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W 2010 roku działalność Niemieckiego Instytutu Histo-

rycznego w Warszawie, której dotyczy poniższe spra-

wozdanie, koncentrowała się na intensywnych bada-

niach i ożywionej wymianie naukowej. W tym czasie 

w ramach czterech zakresów badawczych trwały prace 

nad 18 projektami cząstkowymi, z których część obej-

mowała także projekty zależne. W związku z tymi pro-

jektami Instytut przy współpracy partnerów polskich 

i zagranicznych przeprowadził 38 imprez naukowych 

i opublikował w wydawanych przez siebie seriach 11 

książek. Ponadto 75 tekstów naukowych pracowni-

ków NIH ukazało się w międzynarodowych wydawnic-

twach. W NIH przebywało w tym czasie na pobytach 

gościnnych 21 naukowców, którzy aktywnie włączyli 

się w prowdzone przez Instytut prace badawcze.

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem mody-

fikacji uległ profil działalności Instytutu, dokonano 

też przesunięć profili tematycznych, co jest zgodne  

z naturą działalności naukowej. Instytut koncentruje 

sią na komparatystycznych badaniach historii, obejmu-

jących szeroką perspektywę chronologiczną od wcze-

snego średniowiecza aż po historię najnowszą lat 80. 

XX w. W konkretnej praktyce badawczej, wyznaczanej 

również limitem środków, oznacza to takie rozłoże-

nie akcentów, które zawęża obszary badań i kładzie 

nacisk na wybrane zagadnienia. Jest to w dużej mie-

rze uwarunkowane regularną wymianą pracowników 

naukowych, jaka obowiązuje w niemieckich huma-

nistycznych instytutach zagranicznych, zrzeszonych  

w Fundacji DGIA. Program badawczy Instytutu pod-

lega zatem nieustannym fluktuacjom ze względu na 

zmieniające się zainteresowania i różne preferencje 

badawcze zatrudnianych na czas określony dyrek-

torów czy zakresy projektów badawczych, realizo-

wanych przez czasowo zatrudnianych pracowników 

naukowych. Nieuniknionym następstwem takiego 

stanu rzeczy jest dokonywanie subiektywnego i wycin-

kowego wyboru opracowywanych epok, tematów  

i problemów. Niektóre aspekty polskiej historii badane 

są w pewnych okresach bardziej szczegółowo, inne 

zaś są „zaniedbywane“, ale te niedostatki w sposób 

naturalny wyrównują się wraz z okresową wymianą 

personelu. Zapewnia to tę elastyczność i świeżość, bez 

której niemożliwa byłaby twórcza, nowatorska praca 

Instytutu.

Prowadzenie prac badawczych uzależnione jest jed-

nak w dużym stopniu od zapewniających bezpieczeń-

stwo podstaw materialnych. Z tego względu szcze-

gólne wyrazy wdzięczności należą się Niemieckiemu 

Ministerstwu Edukacji i Badań oraz Fundacji DGIA za 

zagwarantowanie Instytutowi również w tym roku 

odpowiednich środków. Wszyscy nasi partnerzy z obu 

tych instytucji towarzyszyli naszej działalności z wiel-

kim zrozumieniem i z zaangażowaniem ją wspierali. 

Podziękowania należą się również innym instytucjom, 

wspierającym poszczególne przedsięwzięcia Instytutu, 

takim jak: Fundacja im. Roberta Boscha, Fundacja 

Volkswagena, Fundacja Współpracy Polsko-Niemiec-

kiej czy Niemieckie Towarzystwo Badawcze (DFG).  

Za owocną współpracę dziękujemy naszym wydaw-

com - Fibre-Verlag w Osnabrück, Harrassowitz-Verlag 

w Wiesbaden, platformie perspectivia.net, wydawnic-

twom Neriton i Polskiemu Wydawnictwu Naukowemu 

PWN oraz Wydawnictwu Instytutu Archeologii i Etno-

logii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzięku-

jemy także naszej Radzie Naukowej, członkom Rady 

Fundacji DGIA oraz naszym licznym współpracowni-

kom ze strony polskiej i z zagranicy. W tym miejscu 

podziękowania kierujemy także pod adresem pra-

cowników Instytutu, gdyż tylko dzięki ich inicjatywie  

i zaangażowaniu przedstawione poniżej sprawozda-

nie mogło powstać. 
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Głównym zadaniem Niemieckiego Instytut Historyczny 

w Warszawie jest prowadzenie nowatorskich badań 

naukowych nad kluczowymi zagadnieniami histo-

rycznymi. W okresie objętym niniejszym sprawozda-

niem szczególnych starań dołożono, aby perspektywa 

badawcza objęła historię Polski w jej europejskim kon-

tekście, a także w pełnych ramach chronologicznych  

i tematycznych. 

Ze względu na ograniczone zasoby kadrowe Instytutu 

oraz konkretne wymogi praktyczne starania te skupiły 

się na realizacji ściśle określonych tematycznie projek-

tów badawczych. Badania skoncentrowały się zatem 

wokół wybranych zagadnień, które dzięki specyficznej 

pozycji oraz zasobom Instytutu mogą przynieść szcze-

gólnie korzystne wyniki. W ramach czterech podsta-

wowych tzw. zakresów badawczych wyodrębniono 

następującą problematykę:

•	 Władza w państwie piastowskim w kontekście 

europejskim

•	 Religia i polityka w nowożytnej Polsce

•	 Tożsamość narodowa i powiązania  

ponadnarodowe

•	 Przemoc i obca władza w „wieku skrajności”

Poszczególne projekty pracowników naukowych 

Instytutu, jak również projekty stypendystów, prak-

tykantów oraz naukowców wizytujących, mają stano-

wić integralną cześć badań w ramach tzw. zakresów 

badawczych. Tym samym zakresy badawcze tworzą 

wspólną platformę do wymiany myśli i dyskusji oraz 

dają szansę do podjęcia zakrojonych na międzynaro-

dową skalę badań nad kluczowymi kwestiami. 

A.  Prace badawcze

Badania zespołu naukowców w ramach 1. zakresu 

badawczego obejmują okres panowania dynastii Pia-

stów, wychodząc z metodologicznych założeń koncen-

trujących się w równym stopniu na aspektach antropo-

logicznych, politycznych, gospodarczych i społecznych, 

jak również historii dyskursu i kultury władzy w śre-

dniowieczu. W jaki sposób dynastia władzę zdobyła, 

umocniła i utrzymała? Jakie stosowano mechanizmy, 

instrumenty i metody jej sprawowania oraz osiągania 

porozumienia pomiędzy władcą a ich otoczeniem, czy 

też aparatem urzędniczym? Jak wyglądało równowa-

żenie się interesów w sferze władzy oraz osiąganie 

konsensu między księciem a możnymi? W jaki sposób 

kształtowała się komunikacja i wzajemne oddziały-

wanie pomiędzy władcą a elitami politycznymi oraz 

pomiędzy aparatem władzy a poddanymi? Jak w tym 

splocie wzajemnych relacji gospodarcze i militarne 

podstawy królewskiej lub książęcej władzy były two-

rzone, utrzymywane i rozwijane?

Liczba projektów cząstkowych, analizujących wymie-

nione kwestie z różnych punktów widzenia, znacząco 

się w tym roku powiększyła. Oprócz planowego uzu-

pełnienia jednego etatu, do zakresu badawczego włą-

czono pięć nowych projektów cząstkowych. Pozwoliło 

to przyjąć troje miejscowych polskich naukowców oraz 

dwoje naukowców z innych krajów (Węgry i Kanada), 

zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.  Bada-

nia zespołu badawczego zostały w ten sposób nie tylko 

umiędzynarodowione, ale poszerzyło się także ich 

spektrum tematyczne. Nowe projekty dotyczą zagad-

nienień z zakresu historii Kościoła, numizmatyki, 

archeologii i historii osadnictwa oraz dyplomacji, 

albo obierają za punkt wyjścia nowe paradygmaty, 

takie jak historia stosunków międzynarodowych. Choć 

skoncentrowane na Polsce piastowskiej, wszystkie te 

badania prowadzone są w perspektywie porównaw-

czej. Pozwala to na badanie dziejów średniowiecznej 

Polski z uwzględnieniem jej europejskich powiązań  

i uwarunkowań, poszukiwanie możliwych wzorców, 

paraleli i wpływów na formy organizacji, reprezentacji  

i oddziaływania władzy Piastów. Z tego względu uwaga 

badaczy kieruje się nie tylko ku zachodnim sąsiadom, 

ale i ku sąsiednim krajom  środkowo- i wschodnioeuro-

pejskim i tamtejszym formom organizacji władzy.   

1.  Władza Piastów w kontekście europejskim

Wizerunek Bolesława Chrobrego na drzwiach katedry gnieźnieńskiej
(ca. 1170-1180)

A. Prace badawcze



6 7

Celem projektu cząstkowego nr 1 jest pogłębione stu-

dium konfliktów, jakie miały miejsce w obrębie dynastii 

panujących w Europie Środkowowschodniej w XI-XII w. 

Za tymi konfliktami kryło się dążenie poszczególnych 

członków dynastii do faktycznego lub teoretycznego 

podziału władzy między siebie. Samo wyrażenie divisio 
regni wywodzi się z Biblii i od czasów wczesnochrześci-

jańskich oznacza teoretyczny podział władzy rozróż-

niający między Regnum Dei i Regnum Diaboli. Z dru-

giej strony od czasu objęcia władzy przez Merowingów 

termin ten służył jako fachowe określenie w opisach 

waśni rodzinnych. Plan badań obejmuje systematyczne 

pogłębione opracowanie poszczególnych konfliktów 

dynastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XI-

-XII w. oraz – to drugi cel tego projektu – opis różnych 

modeli takich konfliktów. W ten sposób sformułowany 

cel projektu otwiera nowe perspektywy badawcze.  

Na początku lat 70. Gyula Kristó przygotowywał kom-

paratystyczne dzieło na ten temat, ale ostatecznie 

udało mu się opracować jedynie materiały dotyczące 

Węgier. Do dziś brak więc kompetentnego opraco-

wania, które na podstawie narracyjnych źródeł z XI  

i XII w. zajmowałoby się problematyką divisio regni na 

przykładzie Polski, Węgier i Czech.

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem została 

zestawiona bibliografia dotycząca badanego tematu, 

które obecnie jest sukcesywnie poszerzana. Poza tym 

powstała pierwsza wersja dwóch rozdziałów, zawiera-

jąca wprowadzenie historiograficzne i charakterystykę 

problemu oraz rozważania na temat genealogicznych 

argumentacji legitymizacyjnych w sporach wewnątrz-

dynastycznych. Dwie kolejne części tekstu zostały przy-

gotowane w wersji roboczej. W Niemieckim Instytu-

cie Historycznym miał miejsce jednomiesięczny pobyt 

badawczy, w ramach którego przygotowywano drugą 

część projektu i rozszerzano bibliografię. 

W związku z tym projektem powstały następujące 

teksty: Béla és a pomerán. Megjegyzések a 14. századi 

krónikakompozíció 79. fejezetéhez. [Béla i Pomorzanin. 

Uwagi do 79 rozdziału Kompilacji Kronik Węgierskich] 

w: Kristó Gyula emlékkönyv [Księga pamiątkowa Gyula 

Kristó] oraz recenzje książek: G. Thorockay, Írások az 

Árpád-korról [Studia o czasach panowania Arpadów] 

i T. Fedeles / L. Koszta: A pécsi püspökség a középkor-

ban [Biskupstwo Pécs w średniowieczu], do: Deutsches 

Archiv für Erforschung des Mittelalters 66 (2010).

Projekt cząstkowy nr 1:  

Divisio regni. Modele podziału władzy świeckiej w państwach Piastów, Przemyślidów  

i Arpadów w XI i początkach XII w.

Opracowanie: dr hab. Daniel Bági (Pécs – naukowiec na dłuższym pobycie gościnnym w NIH) 

Divisio regni w Polsce piastowskiej po 1138 r.

