
Warsztaty GEOP w 2020 roku 

Poruszające spotkania: żydowskie przedmioty i emocje w Polsce i w Europie 

Środkowo -Wschodniej po Holocauście, maj 2020 

Organizatorzy: 

 Instytut Historii i Kultury Żydowskiej im. Szymona Dubnowa w Lipsku 

 Uniwersytet Lipski 

 Instytut Badań Literackich PAN 

Uczestnicy warsztatów będą badali „drugie życie” przedmiotów pozostałych po Żydach w 

Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku. Skupią się na relacji pomiędzy 

światem przedmiotów a światem ludzi, zbadają ich zakres wzbudzania emocji oraz siły 

oddziaływania na jednostki i społeczeństwo. Badacze reprezentujący różne dziedziny wiedzy 

i kuratorzy z Muzeum POLIN zajmą się losami i przemianami własności prywatnej i 

wspólnotowej, przedmiotów codziennego użytku, reliktów związanych z życiem religijnym, 

artefaktów i obiektów służących upamiętnieniom, jak również ich literackimi 

reprezentacjami i muzealizacją. Dzięki analizie aspektów emocjonalnych wiążących się z 

żydowskimi obiektami i prześledzeniu ich zmieniających się znaczeń, percepcji i statusu 

symbolicznego, warsztaty te oferują wyjątkową przestrzeń do przemyśleń na temat 

kulturowych i psychologicznych następstw Holocaustu. 

Pomiędzy wojnami światowymi i po ich zakończeniu: innowacyjne podejścia do 

historii polskich Żydów w okresie międzywojennym, czerwiec 2019 
Organizatorzy: 

 Uniwersytet Kalifornijski, Berkley 

 Uniwersytet Mc Gill 

 Uniwersytet Tulane 

 Uniwersytet Łódzki 

Krótki okres międzywojenny ostatecznie ukształtował wspólnotę polskich Żydów, toteż 

zarówno ci, którzy byli jej częścią, jak i ci, którzy ją obserwowali „z zewnątrz” przyznają, że 

bogactwo i złożoność polsko- żydowskiego życia w czasie dwóch dekad było fenomenem w 

ówczesnym świecie żydowskiej diaspory. W 1986 historyk Ezra Mendelsohn, analizując te 



zagadnienia sformułował pytanie, które stało się kluczowe w badaniach historii żydowskiej 

okresu międzywojennego: „Polska międzywojenna: dobra, czy zła dla Żydów?”. Wychodząc z 

tej optyki badawczej, uczestnicy warsztatów wezmą udział w dyskusji, która wykroczy poza 

obecne w nauce paradygmaty i uwydatni pomijane lub niezrozumiane aspekty narracji 

historycznej, kluczowe dla pełniejszego pojmowania złożonego okresu międzywojennego. 

Przedstawione w czasie warsztatów referaty będą się skupiać na czasach przed i po latach 

20. i 30. XX wieku, aby osadzić te dwie dekady w szerszej perspektywie czasowej. Podejmą 

także dyskusję nad innymi momentami w historii polsko-żydowskiej, polskiej i 

wschodnioeuropejskiej. Ponadto obejmą kwestie historii żydowskiej obserwowane „od 

wewnątrz” w celu dalszego zbadania wyjątkowości doświadczeń polskich Żydów i szerszych 

powiązań, które istniały w całym regionie i w polskiej diasporze żydowskiej. 

Żydowskie doświadczenie uwięzienia: źródła, metodologia i pytania, lipiec 

2019  
Organizatorzy: 

 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie 

 Uniwersytet Wrocławski 

 Uniwersytet w Hajfie  

Podczas warsztatów będą dyskutować badacze zajmujący się historią Żydów i historią 

więziennictwa w Polsce i na Litwie, reprezentujący różne dyscypliny badawcze – 

antropologię historyczną, filologię i historię sztuki. Projekt stanowi pierwszą próbę 

przedyskutowania typologii różnych form uwięzienia Żydów od średniowiecza do początku 

XX wieku. Badacze będą analizować również narracje żydowskiego doświadczenia bycia 

więźniem. Głównym celem warsztatów będzie zbadanie praktyk uwięzienia specyficznie 

związanych ze społecznością żydowską, a także przeanalizowanie strategii radzenia sobie 

Żydów więzionych przez państwowe instytucje.  



 

Obraz Polaków ratujących Żydów w perspektywie porównawczej. Nauki 

płynące z Zagłady dla współczesnej Europy, sierpień 2020 
Organizatorzy: 

 University College London 

 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Mając na uwadze rosnące wśród naukowców i publiczności zainteresowanie osobami 

ratującymi Żydów podczas Zagłady, a zarazem coraz liczniejsze przypadki nadużywania 

historii i wizerunku ratujących w kulturze politycznej, publicznej polityce pamięci i 

historiografii, podczas tego warsztatu przyjrzymy się, jak historia Polaków ratujących Żydów z 

Zagłady była przedstawiana w nauczaniu historii w państwowych placówkach edukacyjnych 

oraz w treści niezależnych, nie nastawionych na zysk, programów edukacyjnych w muzeach 

od 1990 roku do czasów współczesnych. Uczestnicy warsztatów będą porównywać 

przedstawianie ratujących w postkomunistycznej Polsce i innych krajach europejskich (a 

także w Izraelu), aby zidentyfikować światowe i lokalne (narodowe) tendencje oraz 

podobieństwa i różnice motywów przewodnich i strategii prezentowania osób niosących 

pomoc w różnych kontekstach politycznych, kulturowych i historycznych. Warsztat został 

pomyślany jako sposób na wytworzenie wspólnoty intelektualnej badaczy, edukatorów i 

kuratorów zaangażowanych w przerzucanie mostów między współczesnymi badaniami nad 

ratowaniem Żydów a edukacją historyczną na ten temat. 

Widoczne/niewidoczne: jidysz w bloku socjalistycznym, 1941/44-1991, 

listopad 2020 
Organizatorzy: 

 Columbia University 

 Uniwersytet Wrocławski 

 Wolny Uniwersytet w Berlinie 

 Uniwersytet w Jenie 

Historia i rola języka jidysz w krajach bloku komunistycznego po wojnie została zbadana 

fragmentarycznie i wciąż czeka na wszechstronny opis. Łzawa wizja powojennych losów 

języka żydowskiego, a w szczególności jidysz „za żelazną kurtyną”, przez długi czas 

usprawiedliwiała to zaniedbanie. Podczas gdy Hitler zabił czytelników a Stalin – pisarzy, 



reszta nielicznych użytkowników jidysz, którzy przeżyli w Europie wschodniej lub ZSRR i 

zdecydowali się tam pozostać, musiała z czasem asymilować się do rosyjskiego, polskiego lub 

innych języków dominujących, które funkcjonowały w jej środowisku – a przynajmniej tak 

przedstawiano tę historię. W oparciu o ważne badania, które na zasadzie wyjątku zaczęły 

wypełniać wspomnianą lukę, niniejszy warsztat ma na celu zgromadzenie badaczy-

jidyszystów, by zainicjować dyskusję o kulturze jidysz – jej sieci znaczeń i ekspresji – oraz 

symbolicznej, rytualnej, kulturowej i politycznej roli mame-łoszn w krajach komunistycznych 

od drugiej wojny światowej do rozpadu bloku komunistycznego. 


