitny ekspert dr Grzegorz Krzywiec (Polska Akademia Nauk, Warszawa),
który wygłosił referat pt. „Lueger’s Effect in the Fin-de-Siècle Catholic
Poland: the Imaginary Jew, the Viennese Christian Socials and the Rise
of Catholic Anti-Semitism in Eastern Europe”.
Z inicjatywy NIH w Warszawie nowy format wspólnych imprez ma być
w przyszłości kontynuowany jako doroczna konferencja Fundacji im.
Maxa Webera. W jej ramach dyskutowane będą zagadnienia naukowe, widziane z międzynarodowej perspektywy porównawczej. Pierwszą z serii dorocznych konferencji zorganizuje w 2016 r. NIH w Warszawie na
temat: „Imperialne wyzwania Austro-Węgier. Nacjonalizmy i rywalizacja mocarstw”.

WeberWorldCafé: Zimna wojna w perspektywie interdyscyplinarnej
i ponadregionalnej
Czwarta z kolei impreza w cyklu realizowanym przez Fundację im. Maxa Webera (Bonn) wspólnie z Forum Studiów
Transregionalnych (Berlin) odbyła się 16 listopada 2015 r.
w Domu Książki w Lipsku. Z inicjatywy dra Jensa Boysena
(NIH Warszawa) poświęcona była tematowi „Globalisation
during the Cold War: Culture, New Geopolitics and Che
Guevara“. W charakterystycznej dla tego formatu atmosferze kawiarni szesnaścioro „gospodarzy“ – ekspertów
z siedmiu krajów – dyskutowało przy ośmiu stolikach z ok.
35 uczestnikami spotkania na temat różnych aspektów
wskazanego problemu. Uczestnicy zmieniali stolik i partnera rozmowy co 30 minut, co umożliwiło scalenie i przekazanie wyników poszczególnych rozmów.
Celem spotkania było omówienie epoki zimnowojennej w perspektywie interdyscyplinarnej i ponadregionalnej, z uwzględnieniem kontekstów: socjalnych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Podobnie jak
podczas pozostałych spotkań WeberWorldCafé, nacisk położono na to, by równomiernie uwzględnić różne
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regiony świata i skoncentrować się na przemianach, które dokonywały się po roku 1945 między dominującą
przez stulecia Europą a coraz bardzie niezależnymi koloniami. Wachlarz tematyczny sięgał od roli ideologii
dominujących w „polityce Trzeciego Świata“ obu supermocarstw, przez problem ponadnarodowych ruchów
społecznych i politycznych oraz różnych modeli modernizacyjnych, aż po rolę sztuki i propagandy w stosunkach międzynarodowych.
Na zakończenie trzygodzinnego spotkania uczestnicy zgodzili się, że różnorodność doświadczeń gospodarzy
i uczestników różnicowała tematy rozmowy, prowadząc ostatecznie do złożonego obrazu epoki, skłaniającego do dalszych reﬂeksji.

Imperialne wyzwania Austro-Węgier (1): ekspansja
Wielonarodowe Austro-Wegry były w „długim wieku XIX“ dominującą siłą na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i mogły prowadzić politykę ekspansji aż do roku 1912, nawet podczas I Wojny Światowej.
Jednakże musiały się liczyć w całym tym okresie z coraz to silniejszymi czynnikami destabilizującymi. Zagrożeniem dla monarchii austro-wegierskiej były nie tylko rywalizujące z nią Niemcy, Rosja czy Imperium
Osmańskie, lecz i coraz silniejsze wewnętrzne ruchy narodowościowe. Z ich powodu imperium stanęło
w końcu wobec problemów, którym nie było w stanie sprostać, co doprowadziło w roku 1918 do jego ostatecznego upadku i podziału na szereg państw narodowych.
Warsztaty, prowadzone przez dra Stephana Lehnstaedta (NIH w Warszawie) i dra Wolframa Dornika (Instytut do Spraw Badań nad Skutkami Wojny im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu / Archiwum Miejskie Grazu)
w Warszawie w dniach 8–9 października 2015 z udziałem uczestników z pięciu krajów, postawiły sobie za cel
omówienie ekspansji monarchii Habsburgów
w XIX w. i naświetlenie celów gospodarczych,
militarnych i kolonizatorskich, jakie były z nią
związane. Zwrócono uwagę m.in. na różnice
w sposobie sprawowania władzy kolonialnej,
a przynajmniej quasi-kolonialnej, na obszarach
podporządkowanych Austro-Wegrom w latach
1867–1918: na Bałkanach, w Polsce i na Ukrainie. Trwale obowiązywała tzw. „polityka różnicowania”, która jednak zwłaszcza w czasie
I Wojny Światowej została odsunięta na drugi
plan przez realizację krótkodystansowych celów
gospodarczych, podyktowanych prawdziwymi
lub rzekomymi potrzebami.
Skupienie władzy w rękach wojskowych, do którego doszło po roku 1914, stanowiło kontrapunkt do pluralistycznego podziału władz w Austro-Węgrzech sprzed wybuchu wojny, co ostatecznie zniweczyło propagandowy obraz heterogeniczności monarchii. Oczekiwania w sferze politycznej i ekonomicznej nie zostały
spełnione, tak że historia okupantów i okupowanych mogła zostać spisana jako historia ciągu rozczarowań.
Następnym wydarzeniem z tego cyklu tematycznego będzie międzynarodowa konferencja „Imperialne wyzwania Austro-Węgier: Nacjonalizmy i rywalizacja mocarstw”, którą NIH w Warszawie organizuje w listopadzie 2016 r. jako doroczną konferencję Fundacji im. Maxa Webera.
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Konferencja „Góry – Literatura – Kultura” w Zakopanem