Publikacje związane z projektem 

[Rec.:] Gábor Thoroczkay, Írások az Árpád-korról. Történeti és historioráfiai 

tanulmányok [Studia o czasach panowania dynastii Arpadów. Studia history-

czne i historiograficzne], Budapest 2009, w: Deutsches Archiv zur Erforschung 

des Mittelalters 66 (2010), s. 925-926.

[Rec.:] A Pécsi Egyházmegye története I. A középkori évszázadai (1009-1543). 

[Historia biskupstwa Pécs. t. 1: Stulecia średniowiecza], Pécs  2009,  w: Deut-

sches Archiv zur Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 926-927.

Projekt cząstkowy nr 2 dotyczy konkretnych wyobra-

żeń władzy w wybranych państwach europejskich. 

Nie jest jego celem ustalanie – wzorem tradycyjnych 

badań – rzeczywistego stanu tych zjawisk na podsta-

wie źródeł prawniczych, materiału dyplomatycznego, 

sposobu zawierania małżeństw, itinerariów, etc., lecz 

zrozumienie ich poprzez świat wyobrażeń średnio-

wiecznych kronikarzy. Badania ogniskują się na XII w., 

w którym wzrosło znaczenie kronik regionalnych, 

bądź też tradycja tego typu kronikarstwa dopiero się 

kształtowała (jak w Polsce). W tym stuleciu doszło do 

głębokich przemian, oddziałujących na rozwój władzy 

królewskiej w omawianych krajach. Wyobrażenia kro-

nikarzy pozwolą równocześnie opisać porządek spo-

łeczny, do którego odnoszą się te kroniki. W tym celu 

szczegółowym badaniom poddano sześć kronik. O ile 

w Polsce wybór ograniczał się do dwóch istniejących 

dzieł: Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, o tyle  

w Anglii wchodzili w rachubę tacy kronikarze jak 

Roger z Hoveden, William z Malmesbury, William  

z Newburgh, natomiast w Rzeszy Erlung z Würz-

burga, Otto z Fryzyngi/Rahewin, Gottfried z Viterbo  

i Otto z St. Blasien. W roku sprawozdawczym ustalono 

dokładny podział planowanej pracy oraz wypraco-

wano aparat pojęciowy niezbędny do zaplanowanych 

studiów porównawczych, obejmujących analityczne 

ujęcie, interpretację i porównania wyobrażeń o wła-

dzy i porządku społecznym w wybranych kronikach. 

Na podstawie zdefiniowanych w tym celu kategorii 

zaczęto gromadzić materiał, pozwalający już na wstę-

pie stwierdzić interesujące różnice w opisie i ujęciu 

sprawowania władzy oraz porządku społecznego. 

Wynikały one zapewne z różnych warunków życia  

i kontekstu kulturowego każdego z kronikarzy. 

Dotychczasowe wyniki prac nad tym projektem zostały 

zaprezentowane i poddane dyskusji w ramach kolo-

kwium „Integracja i dezintegracja kultur w dobie euro-

pejskiego średniowiecza“, na Uniwersytecie w Heidel-

bergu („Kształtowanie się systemu władzy w Rzeszy 

i Polsce w świetle kronik XII w.“), na konferencji we 

Wrocławiu („Strategie stabilizowania struktur władzy 

w Polsce i w cesarstwie niemieckim w XII w. z punktu 

widzenia historiografii“) oraz w wykładzie na Uniwer-

sytecie Lubelskim („Przedstawianie władzy w XII w.  

w perspektywie porównawczej: Wincenty Kadłubek  

o Kazimierzu II Sprawiedliwym i Otto z Fryzyngi o Fry-

deryku Barbarossie“).

Bezpośrednio z prac nad tym projektem zrodziła się 

koncepcja konferencji „Władza i zwierciadło władzy. 

Instytucje władzy w Europie w XII i XIII w. w świe-

tle przekazów kronikarskich“, która odbędzie się  

w Niemieckim Instytucie Historycznym w marcu 2011 r. 

Umożliwi ona zarazem szersze osadzenie tematyki 

projektu w badaniach komparatystycznych. W ramach 

projektu wydany też zostanie tom z konferencji, zaty-

tułowany „Potestas et communitas. Interdyscyplinarne 

studia na temat istoty stosunków w elitach politycz-

Incipit Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka

Projekt cząstkowy nr 2: 

Wyobrażenia władzy w cesarstwie niemieckim, Anglii i w Polsce 

w świetle historiografii XII/XIII w.

Opracowanie: dr Grischa Vercamer

A. Prace badawcze A. Prace badawcze
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nych w średniowiecznej Europie na wschód od Łaby“  

i sposobu ich przedstawiania.

Oprócz prac nad głównym projektem prowadzono 

w tym roku również prace nad projektem zależnym 

nr 1 „Wolni (liberi) i drobne rycerstwo jako instru-

ment władzy wobec możnowładztwa“. Nawiązują 

one do dysertacji doktorskiej autora projektu, opu-

blikownej w roku objętym niniejszym sprawzdaniem 

i mającej zbadać zjawisko „drobnego rycerstwa“  

w Prusach Zakonnych w kontekście i w różnych konste-

lacjach władzy. Oprócz ostatnich prac nad złożeniem 

do druku dysertacji opracowany został również esej, 

odnoszący się do tego projektu. Poza tym w ramach 

konferencji międzynarodowej „Žalgiris – Tannenberg 

– Grunwald 1410: Wojna i pokój w dobie późnego śre-

dniowiecza“ (zob. s. 50), którą dla NIH przygotowywał 

autor projektu, wygłoszony został w Wilnie referat 

(„Militarna rola wolnych (liberi) w Prusach Zakonnych 

na przełomie XIV i XV w.“ 

zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der 

Elbe, Wrocław 2010 (tu s. 13-19 „Potestas et communitas – Einführende Gedan-

ken“ i s. 363-370 „Herrschaft und Sozialstrukturen - Zusammenfassung“)

Der Akt von Gnesen – ein misslungenes Ritual oder höchste Machtdemonstra-

tion Bolesław I. Chrobrys um 1000?, w: Potestas und communitas (zob. wyżej), 

s. 89-110.

Man darf die schlafenden Hunde nicht wecken. Die militärische, soziale und poli-

tische Bedeutung der Freien im östlichen Ordensland Preußen für den Deutschen 

Orden“, w: Beiträge zur Militärgeschichte des Preußenlandes, hrsg. von Bernhart 

Jähnig, Marburg 2010, s. 53-74.

Das Bad des Königs - beschreibt Gallus Anonymus ein genuin piastisches/polni-

sches Ritual? Überlegung zu Ehre und Herrschaftsvorstellung bei den frühen Pia-

sten (Bolesław I. und Bolesław III.) aufgrund des Kapitels 1,13, w: Frühmittelalter-

liche Studien 43 (2009) [2010], s. 1-24.

 

(wspólnie z Ewą Wółkiewicz) Was war das piastische regnum – oder: Gab es im 

frühen Mittelalter Staaten?  Bericht über das dritte Joachim-Lelewel-Gespräch, 

DHI Warschau, 1. Juni 2010, w: <http://www.perspectivia.net/content/publikatio-

nen/lelewel-gespraeche/2-2010/vercamer-wlokiewicz_regnum>

(wspólnie z Sunhild Kleingärtner, Sébastienem Rossignolem und Donatem Wehne-

rem) sprawozdanie z konferencji „Landscapes and Societies in Ancient and Medie-

val Europe East of the Elbe. Interactions between Environmental Settings and Cul-

tural Transformations“, 26.03.2010-27.03.2010, Toronto, Kanada, w: H-Soz-u-Kult, 

11.06.2010, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3128>. 

(wspólnie z Ewą Wółkiewicz) Die Auswirkungen des Magdeburger Rechts auf Poli-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft in Ostmitteleuropa. Überlegungen zu einem euro-

päischen Ausstellungsprojekt. Relacja z warsztatów naukowych w Niemieckim 

Instytucie Historycznym w Warszawie, 11 czerwca 2010 http://www.dhi.waw.pl/de/

veranstaltungen/event/event/das-magdeburger-recht-in-seinen-auswirkungen-

auf-politik-wirtschaft-und-gesellschaft-im-oestlichen.html?no_cache=

[Rec.:] Andrzej Pleszczynski: Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej 

(963-1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja wład-

ców Polski i ich kraju, w: Sehepunkte 10 (2010), nr 7/8 < http://www.sehepunkte.

de/2010/07/18024.html>

[Rec.:] Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, 

Poznań 2009, w: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 878.

 

[Rec.:] Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i woj-

nach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009, w: Deutsches 

Archiv für Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 718-719. 

 

[Rec.:] Wojciech Fałkowski, Dwa pogrzeby Kazimierza Wielkiego – znaczenie rytu-

ału, Kwartalnik Historyczny 116 (2009), s. 55-74, w: Deutsches Archiv für Erfor-

schung des Mittelalters 66 (2010), s. 778-779.

 

[Rec.:] Robert Bubczyk, Kazimierz Sprawiedliwy - władca idealny Mistrza Wincen-

tego (Chronica Polonorum, Lib. 4), Kwartalnik Historyczny CXVI (2009), s. 31-53, w: 

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 720.

 

[Rec.:] Szymon Wieczorek, „Quasi carbunculum emicantem qui gladii mei capulo 

connexus“ - tropem Gallowej metafory, Kwartalnik Historyczny CXVL (2009),  

s. 5-29, w: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 719.

Projekt cząstkowy nr 3 w różnych artykułach i formach 

pracy zajmuje się zbadaniem organizacji i sposobu 

oddziaływania władzy Piastów. Główne prace nad tym 

projektem koncentrowały się na dopracowaniu syntezy, 

która zwięźle i w oparciu o najnowsze ustalenia ana-

lizuje władzę dynastyczną w średniowiecznej Polsce. 

Składa się ona z czterech rozdziałów: „Władza ksią-

żęca i królewska w X i XI w.“, „Władza monarchiczna 

w XII w.“, „Wyzwania przełomu: władza piastowska  

w XIII w.“ oraz „Odnowienie władzy królewskiej w XIV w.“. 

Każdy z rozdziałów zawiera trzy podrozdziały. Wcze-

sną wiosną został ukończony rękopis, a całość złożono 

do druku w wydawnictwie C.H. Beck (Becksche Reihe 

Wissen). Tom ukazał się w lutym 2011 r. pod tytułem 

„Die Piasten. Polen im Mittelalter“.

Poza tym dokładnym badaniom poddane zostało zjawi-

sko średniowiecznego miasta lokacyjnego i jego kształ-

towania się w kontekście umacniania kraju w okresie 

dojrzałego średniowiecza, a wraz z nim specyficzny 

aspekt umacniania władzy Piastów. Problem rozwa-

żano po pierwsze w ramach warsztatów, prowadzo-

nych w NIH wspólnie z magdeburskim Muzeum Histo-

rii Kultury (Kulturhistorisches Museum Magdeburg) pod 

tytułem „Prawo magdeburskie i jego oddziaływanie na 

politykę, gospodarkę i społeczeństwo we wschodniej 

części Europy Środkowej“ (zob. s. 46). Ich pokłosiem jest 

praca zbiorowa – tom złożony z 16 artykułów polskich 

historyków, archeologów, historyków sztuki i architek-

tury. Teksty te inni mediewiści przetłumaczyli na język 

niemiecki i szczegółowo zredagowali, w porozumie-

niu z autorami dostosowując je do najnowszego stanu 

badań. W jaki sposób istniejące piastowskie osady tar-

gowe i grodowe zostały zreorganizowane topogra-

ficznie przez „lokacje“? Jak rozrastały się gospodarczo 

w wielofunkcyjne centra handlowe i rzemieślnicze? 

