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Prawa człowieka po 1945 r.
w świecie socjalistycznym
i postsocjalistycznym
Międzynarodowa konferencja
w NIH w Warszawie

W dniach 3–5 marca 2016 r. odbyła się w NIH
w Warszawie konferencja pt. „Human Rights after
1945 in the Socialist and Post-Socialist World”. Została
ona zorganizowana we współpracy z grupą badawczą
„1989 after 1989: Rethinking the Fall of State Socialism
in Global Perspective” z Uniwersytetu w Exeter oraz
z Uniwersytetem w Getyndze. Uczestnicy konferencji
starali się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu
„świat socjalistyczny” przyczynił się do globalnego
rozwoju praw człowieka w latach 1945–1989 i później.
Jej celem było zakwestionowanie narracji, zgodnie
z którą aktorzy z państw socjalistycznych – dysydenci,
organy publiczne czy też lojalni intelektualiści –
w okresie konfrontacji między blokami reagowali
na politykę Zachodu w zakresie praw człowieka
wyłącznie w sposób bierny. Zgodnie z tezą organizatorów było wręcz przeciwnie, tzn. idee, praktyki, jak
również eksperci z tych państw odgrywali aktywną
rolę w rozwoju idei, dyskursów i polityk w zakresie
praw człowieka. Pod względem geograficznym

konferencja skupiła się na ZSRR i jego europejskich
państwach satelickich, a także na Chinach, przy czym
miejscami nawiązywano również do innych państw,
takich jak Chile czy Angola.
W pierwszym panelu na temat „State Socialism,
Human Rights and Globalization: In Search of a New
Narrative” udział brali dr Hella Dietz z Uniwersytetu
w Getyndze, dr Ned Richardson-Little z Uniwersytetu w Exeter oraz dr Robert Brier (niegdyś NIH
w Warszawie, obecnie London School of Economics),
którzy zorganizowali konferencję wspólnie z prof.
dr Jamesem Markiem z Uniwersytetu w Exeter. Kolejne
sekcje dotyczyły międzynarodowej definicji praw
człowieka oraz koncepcji praw człowieka obowiązujących w państwach socjalistycznych. Następne panele
poświęcone były kwestiom tolerancji i różnorodności
oraz ich prawnej gwarancji w socjalizmie, a dalej polityce w zakresie praw człowieka jako narzędziu polityki
zagranicznej, ponadnarodowym ruchom, takim jak
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Amnesty International w Europie Wschodniej przed
1989 r., oraz dyskursom na temat praw człowieka
prowadzonym przez dysydentów. Podczas dyskusji
końcowej prof. dr Paul Betts (Oksford) i dr Celia Donert
(Liverpool) dokonali wspólnie z organizatorami podsumowującej kwalifikacji roli świata socjalistycznego
w globalnej historii praw człowieka. Oprócz licznych
innych aspektów poruszono również problematykę
zewnętrznej oceny rzeczywistej implementacji praw
człowieka i obywatela w państwach socjalistycznych.
Na konferencję przybyli eksperci z różnych państw
europejskich, ale również spoza Europy (dr Wen Zhuoyi
z Hong Kong Institute of Education), którzy wnieśli
bardzo różne perspektywy, zarówno pod względem
geograficznym, jak i tematycznym. Poruszono zagadnienie inicjatyw na rzecz praw kobiet w Jugosławii
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, jak również tematykę podejścia państwa do buddyzmu w późnym
ZSRR czy walki o utrzymanie języka kantońskiego
w Hong Kongu. Omawiano również starania NRD,
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aby dzięki udziałowi w dyskursie ONZ na temat praw
człowieka zdobyć uznanie na arenie międzynarodowej,
jak i próbę polskich władz komunistycznych, aby
wykorzystać zaangażowanie w ramach Narodów
Zjednoczonych do legitymacji władzy oraz wzmocnienia pozycji w ramach Paktu Warszawskiego.
Dyskusje były prowadzone z dużym zaangażowaniem
i dały uczestnikom okazję do poszerzenia własnego
punktu widzenia o różnorodne inne perspektywy.
W ten sposób specjaliści, którzy przybyli na konferencję, otrzymali inspiracje dla własnych badań,
a także punkty zaczepienia dla wzmocnionej międzynarodowej wymiany w przyszłości.