W dniach od 14 do 16 października 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja „Góry – Literatura
– Kultura. Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej,
społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku”, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski,
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Tatrzański Park Narodowy oraz Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Konferencję otworzyli główni organizatorzy,
mianowicie prof. Miloš Řezník z NIH oraz dr hab.
Ewa Grzęda i dr hab. prof. UWr Małgorzata Łoboz
z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
W zamierzeniu obydwu instytutów zakopiański zjazd
ma być początkiem długoletniej współpracy. Tematem przewodnim spotkania był motyw gór i jego
znaczenie w twórczości literackiej i artystycznej oraz
w dyskursie społecznym i politycznym na przełomie XIX i XX wieku. Na trzydniowe obrady przybyli
naukowcy z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy

i Austrii. Z tematem konferencji zmierzyli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, m.in. literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii oraz medycyny. Dzięki temu konferencja umożliwiła przedstawienie odmiennych punktów widzenia i interpretacji oraz pozwoliła na burzliwe i owocne dyskusje.
W obradach brał udział prof. Jacek Kolbuszewski, jeden
z najwybitniejszych polskich specjalistów w zakresie
tematyki górskiej. Niemiecki Instytut Historyczny reprezentowali w Zakopanem prof. Miloš Řezník oraz
dr Aleksandra Kmak-Pamirska. Pracownicy NIH skupili się na analizie problemu postrzegania gór w regionach, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się
z ową tematyką. Prof. Řezník zaprezentował zagadnienie mitycznych i symbolicznych gór na Kaszubach,
a dr Aleksandra Kmak-Pamirska omówiła symbolikę
gór w świadomości kulturowej na Podlasiu i Wołyniu
na przełomie XIX i XX wieku. Tematy te ukazały, że
motyw gór, niejednokrotnie mitycznych bądź niewidocznych dla zewnętrznego obserwatora, odgrywał
symboliczną rolę w dyskursie społecznym na przełomie XIX i XX wieku. Góry były elementem konstytuującym tożsamość narodową, regionalną lub lokalną, religijną, społeczną i kulturową. Podsumowując,
trzydniowa zakopiańska konferencja poświęcona zagadnieniu gór była miejscem wymiany myśli, obserwacji, prezentacji badań oraz spotkania odmiennych
perspektyw badawczych. Planowane jest wydanie
publikacji pokonferencyjnej w ramach wrocławskiej
serii „Góry – Literatura – Kultura”.

Wykład Richarda Bessela „From Bonfeld to Bikernieki:
Paths of Murder and Memory”
Prof. Richard Bessel wygłosił w dniu 29 października w Niemieckim Instytucie Historycznym wykład pod tytułem „From Bonfeld to Bikernieki: Paths of Murder and
Memory”. Punktem wyjścia było zdjęcie rodzinne, wykonane w 1941 roku bezpośrednio przed deportacją żydowskiej rodziny z Bonfeld do Rygi. Nakreśliwszy politykę prześladowania Żydów w Niemczech w okresie nazizmu, prof. Bessel przeanalizował, w jakim stopniu i w jakiej formie przedstawione przez niego wydarzenia są dziś
wspominane, lub odwrotnie – jak daleko popadły w zapomnienie. Podsumowując,
stwierdził, że spojrzenie w lustro historii łączy się z kwestią relacji między własną
tożsamością a tym, co nazywamy pamięcią.
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Warsztaty „Zdjęcia rodzinne
jako źródło do historii Europy
Środkowo-Wschodniej
w latach 1944–1960”
Kolejne warsztaty z serii „Zdjęcia rodzinne jako źródło do historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach
1944–1960” odbyły się w dniach 29–30 października
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.
W ramach tego projektu już po raz trzeci dyskutowano o zagadnieniach, odnoszących się do niewystarczająco zbadanych pierwszych lat powojennych
i do różnorodnych, długotrwałych następstw II wojny światowej. Niestety, specyﬁka tego okresu prezentowana jest dziś często z wąskiej perspektywy
etnicznej. Jednym z głównych założeń projektu jest
przedstawienie wydarzeń wczesnych lat powojennych w ramach historii transnarodowej.
W centrum dyskusji znajdowały się prezentacje
prywatnych zdjęć z Łotwy, Litwy, Polski i Chorwacji. Uczestnicy z zaangażowaniem dyskutowali, jak

można analizować zdjęcia historyczne – z uwzględnieniem różnych podejść, takich jak np. rozumienie
generacyjne i sposoby reprezentacji obu płci. Celem
takiej analizy jest efektywne wykorzystanie zdjęć
w historiograﬁi. Podsumowaniem warsztatów była
konstatacja o innowacyjności tematu „Fotograﬁa
i emocja” oraz konieczności jego dokładniejszego
zbadania. Projektowi towarzyszy blog (http://privphotos.hypotheses.org/), a ponadto wszystkie cztery przeprowadzone warsztaty podsumowane zostaną w specjalnej publikacji.