W jaki sposób różnicowały się etnicznie i społecznie 

wskutek napływu rodzimych i obcych osadników? Jak 

adaptacja nowych norm prawnych i konstytuowanie 

się struktur samorządowych wpłynęły na ich rozwój  

w miasta komunalne wzmacniając i intensyfikując tery-

torialną władzę Piastów? Wszystkie te zgadanienia są 

tematem rozpraw zawartych w tej pracy. Tom złożono 

do druku, opatrując go obszernym wstępem pióra 

autora projektu, licznymi ilustracjami oraz obszernym 

indeksem nazw geograficznych i osobowych. Książka 

ukaże się wiosną 2011 w wydawnictwie Böhlau we 

współpracy z Instytutem Historii Porównawczej Miast 

w Münster pod tytułem „Rechtsstadtgründungen im 

mittelalterlichen Polen“.

Podczas III Debaty Lelewelowskiej, na początku czerwca, 

zastanawiano się nad charakterem władzy wczesno-

piastowskiej. Autor projektu przeprowadził ją na temat 

„Czym było piastowskie regnum – czy we wczesnym 

średniowieczu istniały państwa?“, a jej omówienie 

opublikowane zostało online (zob. s. 43 i s. 63) 

Wiele energii pochłonęło ostateczne przygotowanie 

wniosku o przyznanie finansowania ze strony Fundacji 

Projekt cząstkowy nr 3: 

Przestrzeń – komunikacja – władza. O organizacji i sposobach sprawowania władzy 

w średniowiecznej Polsce

Opracował: prof. dr Eduard Mühle

Pieczęć miasta Krakowa (XIV – XV w.)

Udział w konferencjach związanych z  projektem

VIII World Congress of the International Council for Central and East Euro-

pean Studies, 26-31 czerwca (z wykładem „Reactions among the East Central 

European Rulers (Piasts, Przemyslides, Arpades) on the Mongolian threat in 

the 13th century after the devastating defeat in Poland and Hungary in the 

year 1241“)

Violence or Consensus. Forms of National Bonds in Medieval Europe, Konfe-

rencja Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk, Wrocław 15-17 września. 

48. Deutscher Historikertag, Berlin, 28 września-1 października 

Ważne publikacje związane z projektem 

Siedlungs-, Verwaltungs- und Sozialgeschichte der Komturei Königsberg im 

Deutschordensland Preußen (13.-16. Jahrhundert) [Einzelschriften der Histo-

rischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Bd. 29], 

Marburg 2010 [praca doktorska].

 

(wspólnie z Aleksandrem Paroniem, Sébastienem Rossignolem i Bartłomie-

jem Sz. Szmoniewskim), Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge 

A. Prace badawcze A. Prace badawcze
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na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Między-

narodowe Projekty Doktoranckie“. Wniosek dotyczył 

utworzenia międzynarodowej grupy badawczej, która 

miałaby się zajmować tematem ramowym „Rulers and 

People. Medieval Power in East Central and Eastern 

Europe in Comparative Perspective”. W tym celu w ści-

słej współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN 

powołano 12-osobowe grono mediewistów, archeolo-

gów średniowiecza, historyków sztuki i bizantynistów 

z Warszawy i Münster, które miało prowadzić dziesię-

cioro wybranych młodych badaczy i umożliwić powsta-

nie dziesięciu dysertacji doktorskich. Ze względu na 

dużą konkurencję wniosek nie został pozytywnie roz-

patrzony. Z różnych względów nie zdecydowano się 

na jego ponowne złożenie. 

Ważną częścią projektu były studia dotyczące kroniki 

Wincentego Kadłubka (Chronica Polonorum). Dzieło 

Kadłubka, powstałe na przełomie XII i XIII w., stanowi 

nie tylko jedno z głównych źródeł narracyjnych do 

historii Piastów w okresie pełnego średniowiecza, ale  

i doskonały przykład średniowiecznej literatury łacińskiej 

w Europie, w okresie tzw. „renesansu XII w.“. Ponie-

waż jest ono poza Polską niemal nieznane, a w medie-

wistyce międzynarodowej zbyt mało uwzględniane 

w badaniach, w ramach projektu prowadzono prace 

przygotowawcze do jego niemieckojęzycznej edycji. 

Oprócz tego przygotowany został międzynarodowy 

panel „Interpreting Master Vincentius. Words, Images 

and Meaning in the Chronica Polonorum“, którego 

celem było umiędzynarodowienie badań nad dziełem 

mistrza Wincentego. Panel został przeprowadzony 

w lutym 2011 na Biennial Conference der Australian 

and New Zealand Association for Medieval and Early 

Modern Studies w Dunedin/Otago.  

Publikacje związane z projektem

Czym było piastowskie regnum – czy we wczesnym średniowieczu istniały państwa? 

w: Debaty Lelewelowskie 2-2010, http://www.perspectivia.net/content/publikatio-

nen/lelewel-gespraeche/2-2010/muehle_einfuehrung

 [Rec.:] Władysław Duczko: Viking Rus. Studies on the Presence of Scandinavians in 

Eastern Europe, Leiden 1994, w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 58 (2010), 

s. 280-281.

[Rec.:] Zygmunt Świechowski: Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 

2009, w: Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 877.

[Rec.:] Teresa Rodzińska-Chorąży: Zespoły rezydencjonalne i koscioły centralne na 

ziemiach polskich do połowy XII wieku, Kraków 2009 w: Deutsches Archiv zur 

Erforschung des Mittelalters  (2010), s. 877.

[Rec.:] Rafał Eysymontt: Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne 

Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009, w: Deutsches Archiv 

zur Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 879-880.

[Rec.:] Jerzy Wyrozumski: Cracovia Mediaevalis, Kraków 2010, w: Deutsches Archiv 

zur Erforschung des Mittelalters 66 (2010), s. 879.

[Rec.:] Jan Tyszkiewicz: Brunon z Kwerfurtu w Polsce i krajach sąsiednich.  

W tysiąclecie śmierci 1009-2009, Pułtusk 2009, w: Deutsches Archiv zur Erforschung 

des Mittelalters 66 (2010), s. 788.

[Rec.:] Michał Kara: Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynu-

acji? Studium archeologiczne, Poznań 2009, w: Deutsches Archiv zur Erforschung 

des Mittelalters 66 (2010), s. 876-877

Udział w konferencjach związanych z projektem

International Medieval Congress, Leeds 12-14 lipca.

Violence or Consensus. Forms of National Bonds in Medieval Europe, Konferen-

cja Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław  

15-17 września. 

48.  Deutscher Historikertag, Berlin, 28 września – 1października. 

Projekt cząstkowy nr 4: 

Piastowie i biskupi piastowscy. Rywalizacja – współpraca – koegzystencja  

Opracowanie: dr Ewa Wółkiewicz

Projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych w Instytucie 

Archeologii i Etnologii PAN i stanowi część pierwszego 

zakresu badawczego od 1 marca 2011. Jego celem jest 

wszechstronne przebadanie struktur władzy państwo-

wej w średniowieczu z perspektywy relacji między wła-

dzą monarszą książąt a Kościołem w Polsce piastow-

skiej na tle krajów ościennych. W okresie objętym 

niniejszym sprawozdaniem prace badawcze były skon-

centrowane na drugiej części projektu, poświęconej 

powstawaniu księstw biskupich w XIII w. i procesom 

budowania kościelnych władztw terytorialnych przez 

kolonizację, wprowadzanie systemu lennego, budowę 

zamków i zakładanie miast. Szczególną uwagę 

poświęcono „polityce zamkowej”, systemowi rezy-

dencji i objazdom biskupim. W minionym roku przy-

gotowano do publikacji dwa artykuły na ten temat. 

W artykule „Curia episcopalis. Organizacja rezydencji 

biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu” 

przedstawione zostały założenia metodologiczne oraz 

stan badań nad systemem rezydencji dostojników 

kościelnych. Artykuł „Biskup, zamek i szlachta. Stoszo-

wie w służbie biskupów wrocławskich” poświęcony 

został problemowi nabywania zamków biskupich oraz 

relacji biskupów z poddanymi. Na przykładzie kon-

fliktu biskupa Piotra Nowaka z Fryderykiem Stoszem 

zbadano problemy komunikacji między władcą a jego 

elitami politycznymi, problemy sprawowania władzy  

i mechanizmy rozwiązywania konfliktów.

 Dzięki kwerendom archiwalnym we Wrocławiu (Archi-

wum Państwowe, Archiwum Archidiecezjalne), Opolu 

(Archiwum Państwowe, Biblioteka Teologiczna) i Pra-

dze (Narodní Archiv) możliwe było przejrzenie doku-

mentów i akt biskupów wrocławskich, pozwalających 

na uzupełnienia bazy danych itinerariów biskupich. 

Wyniki prac nad tą częścią projektu zostały przed-

stawione na dwóch konferencjach w następujących 

referatach: „Biskup w podróży. Organizacja podróży 

biskupów wrocławskich (XIII-XV w.)” oraz „Polityka 

zamkowa biskupów polskich (XIII-XIV w.)“. W oparciu 

o materiały archiwalne z Wrocławia przygotowany 

został referat, „Koszty utrzymania gospodarstwa zam-

kowego w połowie XV w. w świetle rachunków zamku 

biskupiego w Jelczu”, przedstawiony na konferencji 
Nagrobek biskupa Przecława z Pogorzeli (zm.1376) w katedrze wro-
cławskiej
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W omawianym okresie zanalizowana została część mate-

riałów numizmatycznych (m.in. „Wiadomości Numizma-

tyczne“, zeszyty 1990-2010) i chronologicznie oraz 

regionalnie przyporządkowane depozyty z okresu od 

ok. 800 do ok. 1100 roku. Poza tym nawiązano ścisły 

kontakt z instytucjami warszawskimi (Instytut Arche-

ologii i Etnologii PAN oraz Katedra Numizmatyki na 

UW/ Stanisław Suchodolski) w celu współpracy z kom-

petentnym środowiskiem. Celem kwerendy w wiel-

kopolskich instytucjach (Muzeum Archeologicznym 

w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Instytut Prahistorii UAM) było uzupełnienie materiału 

numizmatycznego.

Skarb srebrny z  Kąpieli koło Gniezna (zdeponowany po 983 r.)

w Zabrzu dotyczącej kultury materialnej Śląska w śre-

dniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. Ponadto 

podjęty został temat stosunku biskupów do ludności 

żydowskiej, zamieszkującej księstwa kościelne. Biskupi 

jako zwierzchnicy diecezji wydawali surowe prawa 

przeciwko ludności żydowskiej, domagające się odgra-

dzania żydowskich osiedli oraz ograniczenia lichwiar-

skich pożyczek. Jako książęta byli jednak zobowiązani 

do protekcji wobec swoich żydowskich poddanych.  

Ta niespójność w postępowaniu biskupów była przed-

miotem wykładu „Biskupi wrocławscy i Żydzi. Między 

protekcją a stygmatyzacją (XIII-XV w.)“, wygłoszonego 

w ramach kolokwium doktoranckiego sekcji historycz-

nej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W związku z pracami nad tym projektem została także 

zaplanowana i przeprowadzona międzynarodowa 

konferencja pod tytułem „Samotrzeć, w kompanii czy 

z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i w cza-

sach nowożytnych“ (zob. s. 48). Jej współorganizato-

rem był Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Publikacje związane z projektem

Curia episcopalis. Organizacja rezydencji biskupów wrocławskich w późnym śre-

dniowieczu, w: Dom, majątek, klient, sługa – manifestacja pozycji elit w prze-

strzeni materialnej i społecznej (XIII-XIX wiek), wyd. M. Pauk, M. Saczyńska, War-

szawa 2010, s. 81-110.

Biskup, zamek i szlachta. Stoszowie w służbie biskupów wrocławskich, w: Rody 

na Śląsku, w Małopolsce i Rusi Czerwonej: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan 

badań, metodologia, nowe ustalenia, wyd. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenarto-

wicz, Rzeszów 2010, s. 186-205.

(wspólnie z Grischą Vercamerem) Relacja z Debaty Lelewelowskiej „Czym było 

piastowskie regnum – albo czy istniały państwa we wczesnym średniowieczu?” 