Wydarzenia

Dzień młodzieży, 11.5.1947 © Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Zdjęcia rodzinne jako źródło historii Europy Środkowo-Wschodniej
w latach 1944–1960
Już po raz czwarty NIH w Warszawie zaprosił
na warsztaty z serii „Zdjęcia rodzinne jako źródło
historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach
1944–1960”, aby za pomocą źródeł wizualnych zbadać
zmiany, które zaszły w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1944 r. w kontekście stosunków
i więzi rodzinnych, stosunków między pokoleniami
i płciami, a także świata pracy. Podczas kiedy pierwsze i trzecie warsztaty (w marcu 2014 i październiku
2015 r.) przyciągnęły historyków oraz medioznawców
z Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej, drugie
i czwarte warsztaty (październik 2014 i luty 2016 r.)
skierowane były do pracowników polskich muzeów,
ponieważ wiele z tych instytucji posiada w swoich zasobach zdjęcia prywatne, z których jednak niewiele jest
publicznie dostępnych. Stąd celem warsztatów była rozmowa z kustoszami na temat treści i wykorzystania
ich zbiorów oraz wspólne odkrywanie przesłań ukrytych na zdjęciach, którym dotąd nie poświęcono uwagi.
W ostatnim spotkaniu 25 lutego 2016 r. wzięli udział Jerzy Grzelak z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Dawid
Schoenwald z Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Wiesława Rynkiewicz-Domino z Muzeum
Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Joanna Black i dr Ralf Meindl ze Związku Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. Głównym punktem programu były prezentacje gości, którzy przedstawiali
odpowiednie zdjęcia z zasobów ich muzeów lub instytucji, a na podstawie tych materiałów ukazywali, na ile
zdjęcia mogą stanowić źródło historyczne. Dyskutowano o przesłaniach konkretnych zdjęć, ale również o treściach,
jakie poza tym ze sobą niosą. Przy okazji zademonstrowano również, jak zdjęcia z okresu powojennego w toku
historii były osadzane w nowym, a tym samym często błędnym kontekście. Ponieważ zachowało się stosunkowo
niewiele przekazów z lat 1945–1947, zdjęcia z tego okresu często posiadają znaczną wartość faktograficzną;
dostarczają ważnych informacji, np. na temat dłuższej obecności Armii Czerwonej w Grudziądzu lub zakrojonego
na szeroką skalę zamalowywania niemieckich napisów na ulicach Elbląga.
Podczas warsztatów zajmowano się również prywatnymi zdjęciami kobiet i mężczyzn oraz (na pozór) beztroskim
sposobem przedstawiania prywatnego szczęścia, radości życia czy mody na tle gruzów. Szczególną uwagę
zwróciła historia rodziny polsko-niemieckiej zachowana na zdjęciach, w oparciu o które udało się wyraźnie
zrekonstruować zmiany stylów z tradycyjnych na współczesne w okresie powojennym.
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Ponadto Wiesława Rynkiewicz-Domino opowiedziała o swoich pracach związanych ze zbieraniem materiałów
do albumu ze zdjęciami Elbląg i elblążanie w fotografii własnej: lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte oraz jego
wydaniem, czemu towarzyszyła ogólna dyskusja na temat roli fotografów w okresie powojennym, ich stanowiska
w społeczeństwie oraz szczegółów, o których należy pamiętać przy zbieraniu zasobów zdjęciowych. Stypendystka
NIH w Warszawie, dr Margarete Wach (Uniwersytet w Siegen), przedstawiła dwie wąskie klisze ze swojego
projektu „Archäologie des Amateurfilms. Ausgrabungen zur visuellen Kultur in der VR Polen” [Archeologia
amatorskiej kliszy. Wykopaliska dotyczące kultury wizualnej w PRL]: Narodziny człowieka Ryszarda Wawrynowicza
oraz Ewa i mąż Krystyny i Józefa Czosków. Po prezentacji miała miejsce żywa dyskusja, która wykazała, że warto
i należy zachować te skarby filmu amatorskiego. Summa summarum ponownie dowiedziono, jak dużą wartość
dla historii wczesnego okresu powojennego w Polsce mają źródła wizualne, i że należy je zbierać i zachować.
Planowana jest publikacja pojedynczych znaczących zdjęć przedstawionych podczas czterech warsztatów
ze stosownym komentarzem.