Dyskusja panelowa „Okoliczności zjednoczenia Niemiec – rola Polski”
16 listopada 2015 r. w Niemieckim Instytucie
Historycznym w Warszawie były dyplomata
i doradca kanclerza Niemiec dr Peter Hartmann, były ambasador Polski w Niemczech Janusz Reiter oraz specjalista w dziedzinie historii
stosunków polsko-niemieckich prof. Krzysztof
Ruchniewicz (Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego) rozmawiali o udziale
Polski w zjednoczeniu Niemiec. Okazją do spotkania była 25. rocznica podpisania w dniu 14
listopada 1990 r. w Warszawie polsko-niemieckiego traktatu granicznego, poprzedzonego
podpisaniem 12 września 1990 r. tak zwanego Traktatu Dwa-Plus-Cztery. Podczas ożywionej dyskusji, prowadzonej przez prof. Ruth Leiserowitz, licznie zebrani słuchacze zapoznali się z różnymi aspektami „krótkiego“
dla dyplomacji roku 1990. Janusz Reiter obrazowo przedstawił, w jak niewiarygodnym tempie – chcąc sprostać natłokowi zadań – dyplomaci pierwszego rządu wolnej Polski uczyli się swojego rzemiosła. Dyskutanci
jednomyślnie uznali, że Traktat Dwa-Plus-Cztery jest dziś słusznie uznawany za „arcydzieło dyplomacji“, gdyż
w krótkim czasie rozwiązał problemy, które wcześniej zdominowały całą epokę. Interesujące były ponadto
zróżnicowane oceny dyskutantów na temat stanowiska rządu Kohla w owym czasie w sprawie granicy na
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Odrze i Nysie. Gwarancja uznania granicy przez zjednoczone Niemcy miała wówczas największe znaczenie
dla rządu Mazowieckiego. Ostatecznie ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych, Krzysztofowi Skubiszewskiemu, udało się umieścić deklarację o zawarciu układu wiążącego z punktu widzenia prawa międzynarodowego już w pierwszym artykule traktatu Dwa-Plus-Cztery.

Interdyscyplinarna konferencja „Ends of War” we współpracy
z Centrum Aleksandra Brücknera w Halle
W dniach od 18 do 20 listopada 2015 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja „Ends of War. Interdisciplinary Perspectives
on Past and New Polish Regions after 1944”, wspólne przedsięwzięcie NIH w Warszawie i Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle i Jenie. Konferencja skupiła się przede wszystkim na okresie zakończenia
II wojny światowej, jako na zróżnicowanym – w zależności
od regionu, tematyki i grupy społecznej – i różnie przebiegającym przedziale czasowym od 1944 r. aż po początek
lat 50. Konferencję współﬁnansowały NIH w Warszawie
i Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”).
Wykład inauguracyjny wygłosił polski pisarz prof. Stefan
Chwin. Wykładem pod tytułem „Prawdziwy koniec II wojny
światowej: zerwanie i ciągłość w historii” odniósł się krytycznie do – przyjmowanych tradycyjnie przez historyków
i opinię publiczną w odniesieniu do II wojny światowej – cezur czasowych. Chwin wyraziście nakreślił swoje spostrzeżenia dotyczące oddziaływania określonych doświadczeń wojennych i zjawisk związanych z wojną przez całe dekady po
jej zakończeniu i po części odczuwalnych do dziś, stawiając
prowokacyjne tezy i splatając je bardzo mocno z doświadczeniami własnej biograﬁi.
Na główną część konferencji złożyły się cztery panele w interdyscyplinarnym składzie. Pierwszy panel, „Demographic Upheaval – The re-invention of regional societies”, rozpatrywał, jak po II wojnie światowej postępowało w regionach integrowanie i konstytuowanie się poszczególnych społeczeństw pod względem
językowym i kulturowym. Drugi panel, „Past Injustice – Imaginations and concepts of law and justice”,
pytał o rolę prawa w procesie tworzenia nowego sytemu władzy i jego legitymacji oraz w stosunku do
zbrodni II wojny światowej. W centrum uwagi trzeciego panelu, „Material and Mental Breakdown – Efforts
of reconstruction”, znalazły się pytania o odbudowę powojennego społeczeństwa, zarówno w odniesieniu
do więzi społecznych jak i aspektów materialnych (urbanizacja, tworzenie instytucji). Końcowy panel, „War
is Dead, Long Live the War! – Emotions and uncontrollable actions”, zajmował sie krótko- i długofalowymi
oddziaływaniami wojny na poziomie emocjonalnym, badał je na przykładzie sztuki (poezja, ﬁlm) i przypadków paniki masowej.
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Konferencja „Unia polsko-saska: stan i perspektywy badań”
Unia personalna między państwem polsko-litewskim a Saksonią odcisnęła piętno na rozwoju politycznym, kulturalnym i gospodarczym nie tylko
bezpośrednio uczestniczących w niej krajów, lecz
również całego regionu środkowo-, wschodnioi północnoeuropejskiego, oddziałując daleko poza
swój czas (1697–1763), aż po wiek XIX. Co więcej,
do dziś pozostaje ona ważnym elementem kultury
pamięci, szczególnie w Polsce i Saksonii. Zarówno
„epoka augustowska” (das „Augusteische Zeitalter“) w Saksonii jak i tzw. „czasy saskie“ w Polsce
już w XIX w. stały się trwałym składnikiem polskiej
i saksońskiej narracji historycznej. W wyniku intensyﬁkacji badań prowadzonych w ostatnich dekadach
XX w. okres unii doczekał się wielu nowych ocen.
Dotychczas jednak brakuje – poza pracami Jacka
Staszewskiego (1933–2013) – całościowego ujęcia,
wykorzystującego wiedzę pozyskaną z transnaro-

dowych analiz i interpretacji polskiej i saksońskiej
historii. W sferze dezyderatów pozostaje również
wyczerpująca synteza historyczna unii – zarówno
w języku polskim, jak i niemieckim. Ponadto
w ostatnich latach wyraźnie zmalała intensywność
badań poświęconych unii.
Konteksty te towarzyszyły zorganizowanej przez
NIH w Warszawie, wspólnie z Instytutem Historii
Polskiej Akademii Nauk (IH PAN) i Centrum Europy Wschodniej (GiZo) Uniwersytetu Justusa Liebiga
w Giessen, dwudniowej konferencji na temat unii
polsko-saskiej. W dniach 26 i 27 listopada 2015 r.
w sali konferencyjnej NIH intensywnie referowano
i dyskutowano o stanie badań i ich perspektywach.
Oprócz uporządkowania znanych, całościowych
ocen epoki oraz dotychczasowych interpretacji podstawowych problemów unii, omawiano aktualne
projekty i możliwe formy kooperacji w przyszłości.
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Jednym z celów konferencji, przygotowanej przez
prof. Miloša Řezníka (NIHW), dr hab. prof. IH PAN
Tomasza Wiślicza-Iwańczyka i prof. Hansa-Jürgena
Bömelburga (GiZo), było ożywienie badań nad unią
oraz wzmocnienie transregionalnej perspektywy
i komunikacji między polskimi i niemieckimi naukowcami. W tym celu na spotkanie zaproszono przedstawicieli różnych dyscyplin (nauk historycznych, nauk
o literaturze, muzyce i kulturze) z polskich i niemie-