NIH Warsszawa, 1 czerwca 2010, <http://www.perspectivia.net/content/publika-

tionen/lelewel-gespraeche/2-2010/vercamer-wlokiewicz_regnum>

(wspólnie z Grischą Vercamerem) Relacja z konferencji „Prawo magdeburskie  

i jego oddziaływanie na politykę, gospodarkę i społeczeństwo we wschodniej czę-

ści Europy Środkowej. Warsztaty do projektu wystawy europejskiej we współpracy 

z Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu”, NIH Warszawa, 11 czerwca 2010, 

http://www.dhi.waw.pl/de/veranstaltungen/event/event/das-magdeburger-recht-

in-seinen-auswirkungen-auf-politik-wirtschaft-und-gesellschaft-im-oestlichen.

html?no_cache=

[Rec.:] Urszula Sowina: Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wcze-

snonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa 2009, w: Deutsches 

Archiv zur Erforschung des Mittelalters 6. (2010), s. 851-852.

[Rec.:] Grzegorz Myśliwski: Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV 

wiek). Centrum czy peryferie?, Wrocław 2009, w: Deutsches Archiv zur Erfor-

schung des Mittelalters 6. (2010), s. 880-881

Uczestnictwo w konferencjach związanych z projektem

„Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i w cza-

sach nowożytnych“, Warszawa 25 – 26 września (referat: „Biskup w podróży. 

Organizacja podróży biskupów wrocławskich (XIII-XV w.)”)

Kościół a wojna, 5. Międzynarodowa Konferencja Historyczna Szkoły Wyższej 

Przymierza Rodzin,  Warszawa, 15 października  (referat: „Polityka zamkowa” 

biskupów polskich XIII-XIV w.)

Kultura materialna na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych, Obrady 

Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, Instytutu Górnośląskiego, Polskiego 

Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historii  Uniwersytetu Śląskiego, Zabrze, 

18 - 19 listopada. (referat: „Koszty utrzymania gospodarstwa zamkowego w poło-

wie XV w. w świetle rachunków zamku biskupiego w Jelczu”)

Projekt cząstkowy nr 5:

Srebro i władza. Funkcje metali szlachetnych i ich znaczenie dla władzy piastowskiej 

w latach ok. 930-1100

Opracowanie: dr Dariusz Adamczyk

Rozpoczęty 1 września projekt jest kontynuacją badań, 

które autor prowadził na Uniwersytecie w Hanowerze. 

Zajmuje się on związkiem, jaki w IX-XI w. istniał mię-

dzy napływem i obiegiem srebra a kształtowaniem 

się władzy Piastów. Trybuty i daniny, łupy i kontrola 

nad strumieniami srebra i handlem dalekosiężnym, 

tzn. dysponowanie metalami szlachetnymi i dobrami 

luksusowymi miały zasadnicze znaczenie dla władców 

dynastycznych oraz wspomagających ich elit, dla ich 

prestiżu i statusu społecznego. Istotą ich bogactwa nie 

był „kraj i ludzie“, lecz srebro i dobra „ruchome“. Sre-

bro wyraźnie się przyczyniło do umocnienia ich władzy. 

Dysponowanie metalami szlachetnymi potwierdzało 

cechy przywódcze i polepszało „polityczną“ sytuację 

jego właściciela. Konieczność gromadzenia metali szla-

chetnych, w celach reprezentacyjnych i dzielenia ich 

tak, by pozyskać możliwie najwięcej „klientów“, służyła 

tym samym umocnieniu i podziałowi władzy.

Na tym tle planowana monografia ma zbadać srebrne 

skarby, odnoszące się do władzy Piastów w ich szer-

szym kontekście geograficznym i chronologicznym. 

Dotychczas znaleziono w „Polsce“ w 158 skarbach 

ponad 37.000 monet arabskich, a w około 280 depo-

zytach ponad 84.000 zachodnioeuropejskich monet, 

które napłynęły tu między IX a początkiem XII w.

Interesujące jest przy tym, że srebro spełniało w państwie 

Piastów funkcje ekonomiczne, polityczne i magiczne. 

Rozwój i dynamika ekspansji państwa piastowskiego 

w X i na początku XI w., w dużej mierze determino-

wane były przez starania, by uzyskać i utrzymać dostęp 

do strumieni kruszca. Pojawia się pytanie, na ile 

zmniejszenie się napływu srebra i bicie własnej monety 

(wzmożone od końca XI w.) wpływały na przemiany  

w sprawowaniu władzy przez Piastów.

Publikacje związane z projektem

Handel fryzyjsko-frankoński, ekspansja wikingów a kwestia napływu krusz-

ców do strefy bałtyckiej w IX wieku w: średniowiecze polskie i powszechne 

6 (2010), s. 64-78.
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Ze względu na położenie geograficzne i brak natural-

nych granic Polska piastowska wyróżniała się szcze-

gólną intensywnością stosunków międzynarodowych, 

jak również tym, że jej istnienie jej państwowowści  

w dużej mierze było konsekwencją sposobu prowadze-

nia polityki zagranicznej. Celem niniejszego projektu, 

włączonego 1 sierpnia do pierwszego zakresu badaw-

czego jest analiza stosunków i powiązań międzypań-

stwych Polski piastowskiej i ich dynamiki w dłuższej 

perspektywie czasowej. Przedmiotem badań będą 

media, konstelacje i fora, związane z realizacją polityki 

zewnętrznej, a efektem prac stanie się próba oceny zna-

czenia tej polityki dla rozwoju i kształtu Polski Piastów.

W okresie objętym sprawozdaniem przygotowana 

została baza danych, dotycząca układu stosunków 

międzynarodowych w wyznaczonych ramach chrono-

logicznych, a na podstawie bibliografii przedmiotu 

przygotowane zostało sprawozdanie badawcze na 

temat historii politycznych stosunków zewnętrznych 

w średniowiecznej Europie Wschodniej. 

Część projektu stanowią prace nad historią powiązań 

polsko-niemieckich w średniowieczu i historią wzajem-

nej wymiany, które autor projektu opracowuje wraz  

z wrocławskim mediewistą Przemysławem Wiszew-

skim. Owocem tej współpracy będzie pięciotomowa 

„Historia niemiecko-polska“, pomyślana jako odpo-

wiednik ukazującej się od 2005 roku w Niemczech 

jedenastotomowej „Historii niemiecko-francuskiej“. 

Za redakcję całości tego przedsięwzięcia odpowiadają 

Dieter Bingen, Hans-Jürgen Bömelburg oraz Peter 

Oliver Loew. W omawianym okresie przygotowana 

została koncepcja tomu dotyczącego średniowiecza, 

który obok części chronologicznej będzie zawierał 

także część systematyczną, analizującą różne pola 

polsko-niemieckich powiązań i historii wzajemnej 

wymiany. 

Należą do nich Germania Slavica wczesnego i pełnego 

średniowiecza, zjawiska wczesnej akulturacji, które 

będą analizowane pod kątem chrystianizacji i euro-

peizacji, a także kolonizacja wewnętrzna pełnego 

średniowiecza i rozwój poszczególnych regionów, na 

przykład Śląska czy w Prus, będący formą konkrety-

zacji stosunków niemiecko-polskich. Ze względu na 

oddziaływanie historyczne ważne jest również kształ-

towanie się stereotypów, jak i przebieg procesów śre-

dniowiecznych stanowiący podłoże nowożytnych dys-

kursów narodowych.

W omawianym okresie skoncentrowano się na usta-

leniach dotyczących koncepcji tomu i podziału tekstu, 

a także systematycznie opracowywano bibliografię 

przedmiotu.

Kolejnym projektem zależnym jest międzynarodowy 

projekt opracowania i zestawienia dzieł średniowiecz-

nej historiografii ze wschodniej części Europy Środko-

wej. W projekcie kierowanym przez autora i Daniela 

Bagi znajdzie się opracowane źródeł narracyjnych  

z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej w średnio-

wieczu. Przygotowywana publikacja ma w zamierze-

niu składać się z dwóch części składowych: opracowa-

nia leksykalnego, ujmującego możliwie kompletne 

zestawienie wszystkich autorów i tekstów anonimo-

wych oraz części syntetycznej, zawierającej ujęcia 

chronologiczne, geograficzne i typologiczne. Ponadto 

planowane jest zamieszczenie systematycznych sond 

dotyczących kształtu kultury historiograficznej Europy 

Środkowo-Wschodniej, powstawania tekstów, trady-

cji źródłowej, tradycji historiograficznej, społecznych, 

kulturowych i politycznych wpływów oddziałujących 

na kształt dzieł kronikarskich jak i historiograficznej 

kracji obrazu przeszłości. W okresie objętym sprawoz-

daniem dokonano systematycznej analizy literatury 

przedmiotu, dotyczącej historiografii średniowiecznej, 

która będzie podstawą przygotowywanego przeglądu 

dotychczasowych badań. 

Projekt cząstkowy nr 6:  

Polska piastowska i jej polityka zewnętrzna
Opracowanie: dr Norbert Kersken

Polonia na mapie świata z Ebstorf ca.1230-1250

Publikacje związane z projektem

[Rec.:] Andrzej Pleszczyński: Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-

1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców 

Polski i ich kraju. Lublin 2008, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 

(2009) [2010] 399-401.  

[Rec.:] Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikati-

onsregion (15. - 18. Jahrhundert) (= Lithuania and Ruthenia. Studies of a Trans-

cultural Communication Zone (15th-18th Centuries). Hrsg. von Stefan Rohdewald, 

David Frick, Stefan Wiederkehr (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 71) 

Wiesbaden 2007, w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 58 (2010) 603-605.

Uczestnictwo w konferencjach

Violence or Consensus. Forms of National Bonds in Medieval Europe, Konferencja 

Universytetu Wrocławskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 15-

17 września (z wykładem „Kirchenorganisation und Staatsbildung. Die Erzbistü-

mer im mittelalterlichen Europa. Eine vergleichende Annäherung“).

48. Deutscher Historikertag, Berlin, 28 września-1 października (z wykładem „Der 

leere Raum in mittelalterlichen Narrativen zu Landnahme und Landesausbau“  

w sekcji „Der Topos des leeren Raumes als narratives Konstrukt mittelalterlicher 

und neuzeitlicher Einwanderergesellschaften“)
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Dokument książąt wrocławskich Bolesława Rozrzutnego i Henryka VI 
Dobrego z 1310 r.

Projekt cząstkowy nr 7:  

Kultura, tożsamość i reprezentacja w dokumentach książąt śląskich 
i pomorskich (ok. 1200 – ok. 1330)

Opracowanie: dr Sébastien Rossignol (Toronto - naukowiec na dłuższym pobycie gościnnym w NIH)

Projekt został rozpoczęty podczas stypendium postdok-

toranckiego Conseil de Recherches en Sciences Huma-

ines du Canada/Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada (2008-2010) w Department of History 

na York University w Toronto/Kanada i włączony do pro-

jektu cząstkowego na podstawie umowy o dzieło. Przed-

miotem badań jest kwestia wykształcania się nowej toż-

samości lokalnej i regionalnej oraz form reprezentacji 

władzy na Śląsku i Pomorzu w XIII i XIV stuleciu. Oba te 

regiony stanowią szczególnie odpowiedni obiekt takich 

badań, ponieważ ulegały różnym wpływom kulturowym 

i politycznym oraz ustawicznym przemianom, które 

wymuszały powstawanie nowych form identyfikacji. 

Bepośrednimi świadectwami władzy i reprezentacji ksią-

żąt średniowiecznych są przede wszystkim zachowane 

dokumenty. Z tego względu badania opierają się głów-

nie na materiale dyplomatycznym Piastów i Gryfitów. 

I chociaż dokumenty Piastów śląskich i Gryfitów tylko 

częściowo sporządzane były przez ich własne kancelarie, 

zaś często – jednak im dalej w głąb XIII wieku tym rza-

dziej - wystawiane były przez odbiorców, można sądzić, 

że owe dokumenty wyrażają wolę swoich wystawców  

i ich aspiracje związane z manifestacją władzy i repre-

zentacją. Stopniowe wykształcanie się kancelarii ksią-

żęcych może świadczyć o coraz większej świadomości,  

w jakim stopniu niezbędne jest samodzielne kształtowa-

nie własnej reprezentacji władzy. Dokumenty dyploma-

tyczne za sprawą formy zewnętrznej i stylu dostarczały 

wystarczająco dużo możliwości tworzenia własnych tra-

dycji, form wyrazu oraz lokalnych odrębności.