Warsztaty „Związki ponad granicami” w NIH w Paryżu
W dniach 10–11 grudnia 2015 r. w NIH w Paryżu odbyły
się warsztaty pod tytułem „Związki ponad granicami:
rodziny i pary w okresie płynnej nowoczesności”,
zorganizowane we współpracy z NIH w Warszawie
oraz Uniwersytetem w Münster przez dr Bettinę
Severin-Barboutie (NIH w Paryżu/SIRICE/LabEx EHNE),
panią prof. dr Maren Röger (Uniwersytet w Augsburgu,
niegdyś NIH w Warszawie) oraz dra Christopha
Lorke (Uniwersytet w Münster). Podczas warsztatów
omawiano z różnych punktów widzenia zjawiska
migracji związanej z małżeństwem, par o różnych
narodowościach oraz rodzin transnarodowych.
Po powitaniu przez dyrektora NIH w Paryżu, prof.
dra hab. Thomasa Maissena, oraz krótkim wstępie
Bettiny Severin-Barboutie Röger i Lorke zajęli się we
wspólnym wykładzie małżeństwami między Niemcami a cudzoziemcami, począwszy od 1870 r. Dr hab. Simone
Derix (Uniwersytet w Gießen) skierowała spojrzenie ku konstelacjom rodzinnym „super bogatych”, a wraz
z pojęciem klasy wprowadziła ważną perspektywę do historycznej analizy związków transgranicznych. Również
szeroki kontekst geograficzny spotkania przyczynił się do poszerzenia perspektywy: przedstawione badania
sięgały od migracji transatlantyckiej przez liczne tematy zachodnio- i wschodnioeuropejskie aż do kontekstów
kolonialnych (prof. dr Panikos Panayi/Leicester o Indiach). Dr Irena Messinger (Uniwersytet Wiedeński) opowiadała
o małżeństwach fikcyjnych w czasach nazizmu, które mogły oznaczać ratunek dla żydowskich kobiet, dr Adrienne
Edgars (Uniwersytet Kalifornijski) o modelach zawierania małżeństw w wieloetnicznym i wielonarodowościowym
Związku Radzieckim. Kulminacyjnymy punktami programu były wykład otwarty prof. dr hab. Angeliki Epple
o pisaniu mikrohistorii oraz praktykach porównawczych, a także celny komentarz końcowy paryskiej socjolożki
dr Beate Collet (Paryż-Sorbona), który wniósł świeże i usystematyzowane spojrzenie na intensywne dyskusje
przybyłych historyków i dowiódł, jak owocna może być wymiana interdyscyplinarna.
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Colloquium Vilnense na temat recepcji niemieckojęzycznych tekstów,
idei i praktyk w Europie Środkowo-Wschodniej
Na Uniwersytecie Wileńskim odbyło się 9 marca
2016 r. Colloquium Vilnense, w którym uczestniczyli
historycy, filolodzy, filozofowie oraz kulturoznawcy
z Litwy, Białorusi, Niemiec i Polski. Naukowcy dyskutowali o metodologicznych wyzwaniach historii
recepcji niemieckich tekstów, idei i praktyk w Europie
Środkowo- i Północno-Wschodniej. Już w pierwszym panelu na temat historii zamku historyczne
terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego zostało
zdefiniowane jako rama referencyjna. Dr Vytautas
Volungevičius zakwestionował normatywny charakter
prawa magdeburskiego, wskazując, że w większości
miast Wielkiego Księstwa mieszczanom nie udało się
wywalczyć własnej reprezentacji stanowej w instytucjach państwowych. Następnie miała miejsce
dyskusja na temat roli migracji i kształcenia, podczas której dr Rinata Subotkevičienė i prof. dr hab. Ruth
Leiserowitz poszerzyły punkt widzenia Rzeczypospolitej Szlacheckiej o dwie odmienne perspektywy. W oparciu