ckich instytutów naukowych z Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, Poznania, Torunia, Giessen, Halle, Drezna, Jeny i Oldenburga.
W ramach własnych działań na rzecz badań unii
polsko-saskiej NIH w Warszawie planuje niemieckojęzyczną publikację pracy Jacka Staszewskiego Polacy
w osiemnastowiecznym Dreźnie. Powinna ona ukazać się w 2016/2017 roku w serii wydawniczej NIH
„Klio w Polsce“ w wydawnictwie ﬁbre.

Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie na XXIV Targach
Książki Historycznej
Po raz drugi NIH w Warszawie wziął udział – obok
200 innych wystawców – w Targach Książki Historycznej zorganizowanych w Arkadach Kubickiego
na Zamku Królewskim w dniach od 26 do 29 listopada 2015.
Na Targach, które i w tym roku odwiedziło kilkanaście tysięcy osób, Instytut udzielał zainteresowanym informacji na temat swojej działalności, biblioteki i planowanych imprez. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wydawana przez NIH seria wydawnicza „Klio w Niemczech”, która przybliża polskim
czytelnikom wybitne dzieła niemieckojęzycznej historiograﬁi.

Konferencja „Pamięć na Słowiańszczyźnie
Południowej i Zachodniej”
na Uniwersytecie Warszawskim
W dniach 27–28 listopada 2015 roku, z okazji stulecia istnienia
slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, w starym budynku
Biblioteki UW odbyła się międzynarodowa konferencja „Pamięć
na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej”. Historycy, literaturo-, religio- i kulturoznawcy, a także etnolodzy dyskutowali
na temat regionalnej specyﬁki pamięci zbiorowej, jej politycznych i kulturowych funkcji oraz poświęconej jej
reﬂeksji naukowej. W konferencji współorganizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
UW i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wzięli udział m. in. prof. Mirolav Hroch, prof. Marie-Janine
Calic, dr Ivan Čolović i prof. Božidar Jezernik. NIH reprezentowali prof. Miloš Řezník i prof. Maciej Górny.
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Konferencja „Hołd pruski. Geneza i znaczenie”
w Archiwum Głównym Akt Dawnych

i dr Marek Janicki (Warszawa). Konferencji towarzyszyła wystawa jedenastu dokumentów ze zbiorów
Archiwum Głównego Akt Dawnych, związanych
z zawarciem i realizacją traktatu z 1525 r.

Jan Matejko, Hołd pruski, Muzeum Narodowe w Krakowie

W piątek, 4 grudnia 2015 r. w Archiwum Głównym
Akt Dawnych odbyła się konferencja poświęcona
tematyce traktatu krakowskiego z 1525 r. – „Hołd
pruski. Geneza i znaczenie”, współorganizowana
przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.
Referentami byli dr Dariusz Wróbel (Lublin), prof.
Jan Gancewski (Olsztyn), prof. Janusz Grabowski
(Warszawa) oraz prof. Dariusz Makiłła (Warszawa), a wykład wprowadzający wygłosił i całą sesję poprowadził prof. Edward Potkowski. W czasie
konferencji poruszono tematy związane z sytuacją gospodarczo-społeczną państwa zakonnego
w okresie przed sekularyzacją i zarysowano szeroką perspektywę genezy i skutków traktatu krakowskiego – od wojny z Zakonem Krzyżackim w latach
1409–1411 aż do zniesienia podległości lennej Prus
Książęcych w latach 1657–1658. Omówiono także
kwestię używania przez władców Polski tytulatury
pruskiej na oﬁcjalnych dokumentach. Referaty stały się punktem wyjścia do interesujących dyskusji,
w których udział brali m.in. prof. Sven Ekdahl (Berlin)

13

Wykłady wtorkowe
Wykłady wtorkowe Instytut kieruje przede wszystkim do przedstawicieli kręgów polskich nauk historycznych, a także
do szerokiej zainteresowanej publiczności. Ośmiokrotnie w ciągu roku NIHW zaprasza przedstawicieli (głównie)
niemieckojęzycznej historiograﬁi, proponując forum prezentacji i dyskusji dla nowatorskich koncepcji badawczych
i ciekawych projektów. Zarówno same wykłady, jak i następująca po nich dyskusja z symultanicznym tłumaczeniem
zapewniają bezpośrednią komunikację z przedstawicielami polskich nauk historycznych.