W omawianym okresie rozpoczęto opracowywanie 

materiałów dotyczących Śląska. Pierwsze rezultaty tej 

pracy zostały przedstawione na dorocznym spotkaniu 

mediewistów Québecu („Dux Slesiae, dux Poloniae, 

dominus Wratislaviae. Identités multiples en Silésie 

médiévale (XIIIe – XIVe siècles)”). W ramach tego pro-

jektu we współpracy z Grischą Vercamerem wydano tom 

z konferencji „Potestas et communitas. Interdisziplinäre 

Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsver-

hältnissen im Mittelalter östlich der Elbe. Interdiscipli-

nary Studies of the Constitution and Demonstration of 

Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe” 

(zob. s. 57). W marcu we współpracy ze szkołą Human 

Developments in Landscapes Uniwersytetu w Kilonii 

została przeprowadzona międzynarodowa konferen-

cja „Landscapes and Societies in Ancient and Medieval 

Europe. Interactions between Environmental Settings 

and Cultural Transformations“ na York Universität  

w Toronto (zob. s. 45).

Publikacje związane z projektem  

(wspólnie z Aleksandrem Paroniem, Bartłomiejem Sz. Szmoniewskim und 

Grischą Vercamerem) Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu 

Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der 

Elbe. Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power 

Relations in the Middle Ages East of the Elbe, Wrocław-Warszawa 2010. 

(wspólnie z Donatem Wehnerem) Methodologische Überlegungen zur inter-

disziplinären Erforschung von Herrschaft am Beispiel Ostmitteleuropas vom 9. 

zum 13. Jahrhundert, w: Potestas et communitas (zob. wyżej), s. 23-52.

Wandel und Wahrnehmung sozialer Ordnungen. Das Beispiel der Linonen,  

w: Potestas et communitas (zob. wyżej), s. 125-141.

From Desertum to Silva: Perceptions of the Woodland in Thirteenth-century 

Silesian Charters, w: AVISTA Forum Journal, 20, 1/2, Fall 2010, s. 89-90.

Udział w konferencjach związanych z projektem 

“Understanding Landscapes on Medieval Frontiers,” 45th International 

Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, 13 - 16 maja (z wykładem “From 

Desertum to Silva. Perceptions of the Woodland in Thirteenth-Century Sile-

sian Charters”)

“Disputatio Montis Regalis“, Neuvième colloque annuel de la Société des 

Médiévistes du Québec, Montréal, 16 kwietnia. 

zajmującymi się wybraną tematyką (Geisteswissenscha-

ftliches Zentrum Geschichte und Kultur w Lipsku, Insty-

tut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Muzeum 

Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Początków Pań-

stwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów 

w Ostrowie Lednickim, Instytut Prahistorii Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekologii Krajo-

brazu i Geoinformatyki UAM, Instytut Krajobrazu, Spo-

łeczeństwa i Przeobrażeń Środowiska na Uniwersytecie 

w Roskilde w Danii). Rozpoczęto również kwerendę  

w warszawskich bibliotekach oraz w wymienionych 

wcześniej instytucjach naukowych w Wielkopolsce. 

Wykopaliska wałów grodu w Tumie pod Łęczycą, czerwiec 2010

Projekt cząstkowy nr 8: 

Grody piastowskie we wczesnośredniowiecznym krajobrazie wodnym 
Wielkopolski
Opracowanie: dr George Indruszewski 

Projekt włączony czasowo do pierwszego zakresu badaw-

czego 1 września skupia się na problemie powstania, 

rozwoju i rozbudowy piastowskich grodów w obrębie 

rdzennych ziem tzw. plemienia Polan. Ośrodki warowne 

określane w źródłach pisanych jako civitas, urbs, castrum, 

castellum czy oppidum stanowią najważniejsze elementy 

wczesnośredniowiecznego antropogenicznie ukształto-

wanego krajobrazu naturalnego, głównie ze względu 

na swoją lokalizację, rozmiary i szczególne powiązanie 

z siecią wodną. 

Projekt ma zajmować się owym szczególnym związkiem 

w kontekście budowania władztwa oraz zbadać wyni-

kające z warunków naturalnych oraz ludzkich decyzji 

związki między wyborem miejsca, momentem założenia 

warownych centrów oraz ich stosunkiem do środowiska 

naturalnego, wzgl. otoczenia. Należy wyjaśnić, jakie 

względy decydowały o zakładaniu ośrodków warow-

nych, a także jak i do jakiego stopnia wiązały się one 

z czynnikami topograficznymi, demograficznymi, mili-

tarnymi albo ekonomicznymi. Najważniejsze i najlepiej 

przebadane archeologicznie ośrodki warowne zostaną 

przeanalizowane w odniesieniu do sieci komunikacyj-

nej i transportowej. Ponadto zostanie zrekonstruowany 

krajobraz wczesnośredniowiecznej Wielkopolski. W ten 

sposób przybliżona zostanie rola i znaczenie dróg wod-

nych w rozmieszczeniu grodów w obrębie terytorium 

rządzonego przez Piastów. Wyniki tej pracy mają zostać 

zaprezentowane w postaci modelu terenu, wykonanego 

w technologii cyfrowej i opartego na bazie danych. 

Zostaną one również przedstawione w formie kartogra-

ficznej.

W omawianym okresie skupiono się na przygotowaniu 

materialnego zaplecza badań (wyposażenie kompute-

rowe, odbiornik satelitarny współdziałający z GPS-em, 

oprogramowanie GIS). Sformułowano także podstawy 

merytoryczne i koncepcję zamierzonej pracy, której 

dalsza kontynuacja będzie wymagać pozyskania finan-

sowania ze środków zewnętrznych. Nawiązano także 

współpracę z najważniejszymi ośrodkami badawczymi  

Uczestnictwo w konferencjach związanych z projektem

„The Digital Past“, Międzynarodowa konferencja Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 8–10 listopada  

(z wykładem „Managing 3D Digital Data of Ceramic Artifacts: Acquisition 

Technology and Archiving“).
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2.  Religia i polityka w Polsce XVI-XVIII w. 

Polsko-litewska rzeczpospolita szlachecka stanowiła 

twór silnie zróżnicowany regionalnie, kulturowo, 

etnicznie i wyznaniowo, charakteryzując się jedno-

cześnie zdecydowanie rozproszoną strukturą gospo-

darczą, społeczną i komunikacyjną. Organizm ten już 

na początku epoki nowożytnej przeszedł zasadnicze 

przemiany modernizacyjne, które z punktu widzenia 

„polskich“ elit były nakierowane na reformę i utrzy-

manie Rzeczpospolitej. Stosunkowo niewiele wia-

domo jeszcze o chęci modernizacji i mobilizujących 

impulsach, płynących ze strony struktur kościelnych 

i wyznaniowych oraz roli w tym procesie kontaktów 

ponadnarodowych oraz intelektualnych związków elit 

kościelnych. W ramach drugiego zakresu badawczego 

zostaną też podjęte studia nad procesami kształto-

wania się struktur władzy i administracji we wczesno-

nowożytnej Rzeczpospolitej. Przy tym na szczególne 

zainteresowanie zasługują wzajemne oddziaływania 

między religią i przemianami społecznymi, politycz-

nymi i duchowymi, również w kontekście właściwej 

republice szlacheckiej wielokulturowości oraz napięć 

między różnymi wyznaniami i strukturami różnych 

Kościołów, a także polityki poszczególnych zakonów  

i pozycji mniejszości żydowskiej. Prace badawcze sku-

pią się przede wszystkim na problemie bezpośredniego 

oddziaływania religii na politykę oraz współczesnych 

próbach wyjaśniania jego przyczyn i konsekwencji. 

Kolejny ważny cel badawczy stanowią zagadnienia 

kontaktów między wyznaniami i religiami oraz opano-

wywania konfliktów i prowadzenia mediacji, a także 

pytanie o miejsce procesu rozwoju wyznań w Polsce  

w kontekście europejskim. 

Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów. Georg Förster, Gdańsk 1659 r.

przez komentatorów w sieci wzajemnych, niekiedy 

nader rozbudowanych osobistych, powiązań i kontak-

tów. Zbyt skromnie badano dotychczas, na ile i w jaki 

sposób struktury kościelne wpływały na kształtowanie 

się wspomnianych powiązań.

W niniejszym roku sprawozdawczym szczegółowemu 

badania były skoncentrowane na dynastii Jagiellonów. 

Podejście interdyscyplinarne i porównawcze pozwoliło 

prześledzić jej historię na całym obszarze panowania 

Jagiellonów, rozciągającym się od Bałtyku po Adriatyk 

i Morze Czarne. System władzy dynastycznej sprawo-

wanej przez Jagiellonów może być traktowany jako 

Drzewo genealogiczne rodu Jagiellonów

Projekt cząstkowy nr 1: 

Religia i polityka w Europie Środkowej w okresie wczesnonowożytnym  
(ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów) 

Opracowanie: dr hab. Almut Bues

Głównym założeniem projektu cząstkowego nr 1 jest 

podjęcie badań nad współzależnością indywidualnych 

powiązań między jednostkami a światem tzw. „wiel-

kiej polityki” – współzależności dobrze widocznej rów-

nież w polityce kościelnej w dawnej Rzeczypospolitej. 

Rywalizacja, sprzeczności interesów i konflikty pomię-

dzy instytucjami w poszczególnych regionach pań-

stwa polsko-litewskiego utrudniały osobom postron-

nym odnalezienie się w tym środowisku. Nuncjusze 

papiescy, podobnie jak posłowie cesarscy, obcą im  

z początku polską rzeczywistość komentowali niezwy-

kle osobiście i nieformalnie. Przy tym olbrzymi wpływ 

na ich oceny i poglądy wywierało miejsce zajmowane 
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Projekt cząstkowy nr 2:  

Stereotypy i wzajemna percepcja wyznaniowa, społeczna 
i etniczna we wczesnonowożytnej Polsce

Opracowanie: dr hab. Igor Kąkolewski

Do chwili zakończenia projektu cząstkowego 30 

czerwca zajmowano się przede wszystkim pracami nad 

obszernym przedstawieniem powstania, funkcjono-

wania i propagandowego zastosowania polskiego ste-

reotypu i mitu „Krzyżaków“ w okresie od XVI do XVIII/ 

XIX w. We wprowadzeniu do przygotowywanej roz-

prawy zostały zanalizowane takie pojęcia jak „ste-

reotyp“, „mit“ czy „miejsce pamięci“. W następnej 

kolejności scharakteryzowano różne teoretyczne i socjo-

historyczne założenia badawcze, w tym szczególnie 

koncepcję Lieu de mémoire. Przedstawiono też wstępne 

rozważania na temat powstania i przemian stereotypu 

najpierw w mit propagandowy, a potem w zakotwi-

czone w świadomości zbiorowej „miejsce pamięci“. 

Drugi rozdział jest poświęcony czarnej legendzie oraz 

wizji upadku Zakonu Krzyżackiego. Trzeci nosi tytuł 

„Odwieczne zagrożenie. Polski wizerunek Krzyżaków 

w okresie wczesnonowożytnym a Niemcy“. Czwarty 

rozdział podejmuje temat polskiego mitu bitwy pod 

Grunwaldem w 1410 roku („Grunwald – Tannenberg: 

pyrrusowe zwycięstwo i wiecznie żywa victoria“). Roz-

dział piąty jest zatytułowany: „Ponowne zjednoczenie 

Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej z Koroną 

Polską w latach 1454-1466 i pamięć o tym wydarze-

niu w dawnej Rzeczypospolitej i Prusach Królewskich. 