o biografie Polaków i Litwinów, którzy podróżowali w celach edukacyjnych, wykazały, że kwestię konkretnej
recepcji tekstów można jedynie omawiać w odniesieniu do danego kontekstu. Prof. dr hab. Maciej Górny
wskazał na podstawie pism polskich antropologów ich próby wyemancypowania się od niemieckich nauczycieli
w pierwszych dziesięcioleciach XX w., które polegały na obróceniu wyuczonej u tychże nauczycieli teorii
ras przeciwko germanocentrycznej interpretacji. W dyskusji z dr Katrin Stoll i dr Alaksandrem Dałhouskim
na temat historiografii Holocaustu na Białorusi i w Polsce najpierw oddzielnie rozważano odmienne płaszczyzny
prawnego, medialnego i naukowego rozliczenia historii politycznej, a następnie wskazano na ich powiązania.
Dr Schirin Nowrousian przedstawiła aktualne sprawozdanie badawcze na temat poezji Hermanna Adlera,
a dr hab. Paweł Piszczatowski umocnił ją w przekonaniu, że w rozważaniach należy uwzględnić zapomnienie
jako formę braku recepcji. W dyskusji końcowej prof. dr hab. Tacciana Szczytcowa i dr Nerijus Šepetys zastanawiali
się nad politycznymi uwarunkowaniami, w których określone idee niemieckojęzycznej historii kultury i idei były
przejmowane szczególnie mocno w późnym Związku Radzieckim oraz po jego rozpadzie na Litwie i Białorusi.
Szczytcowa podkreślała analityczne rozróżnienie między „zaangażowaniem politycznym” a „nieuniknionym
uwarunkowaniem politycznym” prac humanistycznych. Dyskusja zakończyła się otwartym pytaniem, czy aktywne,
dyskursywne podejmowanie idei, takich jak na przykład teorie Carla Schmitta, implikuje już działalność polityczną.
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Wykład wtorkowy
Ulrike Weckel (Gießen):
Zadziwiająco niejednogłośnie.
Niemieckie reakcje na alianckie projekcje filmów z obozów koncentracyjnych 1945/46
Na pierwszym Wykładzie wtorkowym tego roku,
który odbył się 23 lutego 2016 r., w NIH w Warszawie
gościła pani Ulrike Weckel, profesor dziennikarstwa
historycznego / historii w mediach i życiu publicznym
z Uniwersytetu w Gießen. Profesor Weckel przedstawiła wyniki swoich badań na temat odbioru tzw.
atrocity films, czyli filmów dokumentalnych, które
alianci kręcili w latach 1945/46 w wyzwolonych
nazistowskich obozach koncentracyjnych i które
wyświetlali jeńcom wojennym, oskarżonym w procesach przeciwko zbrodniarzom wojennym oraz
mieszkańcom własnej strefy okupacyjnej. Weckel
pokazała, że celem seansów filmowych było nie
tylko uświadomienie Niemcom, jakich masowych
zbrodni dopuścił się ich naród, ale również zawstydzenie widzów. Korzystając m.in. z ówczesnych materiałów
zdjęciowych wykazała, że reakcje niemieckiej publiczności (dokumentowane przez aliantów i ówczesną prasę)
były bardzo różnorodne i zależały nie tylko od wcześniejszej znajomości tematyki i postawy politycznej jednostki,
ale również od okoliczności danego seansu. Weckel skupiła się na kwestii „zamierzonego zawstydzania” oraz
na problematyce zmierzenia „sukcesu” czy „porażki” zaplanowanej „reedukacji”. Wyciągnęła wniosek, że samo
poczucie wstydu nie wystarczało, aby zachęcić do rozliczenia z historią.