Prof. dr hab. Roland Wenzlhuemer (Heidelberg)
Statek i świat: ucieczka dr Crippena na pokładzie „Montrose” w 1910 r.
(29 września 2015 r.)
Historia globalna zajmuje się głównie powiązaniami transregionalnymi lub
światowymi. Pyta o ich znaczenie dla działań, podejmowanych przez aktorów historii. Wobec tego akcentuje siłę powiązań historycznych. Zazwyczaj
jednak myślimy o nich w kontekście ich następstw oraz pytamy o ich znaczenie dla poszczególnych osób, miejsc, regionów bądź kultur. Wykorzystując
konkretny przykład, wykład pokazał, że taka interpretacja powiązań historycznych często nie wystarcza, by wyjaśnić procesy tworzenia sieci. Powiązania różnią się w zależności od miejsc i czasu. Same w sobie są przestrzeniami
historycznymi, które powinny zostać zbadane także w wymiarze wykraczającym ponad poszczególne punkty, które łączą. Szczególnie adekwatnym
przykładem takiego podejścia jest międzykontynentalna żegluga w XIX w.
Podróże, które często trwały nawet wiele tygodni, są ciekawe z punktu widzenia historycznych powiazań, same
także obrazują ważne, często transformacyjne zmiany w sposobie myślenia i działania aktorów historii, czego
nie da się ująć, odwołując się do potocznego znaczenia „powiązania”. Wykład obrazował to na przykładzie
ucieczki i ostatecznego pojmania podejrzanego o mordestwo Hawleya Haveya Crippena w roku 1910.
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Prof. dr hab. Raingard Esser (Groningen)
Sporne pogranicze: historia, hagiograﬁa i polityka w Górnej
Geldrii w XVII w.
(27 października 2015 r.)
Wykład traktował o możliwościach działania społeczeństwa przednowoczesnego wobec kryzysu i przemian. Temat ten obejmuje
także tożsamościową funkcję historiograﬁi i praktyki upamiętniania. Wykładowczyni nawiązała tym samym do swoich badań
dotyczących historiograﬁi na spornych obszarach niderlandzkich.
Analizowała chorograﬁe, historyczno-topograﬁczne opisy powstałe w Niderlandach w XVII wieku, odnoszące się do wojny, podziału kraju i państwa. Materiał ten pokazuje, że poszczególne gatunki takiej twórczości
nie były tak wyraźnie zróżnicowane, jak wcześniej przypuszczano. Historyczno-topograﬁczne opisy zawierały
wiersze, widowiska i oratoria, jak również przedstawienia architektury, rysunki monet i innych artefaktów.
Obecne studium poszerza zakres badań, włączając doń historyczne opisy instytucji religijnych, hagiograﬁe
i martyrologie, których liczba w badanym okresie znacznie wzrosła, i które szczególnie wiernie oddawały
uwarunkowania lokalne. Regiony przygraniczne wczesnonowożytnych Niderlandów stanowią tym samym
idealne laboratorium do badania siły społecznej w czasach kryzysu. Umożliwiają długofalowe spojrzenie na
ciągłość i przemianę oraz aktorów procesów historycznych.

Prof. dr hab. Valentin Groebner (Lucerna)
Mobilizacja historii na potrzeby turystyki w XXI wieku
(15 grudnia 2015 r.)
Turystyka zorganizowana, od swych początków w połowie XIX w., ma szczególny stosunek do historii. Trudno sobie wyobrazić nowoczesną turystykę –
obecnie trzecią co do wielkości branżę usługową na świecie – bez odniesień
do przeszłości. W każdym przewodniku i katalogu turystycznym można znaleźć „dziewicze” krajobrazy i „idylliczne” starówki. Pozostałości z dawnych lat
wciąż są materiałem do tworzenia nowych atrakcji turystycznych – poczynając
od odnowionych budowli, poprzez nowobudowane muzea, aż po spektakle
i inscenizacje z epok, które wprawdzie już minęła, okazują się niezbędne dla
turystycznego marketingu w XXI wieku. Nie wiadomo tylko, na ile autentyczna
jest przeszłość, o którą tak gorliwie zabiegają oferenci usług turystycznych.
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Nowe publikacje NIH
Pamięć o ucieczce i wypędzeniu. Media i praktyki
Temat „Ucieczka i wysiedlenie” Niemców ze Wschodu od siedemdziesięciu lat
stanowi integralną część niemieckiej kultury pamięci. W Republice Federalnej Niemiec wspomnienie to było zróżnicowane, a od lat sześćdziesiątych XX
wieku politycznie bardzo spolaryzowane, natomiast w Niemieckiej Republice
Demokratycznej pamięć społeczna, choć mocno zideologizowana, posiadała
swoje odrębne znaczenie.
Książka Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien
und Praktiken („Pamięć o ucieczce i wypędzeniu. Media i praktyki”) po raz
pierwszy przedstawia kompleksowy przekrój wielorakich środków przekazu
i praktyk, od dekad wpływających na niemiecką debatę o wysiedleniu. Czy to
wystawy, czy pomniki, prasa, czy literatura, ﬁlm, czy telewizja, święta rocznicowe, spotkania ziomkowskie, czy nazwy ulic – stanowią one nie tylko archiwa, fora i nośniki, ale są także współtwórcami pamięci. Różni protagoniści
wykorzystują je w różnych celach, choć posiadają one też specyﬁczne sensy
własne. 35 artykułów przedstawia uwarunkowania i kontrowersje niemieckoniemieckiej historii pamięci po 1945 roku.
Publikacja jest wynikiem kilkuletniej współpracy prof. Maren Röger (Uniwersytet w Augsburgu), prof. Billa Nivena (University of Nottingham) i prof. Stephana
Scholza (Uniwersytet w Oldenburgu).
Maren Röger od 2015 roku pracuje jako „juniorprofesor” historii wzajemnych oddziaływań Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie
w Augsburgu i jest jednocześnie koordynatorką naukową w Instytucie Bukowińskim. Od 2010 do 2015 była pracownikiem naukowym w Niemieckim
Instytucie Historycznym w Warszawie i prowadziła badania w obrębie programu badawczego „Przemoc i obca władza w XX wieku – stuleciu skrajności”.