Kolejny mit historyczny – „Hołd pruski 1525“ – omó-

wiony został w rozdziale szóstym. Rozdział siódmy 

przedstawi pochodzące z XIX i XX w. komponenty 

czarnej legendy Krzyżaków oraz białej legendy pru-

sko-niemieckiej („Od stereotypu do miejsca pamięci“). 

W okresie sprawozdawczym sformułowano krytyczne 

uwagi wobec dawniejszego i nowszego stanu badań 

historiografii polskiej na temat „Grunwald – Tannen-

berg: pyrrusowe zwycięstwo i wiecznie żywa victoria“. 

Opublikowane też zostały fragmenty, które po odpo-

wiednich uzupełnieniach i rozszerzeniu wejdą w skład 

rozdziałów 5, 6 i 7.  

Publikacje związane z projektem

Hołd pruski 1525 r. jako „miejsce pamięci” w kulturze staropolskiej, w: Czasy 

Nowożytne, 23 (2010), s. 11-28.

Jak Polacy zapamiętali Krzyżaków, w: Wiadomości Historyczne 2010, 1, s. 51-60.

Polska czarna legenda zakonu krzyżackiego, w: Mówią Wieki 2010, 2, s. 76-81.

zapowiedź systemu unijnego, w którym w ramach 

wspólnoty celów zachowana zostaje niezależność 

poszczególnych krajów. Nawet jeśli dynastia ta pano-

wała dość krótko, istotną rolę odgrywa fakt, że jej 

członkowie sprawowali rządy w czasach politycznego 

i kulturalnego przełomu dwóch epok: średniowiecza  

i nowożytności. Podczas ich rządów dochodziło do 

decydujących przemian, dzięki którym zapisali się 

trwale w pamięci potomnych. Dzieje dynastii jagiel-

lońskiej stanowią zatem odbicie historii Europy Środ-

kowo-Wschodniej tamtego okresu. W roku sprawoz-

dawczym zakończono prace nad syntezą, która ukazała 

się w wydawnictwie Kohlhammer. Liczy ona osiem roz-

działów, zawiera tablice genealogiczne, mapy, tabele, 

ilustracje oraz słownik terminów.

Kolejnym krokiem w pracy nad tym projektem było 

rozważenie w perspektywie interdyscyplinarnej i porów- 

nawczej kwestii, na ile dzięki jagiellońskiej polityce 

małżeństw doszło do ściślejszego powiązania i ujed-

nolicenia pod względem politycznym, gospodarczym, 

i kulturowo-religijnym zróżnicowanego obszaru.  

W centrum zainteresowania powinny znaleźć się 

przede wszystkim kobiety, a ściślej: ich rola jako pro-

tektorek integracji, także wymiany kulturowej i nauko-

wej. Planowany projekt chce tym samym przełamać 

dotychczasowy sposób postrzegania kobiet tego czasu 

jako obiektu polityki małżeństw i tym samym polityki 

podbojów. 

Publikacje związane z projektem

Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Stuttgart 2010.

Dominikanin Martin Gruneweg (1562 – po 1615) i jego pamiętniki, w: Domini-

kanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, wyd. Anna Markiewicz / Marek 

Miławicki, Kraków 2009, s. 63-89.

Opisanie oblastej meždu Pol’ šej i Moskoviej v Zapiskach Martina Grunevega,  

w: Rossija, Pol’ ša i Germanija. Istorija i sovremennost’ evropejskogo edinstva  

v ideologii, polityki i kul’tury, wyd.. Boris V. Nosov, Moskva 2009, s. 39-58.

„Altter gelaube“ gegen „newerdachtten glauben“ oder wen bewahrt Gott? Mar-

tin Grunewegs interkonfessionelle Kontakte, w: Religion und Mobilität. Wechsel-

wirkungen und Interdependenzen zwischen raumbezogener Mobilität und reli-

giöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, hrsg. von Henning Jürgens 

/ Thomas Weller Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte. 

Abteilung Abendländische Religionsgeschichte, Mainz 2010, s. 211-224.

ie manque de couleurs & d’imagination pour y bien reüssir. Integrationskraft und 

politischer Nutzen des Festes in einer Wahlmonarchie am Beispiel Polen-Litauens im 

16. Jahrhundert, w: Luxus und Integration. Materielle Hofkultur Westeuropas vom 

12. bis zum 18. Jahrhundert, hrsg. von Werner Paravicini, München 2010, s. 41-52.

Udział w konferencjach związanych z projektem

Rossija, Pol’ ša, Germanija v evropejskoj politike: istoričeskij opyt vsajmodejstvija  

i imperativy sotrudničestva, Konferencja Rosyjskiej Akademii Nauk i Niemieckiego 

Instytutu Historycznego w Moskwie, Kazań 28 września (z wykładem „Jagellony 

meždu Moskovskim gosudarstvom i Germanskoj imperiej“)
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Celem tego projektu jest udokumentowanie dla XIX 

wieku europejskiego „umiejscowienia” warszawian 

pod względem kultury i nauki, rekonstrukcja sieci 

transferów kulturalnych i naukowych oraz pokazanie 

ich wpływu na różne dyskursy w społeczeństwie i na 

innowacje, w czym istotną rolę odgrywało także sty-

kanie się środowisk polskiego i żydowskiego oraz ich 

aspiracje. Punkt wyjścia stanowi przy tym podstawowe 

założenie, że procesy „umiejscawiania się” w Europie 

i tworzenia europejskich powiązań na różnych polach 

oraz wymiany kulturowej i naukowej doprowadziły 

do powstania gęstych sieci kontaktów na kontynen-

cie, wpływających również na narodową tożsamość 

Warszawian.  Grupę aktorów na tej scenie kulturalno-

-naukowej będącą przedmiotem badania stanowią 

mieszkańcy Warszawy z roczników 1770-1870, którzy 

studiowali za granicą i którzy zdobyte tam doświad-

czenia i kontakty wnieśli do życia zawodowego  

w Warszawie.

Przez długi czas faworyzowanym przedmiotem histo-

riografii było państwo narodowe.

Obecnie w badaniach historycznych coraz bardziej 

zyskują na znaczeniu powiązania ponadnarodowe, 

wzajemne postrzeganie się i obustronna wymiana. Oka-

zuje się przy tym, że zintensyfikowanie kontaktów 

ponadnarodowych i współzależności nie jest zjawi-

skiem ery globalizacji, lecz sięga swymi korzeniami 

XVIII w. Powstanie nowoczesnych środków komuni-

kacji i transportu, ale także pojawienie się systemów 

wiedzy czy ideologii politycznych, roszczących sobie 

prawo do uniwersalności, spowodowały nieznany 

dotąd wzrost mobilności, zagęszczenie sieci kontak-

tów ponadgranicznych oraz intensyfikację doświad-

czeń międzykulturowych i dwustronnej wymiany, które 

stały się charakterystyczne dla XIX i XX w.

3.  Tożsamość narodowa i powiązania ponadnarodowe

Nowo utworzony zakres badawczy rozpoczyna obec-

nie dwa nowe projekty cząstkowe, zajmujące się kwe-

stią międzynarodowej unifikacji i narodowego zróż-

nicowania w obliczu powiązań ponadnarodowych. 

Przedmiotem badań będzie zagadnienie, w jaki sposób 

długotrwała emigracja prowadziła do powstawania 

powiązań ponadnarodowych i w jaki sposób działały 

wyzwolone w ten sposób przepływy w sferze kultury. 

Można w ten sposób na przykładzie Polski czy Europy 

Środkowo-Wschodniej wyjaśnić rozwój samoświado-

mości narodowej na tle europejskim. Z drugiej strony 

kiedy pytamy, na ile zachodnie „centrum“ zmuszone 

zostało przez wschodnie „peryferie“ do samookreśle-

nia, gdy wschodnioeuropejscy emigranci i naukowcy 

zaczęli mówić o swojej przynależności do zachodniej 

nowoczesności „moderny“, to do historii powszechnej 

przenikają specyficzne impulsy regionalno-historyczne. 

Poza tym zagęszczenie kontaktów ponadnarodowych 

stanowiło w XIX w. zjawisko o międzynarodowym 

znaczeniu i umożliwiało zarazem ponadregionalne 

porównania. Zakres badawczy, analizując związki prze-

kraczające granice, powinien określić również zasięg  

i nośność istotnych zagadnień historii ponadnarodowej.

Warszawa, Most Żelazny, ok.1900 r.

Dworzec Wiedeński w Warszawie

Projekt cząstkowy 1: 

Studia w Europie XIX wieku. Wzajemne oddziaływanie powiązań 
transnarodowych i tożsamości narodowej 

Opracowanie: dr hab. Ruth Leiserowitz

W okresie objętym sprawozdaniem utworzono bazę 

danych, obejmującą studentów z Warszawy, ich pobyty 

w różnych miejscach Europy i nawiązane kontakty. 

Baza ma zawierać co najmniej 1000 biogramów, 

uznane za minimum do pierwszych ocen jakościowych. 

W pierwszej fazie prac zestawiono 544 biogramy (372 

studentów pochodzenia polskiego, 135 pochodzenia 

żydowskiego i 27 pochodzenia obcego), dokonano 

też pierwszych cząstkowych analiz w formie diagra-

mów. Poza tym na bieżąco uzupełniano bibliografię 

na potrzeby projektu, gromadzono wypisy źródłowe, 

jak i przeprowadzono wstępne rozpoznanie zasobów 

archiwów we Lwowie i w Wilnie. W różnych archiwach 

zidentyfikowano też zasoby odnoszące się do 27 waż-

nych postaci objętych badaniami. Rezultaty prac nad 

tym projektem zaprezentowane zostały na kolokwium 

doktoranckim sekcji historycznej Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie w wykładzie „Studia  

w Europie XIX wieku. Wzajemne oddziaływanie powią-

zań ponadnarodowych i tożsamości narodowej“. 

Udział w konferencjach związanych z projektem 

„Jewish Space in modern Societies and Cultures“, Konferencja European Stud-

ies Centre, St Antony‘s College, Oxford, 26–27 maja (z wykładem o „The Pruss-

ian Periphery from the Jewish Perspective. East Prussia 1812 – 1942“)

„Le tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale. Retour sur les lieux 

du désastre“, Warsztaty na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne, 4 – 5 czerwca  

(z wykładem „Between unexpected contacts and sudden memories: Memorial 

tourism to the former East Prussia”)

„Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przy-

szłości”, Konferencja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Uniwersytetu Łódzkiego, 22 - 23 września (z wykładem „Der Wandel des Grenz-

gebietes im 19. Jahrhundert“)
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Projekt ten był początkowo finansowany ze stypen-

dium postdoktoranckiego Fundacji Współpracy Pol-

sko-Niemieckiej, a od 1 kwietnia jest kontynuowany  

w ramach pracy etatowej w Niemieckim Instytu-

cie Historycznym. Nadrzędnym celem projektu jest 

wypracowanie perspektywy badawczej wobec historii 

emigracji politycznej, która umożliwiłaby przeanali-

zowanie historii Polski w kontekście związków trans-

narodowych i uprzystępnienie ich w perspektywie 

wykraczającej ponad epoki i regiony. Prace zostały 

podzielone na dwa projekty zależne. Pierwszy z nich, 

zakrojony na szeroką skalę, bada zaangażowanie 

różnych emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej 

na przełomie XIX i XX w. w ruchy narodowościowe 

w krajach ich pochodzenia. Drugi poświęcony został 

politycznej działalności Solidarności na emigracji  

w latach 80. („Solidarność z „Solidarnością“: polska 
opozycja demokratyczna w międzynarodowej społecz-
ności w okresie drugiej zimnej wojny“). Bada on dzia-

łalność polskich instytucji emigracyjnych w Europie 

Zachodniej i w USA oraz ich interakcje z tymi, którzy 

udzielali wsparcia „Solidarności“. Emigracja trakto-

wana jest tu jako zjawisko, którego wzajemne ponad-

graniczne oddziaływania można zrekonstruować.  