Sekwencja z filmu „Verboten!” z roku 1959
(Reżyseria: Samuel Fuller)

Wykłady wtorkowe Instytut kieruje do przedstawicieli polskich nauk historycznych, a także do szerokiej zainteresowanej
publiczności. Kilka razy w 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.
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Nowa publikacja
Wschodniopruskie „wilcze dzieci”: doświadczenia i tożsamości
w powojennym społeczeństwie niemieckim
Zwłaszcza w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej II wojna światowa
pozostawiła po sobie spadek, na który długo nie zwracano uwagi: w wyniku polityki
okupacyjnej, działań wojennych i wojny domowej wiele dzieci straciło rodziców,
co napiętnowało je do końca życia. Od kilku lat historia dzieci wojennych i powojennych
budzi coraz większe zainteresowanie różnych dyscyplin specjalistycznych, w tym nauk
historycznych. W debatach upamiętniających niemieckie ofiary wojny ma miejsce
medialnie zainscenizowany dyskurs na temat dzieci wojny. Można by się spodziewać,
że fenomen „wilczych dzieci”, czyli dzieci i młodzieży z północnych Prus Wschodnich,
które, straciwszy rodziny, po wojnie uciekły na Litwę i musiały przynajmniej czasowo
ukrywać swoje niemieckie pochodzenie, stoi w centrum takich rozważań. Okazuje się
jednak, że historia tej specjalnej grupy, ze względu na swoją regionalną specyfikę, nie
budziła dotąd dużego zainteresowania.
W swojej pracy Ostpreußische Wolfskinder. Erfahrungsräume und Identitäten in der deutschen Nachkriegsgesellschaft [Wschodniopruskie wilcze dzieci: doświadczenia i tożsamości w powojennym społeczeństwie
niemieckim] dr Christopher Spatz nie dokonuje faktograficznej rekonstrukcji wydarzeń powojennych ani
nie stara się osadzić tej tematyki w ramach dyskursu o dzieciach wojny. Zajmuje się raczej problematyką
tożsamości przedstawicieli tej grupy z punktu widzenia jej ciągłości i zmian. Skupia się m.in. na kwestii, czy
egzystencjalne doświadczenie związane z grożącą przez pewien czas w młodości utratą tożsamości naznaczyło
ich na trwałe. Na początku swej pracy autor stawia trzy tezy. Zgodnie z pierwszą, we wczesnych latach
powojennych „wilcze dzieci” zdobywały wspólne doświadczenia, jednak później, w okresie asymilacji, rozwinęły
bardzo zindywidualizowane poglądy na temat swojej drogi życiowej i coraz bardziej postrzegały swój los jako
jednostkowy. Po drugie, autor wychodzi z założenia, że procesy kształtowania tożsamości protagonistów były
ściśle związane z ponownym włączeniem do niemieckiego społeczeństwa. Po trzecie, wyraża wątpliwość, czy
żyjący dziś w Niemczech przedstawiciele tej grupy w ogóle wykształcili kolektywną tożsamość. Skupia się przy
tym na tych przedstawicielach, którzy na przestrzeni ponad 60 lat, w latach 1947–2013, wrócili do Niemiec. Jego
badania natomiast nie obejmują osób, które pozostały na Litwie. Wskazane ograniczenie zakresu pracy związane
było z przyjętymi na wstępie założeniami i celem prowadzonych badań.
W latach 2010–2013 autor przeprowadził ponad 50 wywiadów biograficznych z byłymi „wilczymi dziećmi”.
W swojej pracy dokonuje zarówno ich analizy, jak i analizy licznych innych źródeł. W podsumowaniu Christopher
Spatz dochodzi do wniosku, że sformułowane na początku pracy tezy można
potwierdzić. Po pierwsze, ze względu na konieczną izolację i asymilację „wilcze dzieci”
wcześnie zaczęły postrzegać się w sposób jednostkowy. Protagoniści żyjący dziś
w Niemczech nie rozwinęli kolektywnej tożsamości. Mimo to grupa ta stanowi element
niemieckiej pamięci zbiorowej.
Christopher Spatz: Ostpreußische Wolfskinder. Erfahrungsräume und Identitäten
in der deutschen Nachkriegsgesellschaft [= Einzelveröffentlichungen des DHI
Warschau 35]. Osnabrück: fibre 2016, 239 s. ISBN 978-3-944870-40-3. 29,80 €.
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Terminy

Warsztaty
„Frictions and Failures – Cultural Encounters in Crisis”
21–23 kwietnia 2016 r.,
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Tematem warsztatów są konflikty wynikłe z obecności królowej
małżonki 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. Centralnym zagadnieniem
warsztatów jest specyficzny kontekst, w jakim dochodziło do tych starć.
Ponadto będą dyskutowane ogólne problemy, granice i wyzwania
transferu kulturowego. Przedmiotem rozważań będzie również pytanie,
czy pojęcia „sukces” i „porażka” są adekwatne i pomocne do oceny
skutków dla królowych małżonek.