Stephan Scholz, Maren Röger, Bill Niven (ed.): Die Erinnerung an Flucht
und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken. Paderborn:
Schöningh 2015. 452 str. 39,90 EUR. ISBN 978-3-506-77266-4.
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Kupcy, dynaści, klerycy. Władza piastowska
w kontynentalnych sieciach powiązań
W ramach serii wydawniczej „Źródła i studia“ Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie ukazała się książka Fernhändler, Dynasten, Kleriker.
Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom 10. bis
zum frühen 13. Jahrhundert („Kupcy, dynaści, klerycy. Władza piastowska
w kontynentalnych sieciach powiązań od X w. do pierwszej połowy XIII w.”)
autorstwa Dariusza Adamczyka i Norberta Kerskena.
W okresie od X do I połowy XIII w. w Europie wykształciły się dynamiczne elity,
odznaczające się społecznym potencjałem innowacyjnym, bogactwem i intensywnością kontaktów społecznych na szeroką skalę. Powstanie struktur przywódczych na tym obszarze zależało od włączenia się w ponadregionalne sieci
wpływów i sprawowania władzy, a natężenie kontaktów decydowało jednocześnie o jakości tej interakcji. Powiązania elit politycznych, gospodarczych
i kościelnych obejmowały obszar sięgający od Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego na zachodzie, poprzez królestwa skandynawskie na północy,
aż po państwa czeskie i węgierskie na południu i Ruś Kijowską na wschodzie.
W trzynastu artykułach autorzy z Niemiec, Polski, Szwecji, Anglii i Holandii
opisują te powiązania polityczne, ekonomiczne i religijno-kulturowe oraz analizują ich znaczenie dla tworzącej się struktury ówczesnej Europy.
Dr Dariusz Adamczyk zatrudniony jest na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze na stanowisku wykładowcy, dr Norbert Kersken jest pracownikiem
naukowym Instytutu Herdera w Marburgu. Obaj byli pracownikami naukowymi NHIW (w latach 2010-2015 wzgl. 2010-2013), w którym prowadzili badania w ramach programu badawczego „Władza piastowska
w kontekście europejskim”.

Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken (ed.): Fernhändler, Dynasten, Kleriker.
Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeﬂechten vom
10. bis zum frühen 13. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz 2015
[= DHI Warschau, Quellen und Studien, tom 30]. 293 str. 48,00 EUR.
ISBN 978-3-447-10421-0.
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Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607
W październiku 2015 r. ukazał się kolejny, dwudziesty tom serii „Klio w Niemczech”, Szlachta polska wobec reformacji Gottfrieda Schramma, wydawanej
przez NIH w Warszawie w koedycji z wydawnictwem Neriton. Seria ta ma
na celu przybliżenie czytelnikowi polskiemu znaczących dzieł historiograﬁi
niemieckiej, a do takich niewątpliwie należy klasyczne studium Gottfrieda
Schramma poświęcone dziejom reformacji w Polsce w latach 1548–1607.
Gottfried Schramm, wybitny badacz specjalizujący się w historii czasów
nowożytnych w Europie Wschodniej, zajmował przez wiele lat stanowisko
profesora na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu (Albert-LudwigsUniversität Freiburg). Za wkład w rozwój badań nad historią Polski otrzymał
w 1999 r. order Polonia Restituta. Swoje dzieło opublikował w 1965 r., jednak
nadal pozostaje ono aktualne. W książce Schramma reformacja przedstawiona jest jako zjawisko społeczne, a główny punkt ciężkości położono na relacje
między szlachtą, która przyjęła protestantyzm, a władzą królewską. Porównując sytuację w Polsce i w innych krajach Europy, autor stawia paradoksalną
na pierwszy rzut oka tezę, że za słabość polskiej reformacji odpowiada brak
prześladowań protestantów ze strony władcy. Zabrakło bowiem czynnika
spajającego grupę, jakim w innych krajach była nieakceptacja protestantów
(jak we Francji) bądź, przeciwnie, przyjęcie idei reformacyjnych przez samych
władców (jak w państwach niemieckich), co automatycznie podnosiło rangę
nowego wyznania. Stąd też liczne rekonwersje na katolicyzm w następnych
pokoleniach rodzin szlacheckich, które pierwotnie sympatyzowały z naukami
Lutra i Kalwina.
Redaktorem naukowym książki, przełożonej z niemieckiego przez Justynę
Górny, jest dr Maciej Ptaszyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który uzupełnił aparat naukowy książki o odniesienia do najnowszej literatury przedmiotu,
dzięki czemu powstało wyczerpujące opracowanie, niezbędne dla każdego,
kto interesuje się historią reformacji w Polsce.

Gottfried Schramm: Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607.
Przekład Justyna Górny. Redakcja naukowa Maciej Ptaszyński.
Warszawa: Neriton 2015 [= Klio w Niemczech, tom 20].
433 str. ca. 40 PLN. ISBN 978-83-7543-385-2.
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Doświadczenia przynależności Ślązaków
i Żydów we wschodniej części Górnego Śląska
w okresie międzywojennym
Po I wojnie światowej Górny Śląsk został podzielony pomiędzy Polskę i Niemcy.
W efekcie nastąpiła dynamika nacjonalizacji lokalnej społeczności, samoświadomości różnych grup społecznych i wzajemnych stosunków. Studium Anny
Novikov pt. Shades of a Nation. The Dynamics of Belonging among the Silesian
and Jewish Populations in Eastern Upper Silesia (1922–1934) analizuje te procesy na przykładzie ludności żydowskiej i śląskiej, zamieszkującej wschodnią część
Górnego Śląska, przydzieloną w roku 1922 do Polski. Zbadany okres obejmuje
przede wszystkim lata od 1921 (plebiscyt na Górnym Śląsku) do 1934 (podpisanie Deklaracji polsko-niemieckiej o niestosowaniu przemocy).
Autorka analizuje też szerszy kontekst państwowej i międzynarodowej polityki i dyplomacji, przez co „mikrohistoria” obu mniejszości – dla których w tym
okresie kwestia przynależności narodowej i „przyłączenia” stała się kluczową
– zostaje wpleciona w „makrohistorię” Europy Środkowowschodniej okresu
międzywojennego. Jednocześnie studium wskazuje źródła konﬂiktów w okresie międzywojennym, oddziaływania których sięgają współczesności.
Dr Anna Novikov była w latach 2013–2015 naukowcem wizytującym w NIH
w Warszawie. Obecnie prowadzi badania naukowe w Cologne Centre for Central and Eastern Europe. Książka powstała na podstawie jej pracy doktorskiej,
obronionej na Hebrew University w Jerozolimie.

