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Motto: A czy nie można sobie wyobrazić, że mamy umówione
spotkania także w przeszłości, w tym co już było i po
większej części przeminęło, i mamy tam odszukać miejsca i
osoby, które, niejako poza czasem, pozostają z nam w jakimś
związku?
(W. G. Sebald, Austerlitz)
Podczas spotkania profesor Alan Duben opowie o swoich
osobistych związkach z Tykocinem w szczególności o znaczeniu
niedawno odnalezionego paszportu carskiego, na którym jego
babcia w 1907 roku wyemigrowała z Tykocina do Stanów
Zjednoczonych. Zaprezentuje również swoje refleksje z
kilkukrotnych wizyt w Tykocinie, podczas których analizował
znaczenie jakie żydowska historia miasta ma dla mieszkańców,
lokalnych instytucji oraz odwiedzających Tykocin Żydów.
Profesor Alan Duben urodził się w 1943 roku w Nowym Jorku. W
1973 uzyskał stopień doktora antropologii społecznej na

Uniwersytecie w Chicago. Profesor Duben wykładał na
uniwersytetach w USA, Turcji oraz Niemczech. Przez prawie pół
wieku zaangażowany był w badania społeczeństw późnego Imperium
Osmańskiego oraz republikańskiej Turcji. Od 1999 roku mieszka
i wykłada w Stambule.
W 2013 roku profesor Duben po raz pierwszy odwiedził Polskę.
Od tamtej pory zaangażowany jest w badanie pamięci o
społeczności żydowskiej Tykocina oraz formach jej obecności w
przestrzeni miasta. W Tykocinie, w 1893 roku, urodziła się
babcia profesora Dubena, Chaja Kurlander. Przed wybuchem
pierwszej wojny światowej wraz z siostrą oraz dwójką braci
wyemigrowała do USA. Jej rodzice i trzeci brat pozostali w
Tykocinie. Ojciec Chaji Kurlander zmarł w 1915 roku, matka
oraz brat zostali zamordowani przez Niemców w sierpniu 1941
roku. Alan Duben jest jedynym członkiem rodziny, który
odwiedził Tykocin od momentu emigracji jego babci za ocean
ponad sto lat temu…
Alan Duben jest współautorem wystawy „133 opowieści. Tykocin w
latach 1885-2018”, która prezentowana jest przy Placu Stefana
Czarnieckiego 10 w Tykocinie.
Wstęp wolny.
Partner spotkania: Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych
Miast w Tykocinie
Plakat do obrania – PDF