ŚLUBY KRÓLEWSKIE KSIĘŻNICZEK
I KSIĄŻĄT
W POLSCE I NA LITWIE
c. 1500 - 1800

Wystawa plakatów
„Royal marriages of princes and princesses
in Poland and Lithuania, c. 1500–1800”
21 kwietnia – 20 maja 2016 r.,
Zamek Królewski w Warszawie
Plakaty wystawione na zamkowym dziedzińcu będą wizualizowały historię mariaży królewskich i związany z nimi transfer
kulturowy. Z okazji otwarcia wystawy Maria Skiba (sopran)
zaprezentuje siedemnastowieczną muzykę. Na hiszpańskiej
gitarze towarzyszył jej będzie Frank Pschichholz (Berlin). Maria Skiba jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej
„Marrying Cultures“, która przygotowała warsztaty i wystawę.

ROYAL MARRIAGES OF PRINCES AND
PRINCESSES IN POLAND AND LITHUANIA
c. 1500 - 1800
WYSTAWA / EXHIBITION
ZAMEK KRÓLEWSKI / ROYAL CASTLE
WARSZAWA
21/04 - 20/05/2016
Marrying Cultures is a collaborative international project made possible thanks to a generous grant from
Humanities in the European Research Area and with teams based at the University of Oxford, Lund
University, the German Historical Institute in Warsaw and the Herzog August Bibliothek.
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Współorganizator

Partner

13 Debata Lelewelowska
Gender – jeszcze nisza czy już mainstream?
Badania historyczne nad kobietami i płcią w Polsce
i w Niemczech od lat 70. do dziś
Czwartek, 9 czerwca 2016 r., godz. 18.00, NIH w Warszawie
Udział wezmą:
Dr Dobrochna Kałwa, historyk,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Kirsten Heinsohn, historyk,
zastępczyni dyrektora Forschungsstelle für Zeitgeschichte w Hamburgu (FZH)

Prowadzenie:
Iwona Dadej, NIH w Warszawie
Przedmiotem 13 Debaty Lelewelowskiej będzie rozwój i stosowanie pojęcia „płeć” (gender) jako kategorii analitycznej w polskich i niemieckich naukach historycznych na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Celem debaty
jest wędrówka przez historię tego zjawiska. Gdzie i kiedy zaczęto stosować tę kategorię w różnych obszarach
nauk historycznych? W jakim stopniu badania na temat kobiet i płci wzbogaciły naukę o nowe perspektywy,
tematy, metody i instytucje? Dobrochna Kałwa i Kirsten Heinsohn będą dyskutować o procesie włączania tych
specyficznych badań w dziedzinę nauk historycznych. Zwrócą przy tym uwagę także na trudności i uwarunkowania tej integracji.
Ważnym aspektem tej tematyki jest przesunięte w czasie przyjęcie koncepcji badań historycznych nad kobietami
i płcią: podczas kiedy w Niemczech impuls dla tych badań stanowiły ruchy społeczne lat 70., ich rozwój w Polsce
rozpoczął się w latach 90. w środowisku akademickim. Jakie inne czynniki odgrywały rolę? W jakich ramach
instytucjonalnych stopniowo włączano postulaty i perspektywy badań nad kobietami i płcią do dyskursu
naukowego? Porównawcza historia instytucji musi szczególnie uwzględnić działalność Arbeitskreis Historischer
Frauen- und Geschlechterforschung [Komisja ds. Badań nad Kobietami i Płcią] w Niemczech oraz Komisji Historii
Kobiet PAN, które od ponad dwudziestu lat współkształtują środowisko badawcze.
Pomimo, iż 13 Debata Lelewelowska będzie się koncentrować na naukach historycznych w Polsce i w Niemczech,
a także na porównaniu procesów recepcji w obu krajach, uwzględnione zostaną również powiązania ponadnarodowe oraz międzynarodowy kontekst tych procesów.
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Personalia
Pod koniec marca 2016 r. dr Stephan Lehnstaedt odszedł z NIH w Warszawie
i objął stanowisko profesora w zakresie studiów nad Holokaustem i studiów
żydowskich na Touro College w Berlinie. Dr Lehnstaedt był pracownikiem
naukowym NIH w Warszawie od 2010 r. Zajmował się przede wszystkim historią
przemocy podczas obu wojen światowych, a także tematyką zadośćuczynienia
za nazistowskie bezprawie po 1945 r. Przez ponad sześć lat angażował się
w kształtowanie obszaru badawczego „Przemoc i obca władza w XX wieku –
,stuleciu skrajności’”, a także profilu działalności Instytutu. Do najważniejszych
wyników jego pracy w NIH w Warszawie należy zaliczyć rozprawę habilitacyjną
na temat codzienności okupacyjnej w Polsce podczas pierwszej i drugiej wojny
światowej w perspektywie porównawczej.