Anna Novikov: Shades of a Nation. The Dynamics of Belonging among
the Silesian and Jewish Populations in Eastern Upper Silesia (1922–1934)
[= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, tom 34].
Osnabrück: ﬁbre 2015. 232 str. 39,80 EUR. ISBN 978-3-944870-39-7.
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Dr. Magdalena Saryusz-Wolska
studiowała kulturoznawstwo
(specjalność:
ﬁlmoznawstwo
i wiedza o mediach) oraz socjologię (specjalność: socjologia kultury i komunikowania) w Łodzi,
Giessen i Moguncji. Od obrony
doktoratu w 2008 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej
Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010–2015 była
pracownikiem naukowym w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, gdzie koordynowała projekty „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci” oraz
„Kultury wizualne Niemiec 1945–1949”. Od września
2015 pracuje w zespole badawczym „Funkcjonalność
historii w późnej nowoczesności”. Zajmuje się historią ﬁlmu i mediów po 1945 roku, kulturami wizualnymi, teoriami pamięci zbiorowej i kulturowej oraz
badaniami recepcji.

W październiku 2015 do Działu Administracji NIH dołączyła
(na zastępstwo) pani Monika
Rolshoven. Uprzednio pracowała przez wiele lat w działach handlowych różnych ﬁrm.
W Niemczech i Wielkiej Brytanii
wspierała ﬁrmy oraz artystów w
zakresie projektowania mediów
i stron internetowych.

Dr des. Christhardt Henschel od
października 2015 jest pracownikiem naukowym w zespole
badawczym „Przemoc i obca
władza w XX wieku – stuleciu
skrajności”, w ramach którego
realizuje projekt dotyczący Rejencji Ciechanowskiej pod niemiecką okupacją. Wcześniej
był pracownikiem naukowym w Instytucie Historii
i Kultury Żydowskiej im. Szymona Dubnowa na Uniwersytecie w Lipsku. W lutym 2015 uzyskał tytuł
doktora na podstawie pracy pt. Jeder Bürger Soldat.
Militär, Juden und Zweite Polnische Republik zwischen
Geschichte und Gegenwart („Każdy obywatel żołnierzem. Wojsko, Żydzi i II Rzeczypospolita pomiędzy
historią i współczesnością”) na Uniwersytecie
w Lipsku. W ramach tego projektu był w latach 2010
i 2011 dwukrotnie stypendystą NIH w Warszawie.

Dr Andrea Huterer od listopada
2015 zastępuje Kingę WołoszynKowandę na stanowisku pracownika ds. Public Relations
NIH w Warszawie. Dr Huterer
studiowała slawistykę i historię w Bonn. W roku szkolnym
1995/1996 pracowała jako lektorka języka niemieckiego Fundacji Roberta Boscha w Gorzowie Wielkopolskim.
Następnie była do obrony pracy doktorskiej w roku
2001 pracownikiem naukowym Wydziału Slawistyki
Uniwersytetu w Bonn. Od roku 2005 pracuje jako
niezależna redaktorka i tłumaczka m.in. dla czasopisma OSTEUROPA (Berlin).

Kinga Wołoszyn-Kowanda, pracownik ds. Public Relations,
przebywa od listopada 2015 na
urlopie.

Żegnamy naszego Kolegę

Dr Christian Domnitz (1975–2015)
11 listopada 2015 r. nieoczekiwanie zmarł w Warszawie nasz kolega Christian Domnitz. W październiku 2015 dołączył
do zespołu Niemieckiego Instytutu Historycznego, gdzie – jako stypendysta długoterminowy – podjął działalność
w zespole badawczym „Przemoc i obca władza w XX wieku – stuleciu skrajności”. W ciągu tych kilku tygodni Christian
Domnitz stał się cenionym przez nas kolegą. Zarówno podczas dyskusji naukowych, jak i w prywatnych rozmowach
potrafił w sposób uważny i skoncentrowany stawiać inspirujące pytania i udzielać pomocnych sugestii.
Mimo że Christian Domnitz należał do młodszej generacji historyków, był już uznanym specjalistą z zakresu historii
nowożytnej i najnowszej Europy Wschodniej. Już podczas studiów historycznych, politologicznych i ekonomicznych
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i na Uniwersytecie Karola w Pradze (1995–2003) ukształtowały się jego
późniejsze zainteresowania badawcze. W swych wczesnych pracach zajmował się przede wszystkim historią Czech
i Czechosłowacji. Pracę dyplomową poświęcił problematyce tzw. dekretów Beneša w debatach Parlamentu
Europejskiego i parlamentu czeskiego w przededniu wejścia Czech do Unii Europejskiej. Realizując ten temat Christian
Domnitz dowiódł swoich umiejętności naukowych oraz talentu w pisaniu tekstów historycznych i politologicznych.
O tym, że trafiał w odpowiedni ton tego kontrowersyjnego tematu, świadczy jego monografia, opublikowana równolegle
w Niemczech i w Czechach.
Przed kilkoma miesiącami ukazała się jego książka Hinwendung nach Europa. Neuorientierung und Öffentlichkeitswandel
im Staatssozialismus (1975–1989), w wydawanej przez Wolfganga Schmale serii „Herausforderungen“ („Wyzwania“).
Opiera się ona na obronionej w roku 2011 na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pracy doktorskiej,
w której Christian Domnitz analizował koncepty i reprezentacje Europy w PRL, Czechosłowacji i NRD, biorąc pod
uwagę zarówno programy oficjalne, jak i opozycyjne.
Podczas prac nad doktoratem Christian Domnitz otrzymał wiele stypendiów naukowych, m.in. w Niemieckim
Instytucie Historycznym w Warszawie (2008) oraz w Centrum Europejskich Badań Porównawczych Uniwersytetu
w Kolonii (2010–2011). W latach 2007–2011 pracował w Centrum Badań nad Historią Współczesną w Poczdamie,
a ostatnio – do czasu przeniesienia się do Warszawy – w Urzędzie Pełnomocnika Federalnego do spraw Materiałów
Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD (BStU) w Berlinie.
Oprócz wymienionych publikacji, Christian Domnitz był autorem licznych artykułów naukowych, esejów, recenzji,
referatów i tłumaczeń z języka czeskiego. Współnie z José Maria Faraldo i Pauliną Gulińską-Jurgiel wydał tom Europa im
Ostblock. Vorstellungen und Diskurse 1945–1991 (Köln 2008).
Równocześnie z karierą naukową Christian Domnitz odebrał wykształcenie dziennikarskie i wiele lat współpracował
z berlińskim „Tagesspiegel”. Swoją działalność naukową przedstawiał na własnej stronie internetowej www.christian-domnitz.eu.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Christiana Domnitza. W jego osobie tracimy cenionego
kolegę i wybitnego naukowca. Jego Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