Z tego względu koncentruje się na tych grupach emi-

gracyjnych, których celem było wpływanie na dys-

kursy krajów, w których przebywali, a na płaszczyźnie 

międzynarodowej pozyskanie opinii publicznej dla 

sprawy opozycji. Była to przede wszystkim grupa sku-

piona wokół braci Aleksandra i Eugeniusza Smolarów  

i pisma „Aneks“, Komitetu Koordynacyjnego „Solidar-

ność“ w Brukseli i Paryżu, Stowarzyszenia Solidarność 

Francusko-Polska (Association Solidarité France-Polo-

gne) oraz Committee in Support of Solidarity. Wspar-

cie udzielali przede wszystkim związkowcy, ale także 

przedstawiciele organizacji wyznaniowych, aktywiści 

na rzecz praw człowieka, część ruchów pokojowych  

i pojedynczy politycy i intelektualiści. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szeroko 

zakrojoną kwerendę archiwalną. W Archiv für soziale 

Demokratie w Bonn (AdsD) i w Archiv Grünes Gedächt-

nis w Berlinie zebrane zostały materiały dotyczące 

zaangażowania Niemieckiego Zrzeszenia Związków 

Zawodowych (DGB) i ruchu pacyfistycznego (Friedens-

bewegung) w sprawy polskie. W lutym, marcu i w listo-

padzie zbadano zasoby różnych archiwów Waszyng-

tonu, Ronald Reagan Presidential Library, Hoover 

Institution w Stanford oraz Charles E. Young Research 

Library w Los Angeles. Oprócz tego przejrzano rów-

nież w Warszawie akta polskiego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i akta tajnych służb, znajdujące się  

w zasobach IPN. Równolegle z poszukiwaniami archi-

walnymi dokonywano intensywnej analizy zgroma-

dzonych materiałów. Bezpośrednio związane z pracami 

nad projektem było koncepcyjne i merytoryczne przygo-

towanie i przeprowadzenie konferencji na temat „Opo-

zycja transnarodowa: ruchy praw człowieka i ruchy 

demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej  

w perspektywie historycznej wymiany i powiązań“ 

(zob. s. 49). Podobny charakter miało przygotowa-

nie i przeprowadzenie III Debaty Lelewelowskiej na 

temat „Akta tajnych służb jako źródła badań historii 

współczesnej. Szanse – wyzwania – problemy“ (zob. 

Projekt cząstkowy nr 2:  

Emigracja polityczna a opinia publiczna w XIX i XX wieku. 
Polski ruch narodowy i demokratyczny

Opracowanie: dr Robert Brier  

Vaclav Havel i Lech Wałęsa na szczycie Śnieżki (1990 r.)

s. 43). Efekty prac nad projektem zaprezentowano na 

konferencji we Wrocławiu („’Communism is Fascism’. 

Western Intellectual Responses to the Polish Crisis, 

1981-1982”) oraz w listopadzie na panelu zorgani-

zowanym wspólnie z Barbarą Falk (Canadian Forces 

Coll-ege) podczas Annual Convention American Asso-

ciation for Slavic, East European and Eurasian Studies  

w Los Angeles na temat „East-West Interactions during 

the Cold War Revisited” (“International Solidarity with 

Solidarność: Western Responses to the Polish Opposi-

tion”).  

Rezultaty badań zostały przedstawione w dwóch roz-

prawach: „Expanding the Cultural History of the Cold 

War: The Emergence of the Workers’ Defense Com-

mittee in International Context” dla Journal of Cold 
War Studies oraz „Adam Michnik’s Understanding of 

Totalitarianism and the West European Left: A Histo-

rical and Transnational Approach to Dissident Political 

Thought” przygotowanych do wydanego wspólnie 

z Paulem Blokkerem zeszytu tematycznego czasopi-

sma East European Politics and Societies i zatytu-

łowanego „Democracy after 1989: Reexamining the 

History, Impact, and the Legacy of Dissidence”.

Poza tym przeprowadzono pierwsze prace do projektu 

zależnego nr 1 O genezie „Wilsonian Moment”. Emi-
gracja Europy Środkowo-Wschodniej i transformacja 
międzynarodowej kultury politycznej ok. 1880-1917. 
Doprecyzowano i rozszerzono przy tym perspektywę 

analityczną i postępowanie metodologiczne projektu,  

a wyniki tych prac przedstawiono w wykładzie 

„Organizacje międzynarodowe a geneza „Wilsonian 

Moment“: rozważania na temat stosunku czynników 

lokalnych i ponadgranicznych dla tworzenia się naro-

dów w Europie Środkowo-Wschodniej“, wygłoszonym 

podczas warsztatów Humanistycznego Centrum Histo-

rii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Lipsku.

Udział w konferencjach związanych z projektem 

„Die Partizipation ostmitteleuropäischer Akteure in den frühen internationa-

len Organisationen (1850-1918)“, Warsztaty Geisteswissenschaftliches Zentrum 

Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, 19 października 2010.

„The World towards ‘Solidarity’ Movement 1980–1989”, Międzynarodowa konfe-

rencja Instytutu Pamięci Narodowej, Wrocław, 21–23 października 2010

Annual Convention der American Association for Slavic, East European and Eura-

sian Studies, Los Angeles, 18-21 listopada 2010
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wać do publikacji dwa studia na temat pracy Żydów  

w czasie II wojny światowej, które ukazały się w „Holo-

caust and Genocide Studies“ oraz w „Yad Vashem 

Studies“. W grudniu przeprowadzono konferencję na 

temat „Praca w gettach nazistowskich“ (zob. s. 51), 

przygotowaną wspólnie z Żydowskim Instytutem 

Historycznym. Konferencję planowano i przygotowy-

wano przez cały okres objęty sprawozdaniem. Wygło-

szony na niej został m.in. referat „Administracja i SS. 

Sprzeczne interesy w polityce wobec Żydów?“. Inne 

aspekty tego projektu prezentowane były na: kolo-

kwium Żydowskiego Instytutu Historycznego („Ghetto 

Labour Pensions: Holocaust Survivors and Their Struggle 

for Compensation in the 21st Century“); w ramach 

spotkania młodzieży Bundestagu z okazji dnia pamięci 

ofiar narodowego socjalizmu („Die Deutschen und die 

alltägliche Gewalt der Besatzung“); z okazji kursu  

w sztabie generalnym Bundeswehry („Besatzeralltag 

im Zweiten Weltkrieg“); na konferencji Akademii Prawa 

Nadrenii Północnej-Westfalii („Ghettorenten. Erfolg 

oder Scheitern der letzten Wiedergutmachung?“) 

oraz na konferencji zorganizowanej przez fundację 

Hanns-Seidel-Stiftung („Deutsche Besatzungspolitik in 

Polen 1939-1945“).

XX wiek był „wiekiem skrajności“, a jego następstwa 

szczególnie dotknęły Europę Wschodnią i Środkowo-

-Wschodnią. Już podczas I wojny światowej doszedł do 

głosu nowy jakościowo wymiar prowadzenia „wojny 

totalnej“, który umożliwił postęp techniczny i nowe, 

radykalne sposoby myślenia. Wzmacniające się tota-

litarne ideologie polityczne sprzyjały niewyobrażal-

nej dotychczas eskalacji przemocy podczas II wojny 

światowej. Znalazły one wyraz w bezwzględnej poli-

tyce niemieckich i radzieckich reżimów okupacyjnych, 

odznaczających się wielką brutalnością zwłaszcza  

w Polsce. Ludność zajętych terenów stała się objektem 

wyzysku ekonomicznego, przestępstw seksualnych  

i politycznych czystek. Jak wielkiej eskalacji ulegała ta 

przemoc, widać przede wszystkim w polityce zagłady, 

stosowanej przez systemy totalitarne. Bez precedensu 

pozostaje tu masowe i systematyczne mordowanie 

przez Niemców europejskich Żydów. 

W omawianym okresie z NIH odeszli wieloletni współ-

pracownicy naukowi: Jacek A. Młynarczyk i Jochen 

Böhler. W prace tego zakresu badawczego zostali 

natomiast włączeni gościnnie przebywający w Instytu-

cie naukowcy, co spowodowało merytoryczne posze-

rzenie zakresu badań, które teraz obejmą także  

XX wiek od I wojny światowej do czasu upadku wła-

dzy komunistycznej. Punkt ciężkości badań nadal sta-

nowi problem niemieckiej okupacji Polski podczas  

II wojny światowej wraz z jej skutkami dla społe-

czeństw powojennych. Istotne jest też pytanie o para-

lele polityki władz okupacyjnych z czasów II wojny  

z czasami okupacji podczas I wojny światowej, a także 

o formy i działania władzy komunistycznej i ich następ-

stwa w okresie powojennym. W ramach poszczegól-

nych projektów cząstkowych tego zakresu badaw-

czego prowadzono szeroko zakrojone pod względem 

metodologicznym badania „wieku skrajności“, wyko-

rzystując analizy źródeł historycznych z punktu widze-

nia niemieckiego i polskiego oraz wywiady z eksper-

4.  Obca przemoc i dominacja w „wieku skrajności“

tami i świadkami tamtych wydarzeń. Odwoływano 

się w tym celu uzupełniająco zarówno do czynników 

ekonomicznych i społecznych, do rozważań z zakresu 

historii mentalnej i historii kultury, jak do aktualnych 

koncepcji metodologicznych w odniesieniu np. do 

sprawców, ofiar i relacji między płciami. 

„Szop“ w getcie warszawskim 1942 r. - niemieckie zdjęcie propagandowe

Projekt cząstkowy nr 1: 

Okupacja i ekonomia. Gospodarka okupacyjna w Polsce w okresie I 
i II wojny światowej 

Opracowanie: dr Stephan Lehnstaedt

Celem tego projektu jest monograficzne porównanie 

gospodarki okupacyjnej w Polsce podczas I i II wojny 

światowej, jaką prowadziły Prusy, Austria i narodowi 

socjaliści. Za pomocą porównań przedstawione zostaną 

lokalne i ogólniejsze interesy okupantów, a także poli-

tyczne, ideologiczne i personalne pęknięcia lub kon-

tynuacje. Szczególną uwagę zwraca forsowanie celów 

gospodarczych okupacyjnego reżimu. W tym bardzo 

wciąż ogólnym obrazie pojawia się również pytanie  

o racjonalność systemów okupacyjnych oraz o wkład 

Polski w finanse, gospodarkę i konsumpcję okupantów. 

Projekt bada poza tym cechy wspólne i różnice między 

polityką okupacyjną w czasie I i II wojny światowej. 

Wprowadzając w obręb rozważań panowanie austriac-

kie w Gubernatorstwie Wojskowym w Lublinie autor 

projektu dotyka słabo poznanych dotąd zagadnień, 

gdyż poza kiloma publikacjami z końca lat 80. brak na 

ten temat jakichkolwiek opracowań. W okresie obję-

tym sprawozdaniem badania autora koncentrowały się 

na analizie literatury przedmiotu i prowadzeniu wstęp-

nych kwerend w Archiwum Głównym Akt Dawnych,  

w Bundesarchiv-Militärarchiv we Fryburgu, Bundesarchiv 

w Berlinie, w Bayerisches Kriegsarchiv w Monachium  

i w Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu. Szczegól-

nie przydatne okazały się zbiory Archiwum Głównego 

Akt Dawnych, w których znaleziono wiele materiałów 

dotyczących Gubernatorstwa Wojskowego w Lubli-

nie. Zostały również nawiązane kontakty z badaczami  

z Niemiec, Polski, Austrii, USA i Wielkiej Brytanii. Rozwa-

żania na temat koncepcji projektu w połowie listopada 

przedstawione zostały na kolokwium doktoranckim 

sekcji historycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej w Lublinie („Gospodarka okupacyjna w Polsce  

w czasie I i II wojny światowej“) oraz w Wiener Arbeit-

skreis pt. „Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg“. 