W styczniu 2016 r. Iwona Dadej podjęła pracę w ramach zespołu badawczego
„Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania” jako naukowiec wizytujący.
Zajmuje się utopijnymi projektami wspólnot artystyczno-intelektualnych
ok. roku 1900. Iwona Dadej studiowała historię i historię sztuki na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie im. Alberta Ludwika we
Fryburgu Bryzgowijskim. W 2015 r. w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego
Uniwersytetu w Berlinie obroniła pracę doktorską pt. „Kobieta przyszłości”.
Pracownice akademickie zaangażowane politycznie na rzecz kobiet w Niemczech
i w Polsce w latach 1918–1939 („Die Frau von morgen”. Frauenpolitisch tätige
Akademikerinnen in Deutschland und Polen, 1918–1939). W ramach tego projektu
w 2011 r. była stypendystką NIH w Warszawie.

Dr Felix Ackermann jest od 1 lutego 2016 r. pracownikiem
zespołu badawczego „Tożsamość narodowa i ponadnarodowe
powiązania”. Studiował kulturoznawstwo, historię i politologię na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w London
School of Economics. W latach 2011–2016 prowadził zajęcia
na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie jako
profesor wizytujący z ramienia DAAD, gdzie kierował Centrum
Niemcoznawstwa. W latach 2000–2011 współnie z niemieckimi i polskimi studentami tworzył we Frankfurcie nad Odrą
Instytut Historii Stosowanej. W 2006 r. był stypendystą NIH
w Warszawie. Dwa lata później obronił na Uniwersytecie Europejskim Viadrina doktorat na temat historii kultury
etniczności na przykładzie miasta Grodno, wydany w 2010 r. przez NIH w Warszawie. W ramach swojego nowego
projektu badawczego opisuje historię więziennictwa na terenach Polski i Litwy w czasach rozbiorów.
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Terminy
Wykłady wtorkowe

Mniejszości i społeczeństwo
w Europie Środkowo-Wschodniej

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

Między nacjonalizmem a kosmopolityzmem.
Historia płci z perspektywy globalnej

Panel NIH w Warszawie na dorocznej konferencji ASEEES 2016

Prof. dr hab. Gisela Mettele (Jena)

Międzynarodowe seminarium doktoranckie
Copernicus Graduate School w Toruniu we
współpracy ze Słowacką Akademią Nauk
w Bratysławie oraz UMK w Toruniu

26 kwietnia 2016 r., 18:00, NIH w Warszawie

28–29 kwietnia 2016 r., NIH w Warszawie

Granica (-e) i władza (-e) w Sandomierzu
i okolicach. Perspektywy peryferyjne

Representing Jewish History
in European and American Popular Culture,
Museums and Public Spaces

Imperialne wyzwania Austro-Węgier
w XIX i wczesnym XX w.:
narody i rywale w imperium
Habsburgów, Europie i na świecie

Prof. dr hab. Christoph Augustynowicz (Wiedeń)
31 maja 2016 r., 18:00, NIH w Warszawie