W imieniu kierownictwa i pracowników NIH w Warszawie
Miloš Řezník, dyrektor Instytutu
Sabine Stach, rzeczniczka pracowników naukowych
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Nowa elewacja Niemieckiego Instytutu Historycznego
Elewacja ściany zewnętrznej oraz podwórza Niemieckiego Instytutu Historycznego zostały
odrestaurowane. Budynek otrzymał, po raz pierwszy po wojnie, oryginalny beżowy kolor.
Prace pod opieką konserwatora zabytków trwały od kwietnia do października 2015 r. Zostały wykonane przez ﬁrmę MgKON, która przeprowadziła renowacje fasad i zabytków
wielu obiektów w Warszawie i Kazimierzu Dolnym.
Od 2002 r. siedzibą Instytutu jest objęty ochroną konserwatora zabytków miejski pałac,
wybudowany w latach 1877–1878 według projektu architekta Józefa Hussa (1846–1904)
dla rodziny senatora Jana Karnickiego i dlatego nazwany Pałacem Karnickich. Ten dwupiętrowy, zwieńczony attyką pałac, wykonany w stylu neorenesansu, wykazuje także wpływy
architektury berlińskiej. Józef Huss studiował w Berlinie i jako wzór pałacu mogła posłużyć
mu zaprojektowana przez Georga Friedricha Hitziga willa przy ulicy Bellevue 10 w stolicy
Niemiec. Pałac Karnickich jest rzadkim w Warszawie przykładem obiektu, który przetrwał
nieuszkodzony II wojnę światową i od czasu swego powstania nie uległ żadnym istotnym
przeobrażeniom.
W czasie Powstania Warszawskiego zniszczeniu uległo wyposażenie pałacu. Po wojnie budynek został odebrany właścicielom i służył rozmaitym instytucjom, między innymi Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, które dokonały wielu zmian kosztem substancji architektonicznej.
W 1997 roku pałac odzyskał swój dawny standard, został też zmodernizowany, zwłaszcza pod względem technicznym. Podczas renowacji wymieniono przede wszystkim część
stropów drewnianych na stropy ognioodporne. Schody wyłożono, jak kiedyś, białym marmurem karraryjskim. Na miejscu dawnych pomieszczeń reprezentacyjnych w południowej
części budynku powstała nowa klatka schodowa oraz winda, zastępujące tylne schody.
Na podstawie zachowanych fragmentów zrekonstruowano też sztukaterie. Również nowe
podłogi przypominają wyglądem pierwotne. Strych otrzymał z powrotem swój pierwotny
wygląd. Na trzecim piętrze powstała sala konferencyjna. W uznaniu znakomitej renowacji
budynek otrzymał w 1999 roku nagrodę w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków
Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz elewacja budynku odzyskała historyczny, świeży wygląd.

22

Terminy
Wykłady wtorkowe
Zadziwiająco jednogłośnie. Niemieckie reakcje
na projekcje ﬁlmowe aliantów z obozów
koncentracyjnych 1945/46
prof. dr Ulrike Weckel (Gießen)
wtorek, 23 lutego 2016 r., godz. 18.00
„Dzieci okupacji“ w Niemczech po roku 1945
prof. dr Silke Satjukow (Magdeburg)
wtorek, 29 marca 2016 r., godz. 18.00
Między nacjonalizmem a kosmopolityzmem.
Historia płci z perspektywy globalnej
prof. dr Gisela Mettele (Jena)
wtorek, 26 kwietnia 2016 r., godz. 18.00
Granica (-e) i władza (-e) w Sandomierzu
i okolicach. Perspektywy peryferyjne
prof. dr Christoph Augustynowicz (Wiedeń)
wtorek, 31 maja 2016 r., godz. 18.00
Wszystkie wykłady wtorkowe odbywają się
w sali konferencyjnej NIH w Warszawie.

Warsztaty/Konferencje
Warsztaty „Zmienione uwarunkowania i stosunki”.
Zdjęcia rodzinne jako źródło do historii Europy
Środkowo-Wschodniej 1944–1960 (Część IV)
24–25 lutego 2016 r., NIH w Warszawie
Konferencja „Human Rights after 1945 in the Socialist
and Post-Socialist World” we współpracy z Uniwersytetem
w Getyndze, ISP PAN i Uniwersytetem w Exeter
3–5 marca 2016 r., NIH w Warszawie
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