Christoph Augustynowicz

Grenze(n) und Herrschaft(en)
in der kleinpolnischen Stadt
Sandomierz 1772–1844

Konferencja zorganizowana we współpracy
ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
w Warszawie
16–18 maja 2016 r., SWPS / NIHW
Nie tylko niebiesko-żółte:
religia i naród w historii Ukrainy
Konferencja Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker e. V. (VOH) [Związku
Historyków Europy Wschodniej] i DeutschUkrainische Historikerkommission [Niemiecko-Ukraińskiej Komisji Historyków], zorganizowana we współpracy z NIH w Warszawie,
NIH w Moskwie oraz Deutsche Gesellschaft
für Osteuropakunde e.V. (DGO) [Niemieckim
Towarzystwem ds. Badań Europy Wschodniej]

Prof. dr hab. Silke Satjukow (Magdeburg)
14 czerwca 2016 r., 18:00, NIH w Warszawie

Debata Lelewelowska
Gender – jeszcze nisza czy już mainstream?
Badania historyczne nad kobietami i płcią
w Polsce i w Niemczech od lat 70. do dziś
Panelistki: Dobrochna Kałwa i Kirsten Heinsohn
9 czerwca 2016 r., 18:00, NIH w Warszawie
Patrz też informacje na s. 9.

Frictions and Failures –
Cultural Encounters in Crisis
Konferencja w ramach projektu HERA
„Marrying Cultures – Queens Consort and
European Identities 1500–1800”

28–30 listopada 2016 r., NIH w Warszawie
Konferencja „Konceptualizacja Holokaustu
w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie
od lat 80. Analiza historyczno-naukowa
i debaty społeczne”
5–7 grudnia 2016 r., NIH w Warszawie

Prezentacja książek
Wschodniopruskie „wilcze dzieci”: fakty,
fikcja i stan badań

Functionality of History
in Late Modern Central Europe

Dyskusja z autorami książki Christopherem
Spatzem (Ostpreußische Wolfskinder. Erfahrungsräume und Identitäten in der deutschen
Nachkriegsgesellschaft [Wschodniopruskie wilcze
dzieci. Doświadczenia i tożsamości w powojennym społeczeństwie niemieckim]) i Alvydasem
Šlepikasem (Mam na imię Marytė), zorganizowana we współpracy z Ambasadą Litwy
w Warszawie oraz Litewskim Instytutem Kultury

7–9 lipca 2016 r., Bogotá, Kolumbia
5. szkoła letnia Copernicus Graduate School
oraz konferencja „Ekskluzja i inkluzja”,
zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku, Uniwersytetem Palackiego
w Ołomuńcu oraz Słowacką Akademią Nauk
w Bratysławie

19 kwietnia 2016 r., 18:00, NIH w Warszawie

12–16 lipca 2016 r.,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika /
Copernicus Graduate School w Toruniu
Cechy regionalne w krajach bałtyckich
Panel NIH w Warszawie podczas konferencji
„Struktury szlachty w krajach bałtyckich.
Tożsamości – koncepcje – praktyki”
6–11 września 2016 r.,
Uniwersytet w Kłajpėdzie
Warsztaty „Children Born of War – Past,
Present and Future”

Konferencje i warsztaty

2. doroczna konferencja Fundacji im. Maxa
Webera we współpracy z Niemieckimi Instytutami Humanistycznymi

17–18 czerwca 2016 r., Berlin

Panel NIH w Warszawie podczas 3. dorocznej konferencji International Federation
for Public History (IFPH)
„Dzieci okupacji” w Niemczech po roku 1945

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

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020
(Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative
Training Networks)
26–30 września 2016 r., NIH w Warszawie

21–23 kwietnia 2016 r., NIH w Warszawie

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

Patrz też informacje na s. 8.

8–9 listopada 2016 r., NIH w Warszawie

Alvydas Šlepikas

Rozmowa z Eduardem Mühle na temat tłumaczenia jego książki Breslau. Geschichte einer
europäischen Metropole na język polski
6 czerwca 2016 r., 18:00,
Centrum „Barbara” we Wrocławiu
7 czerwca 2016 r., 18:00, NIH w Warszawie

Inne
21 maja 2016 r. w godzinach 12.00–18.00 NIH
w Warszawie będzie obecny na Dniu Otwartym
w Ambasadzie Niemiec (ul. Jazdów 12).
Serdecznie zapraszamy dużych i małych!
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