Niezależnie od nowego projektu badawczego obej-

mującego okres przed 1939 r., udało się przygoto-

A. Prace badawcze A. Prace badawcze
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riał na temat struktury personelu tej placówki, która 

kierowała również rozbudowanym więzieniem policyj-

nym w Inowrocławiu. Na podstawie zdjęć, jakie załączali 

miejscowi urzędnicy Gestapo do podań o zezwolenie na 

ślub, kierowanych do naczelnika urzędu  ras i osadnictwa, 

możliwe były dalsze identyfikacje osób przedstawionych  

w albumie (wydanym jednak bez podpisów). 

Efekty prac nad projektem przedstawiane były w ubiegłym 

roku w wykładach, które wygłoszono: w nowym Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku, w Instytucie Pamięci Naro-

dowej w Warszawie, podczas cyklu wykładów w Australii 

(“The Exhibition ‘Crimes of the Wehrmacht in Poland 1939’ 

of the German Historical Institute Warsaw”; “Perpetrator 

Studies in Germany” i “Surviver narratives and historical 

Expertises: The ZRBG proceedings (“Ghettorenten”-Ver-

fahren) in German Courts”), w Domu Spotkań z Historią  

w Warszawie („II wojna światowa w świadomości polskiej  

i niemieckiej”), na dorocznym zjeździe Międzynarodo-

wego Komitetu Historii II Wojny Światowej w Amsterda-

mie, w ramach doskonalenia nauczycieli w Państwowym 

Muzeum Auschwitz Birkenau („Kiedy zaczęła się wojna 

totalna? Zbrodnie wojenne w Polsce w 1939 roku i w Rosji  

w 1941 roku“) i na konferencji końcowej „Der Ort des Terr-

ors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrati-

onslager“ w Centrums Badań nad Antysemityzmem w Ber-

linie. Kontynuowano ponadto prace redakcyjne (wraz ze 

Stephanem Lehnstaedtem) nad tomem „Gewalt und Alltag 

Publikcje związane z projektem

Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939-1944, 

München: Oldenbourg 2010 [= Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 82].

Coercion and Incentive. Jewish Ghetto Labor in East Upper Silesia, w: Holo-

caust and Genocide Studies 24 (2010), s. 400-430. 

Jewish Labor in the Smaller Ghettos in the Warthegau Region, w: Yad Vashem 

Studies 38 (2010), 2, s. 47-84.

Narodowosocjalistyczna polityka germanizacyjna dla sprawców, beneficjentów 

i obserwatorów holocaustu, w: Studia Claromontana 28 (2010), s. 641-675.

Ghetto-„Bilder“. Historische Aussagen in Urteilen der Sozialgerichtsbarkeit, 

w: Ghettorenten. Entschädigungspolitik, Rechtsprechung und historische For-

schung, hrsg. von Jürgen Zarusky, München 2010, s. 89-100.

(wspólnie z Bastianem Stemmerem) Der „angepasste Vortrag“. Zugleich eine 

Analyse der Behandlung jüdischer Kläger vor deutschen Sozialgerichten aus 

juristischer und historischer Perspektive, w: Vierteljahresschrift für Sozialrecht 

28 (2010), s. 57-74. 

Neue polnische Forschungen zu deutschen Gewaltverbrechen im Zweiten 

Weltkrieg (rec), w: sehepunkte 10 (2010), nr 6 [15.06.2010], 

URL: http://www.sehepunkte.de/2010/06/17990.html.

[Rec.:] Rüstung, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im „Dritten Reich“, hrsg. 

von Andreas Heusler u.a., München 2010, w: Zeitschrift für Genozidforschung 

10 (2009) [2010], s. 123-125.

[Rec:] Markus Roth: Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im 

besetzten Polen - Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Göt-

tingen² 2009, w: sehepunkte 10 (2010), nr 1 [15.01.2010], 

URL: http://www.sehepunkte.de/2010/01/17150.html.

[Rec:] Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden. Nationalsozialistische Verfol-

gung in den „angegliederten“ Gebieten, hrsg. von Wolf Gruner / Jörg Oster-

loh, Frankfurt/M. 2010, w: sehepunkte 10 (2010), nr 10 [15.10.2010], 

URL: http://www.sehepunkte.de/2010/10/18540.html.

Udział w koferencjach związanych z projektem

„Justiz und Wiedergutmachung“, Konferencja Akademii Prawa Nadrenii Pół-

nocnej-Westfalii i Uniwersytetu w Bochum, Recklinghausen, 26 marca (z wykła-

dem „Ghettorenten. Erfolg oder Scheitern der letzten Wiedergutmachung?“)

„Nationales Gedächtnis in Deutschland und Polen – ein Vergleich“, Konfe-

rencja Fundacji Hanns-Seidel, klasztor Banz, 30 lipca (z wykładem „Deutsche 

Besatzungspolitik in Polen 1939-1945“)

Dyskusja panelowa na temat filmu „Kombattantinnen des Warschauer 

Aufstands“, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 1 września (udział w dyskusji).

Włodzimierz Borodziej, Harald Welzer, Jochen Böhler, Jürgen Hensel 
(od lewej). Podczas prezentacji książki „Sprawcy“

Projekt cząstkowy nr 2: 

Wehrmacht i dzień powszedni 
okupacji

Opracowanie: dr Jochen Böhler

Dla Niezależnej Komisji Historycznej do zbadania roli 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w czasie rządów naro-

dowosocjalistycznych i sposobu traktowania tej przeszło-

ści  po 1945 roku napisany został w ramach tego projektu 

rozdział „’Besatzungsgehilfen’. Zur Rolle des Auswärtigen 

Amtes in den besetzten Ländern während des Zweiten 

Weltkrieges“. Jego podstawę stanowił zbiór około 12.000 

zdigitalizowanych źródeł z Politycznego Archiwum Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych oraz stosowna literatura 

przedmiotu. Odtworzono  sposoby zachowań przedstawi-

cieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych w krajach okupo-

wanych Europy Północnej, Południowej, Zachodniej i Środ-

kowo-Wschodniej w stosunku do organów okupacyjnych  

i do centrali w Rzeszy. Sama praca nad tematem projektu 

stanowiła w tym roku kontynuację wcześniejszych doko-

nań w oparciu o wcześniej zgromadzone źródła i litera-

turę przedmiotu.

W styczniu wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej 

ustalono zasady współpracy nad planowaną edycją 

pamiątkową albumu dotyczącego posterunku Gestapo 

w Inowrocławiu w latach 1939-1943 („Album Schmidt“). 

Album dokumentuje pracę policji w okupowanej Polsce  

i stanowi jedyny w swoim rodzaju dokument, zestawiający 

okupacyjną codzienność z prześladowaniami ludności. 

Pierwszą akcją funkcjonariuszy pracujących na tym poste-

runku, która miała ich wprowadzić w rzemiosło zbrodni, 

był udział w grupie operacyjnej podczas wojny 1939 roku.  

W ten sposób projekt wzbogacił się o informacje pozy-

skane na temat grup operacyjnych w Polsce. Rozdzielono 

poszukiwania archiwalne; autor projektu został wyzna-

czony odpowiedzialnym za kwerendę w archiwach nie-

mieckich, natomiast za poszukiwania w archiwach polskich 

odpowiada IPN. Do października 2010 przeanalizowano   

akta Gestapo Hohensalza (Inowrocław) i jego pracowni-

ków, znajdujące się w Deutsche Dienststelle (dane oso-

bowe) oraz w Archiwum Federalnym w Berlinie (akta oso-

bowe SS; zbiór „Staatspolizeistelle Hohensalza“). Ponadto 

z pomocą stypendystki NIH w Warszawie, mgr Melanii 

Hembery, pozyskano materiały z Landesjustizverwaltung  

w Ludwigsburgu. Poszukiwania przyniosły obszerny mate-

Znacznie posunęły się prace redakcyjne nad przygo-

towywanym wspólnie z Jochenem Böhlerem tomem 

„Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939-1944“, 

zbierającym materiały z konferencji, jaka odbyła się  

w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie  

w listopadzie 2009 roku.

im besetzten Polen“, gromadzącym referaty z konferencji 

NIH w Warszawie z listopada 2009 roku (przygotowanej 

przez autora projektu wspólnie z Jackiem Młynarczy-

kiem). Z prac nad projektem wynikła również organiza-

cja i w spółudział w dyskusji panelowej, jaka odbyła się  

w związku z polskim wydaniem książki „Sprawcy“ („Täter“) 

Haralda Welzera (zob. s. 52). Poza tym we współpracy  

z wydawnictwem Znak przygotowywano do wydania pol-

skie tłumaczenie książki „Der Überfall. Deutschlands Krieg 

gegen Polen“ (Napaść. Wojna Niemiec przeciwko Pol-

sce). Wspólnie z dr. Jürgenem Matthäusem (United States 

Holocaust Memorial Museum ) kontynuowano też prace 

nad adaptacją dla amerykańskiego odbiorcy książki „Ein-

satzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation“, 

która ma się ukazać w 2011 roku w serii „Documenting 

Life and Destruction: Selected sources on the Holocaust”.

Publikacje związane z projektem

Beiträge zu Krieg und Besatzung in den Kapiteln „Das Auswärtige Amt im 

Krieg“ und „Besatzung – Ausplünderung – Holocaust“, w: Eckart Conze/Nor-

bert Frei/Peter Hayes/Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. 

Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 

2010, s. 167–294.

Jacek Młynarczyk/Jochen Böhler: Der Judenmord in den eingegliederten pol-

nischen Gebieten 1939–1945 (Pojedyncze publikacje Niemieckiego Instytutu 

Historycznego w Warszawie; 21), Osnabrück 2010.

Uczestnictwo w konferencjach związanych z projektem

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Spotkanie z kombatantami ruchu 

oporu, 22 lutego (z wykładem „Wojna Totalna“)

Racism, Genocide and the Holocaust. History Teachers’ Conference des Jewish 

Museum, Sydney, 8 marca (z wykładem “Prelude to War of Extermination: 

Poland 1939”)

Aftermath – Holocaust Survivors in Australia. Conference, Monash University, 

Melbourne, 14 – 15 marca (z wykładem “Surviver narratives and historical Exper-

tises: The ZRBG proceedings (“Ghettorenten”-Verfahren) in German Courts”)

Conference of the International Committee for the History of the Second 

World War, Amsterdam, 25 – 26 sierpnia (z wykładem “War of Extermination – 

When did it start and where did it take place?”)

„Der Ort des Terrors“. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentration-

slager, Konferencja Centrum Badań nad Antysemityzmem, Berlin, 27 - 28 

września (z wykładem „Erweiterte Polizeigefängnisse im besetzten Polen“) 
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Projekt cząstkowy nr 3: 

Relacje między płciami i seksualna przemoc w czasie niemieckiej 
okupacji Polski

Opracowanie: dr Maren Röger

We wszystkich okupowanych krajach Europy docho-

dziło w czasie II wojny światowej do seksualnych kon-

taktów niemieckich żołnierzy z ludnością miejscową. 

Także na froncie wschodnim gwałty, przymuszanie do 

prostytucji w obozach i poza nimi oraz „kolaboracja 

seksualna“, której celem było przeżycie podczas oku-

pacji, należały do rzeczywistości okupacyjnej. Działo 

się tak mimo wyraźnego zakazu takich kontaktów 

ze strony niemieckiej, powodowanego względami 

ideologicznymi i rasistowskimi. Do niedawna nie zaj-

mowano się prawie zupełnie tym aspektem okupacji 

niemieckiej ani w krajach Europy Wschodniej, ani na 

Zachodzie. W ostatnich latach wypełniono niektóre 

luki, ale ale w odniesieniu do Polski ten aspekt oku-

pacji nadal pozostaje w dużej mierze nieznany. Z tego 

względu tematyka ta stała się przedmiotem rozpoczę-

tego 1 lutego projektu cząstkowego. Opierając się na 

materiałach nie uwzględnianych dotychczas w poszu-

kiwaniach archiwalnych, na wywiadach dotyczących 

życia w czasie okupacji, projekt ten stawia sobie za cel 

przeprowadzenie wielostronnych badań tego zagad-

nienia. 

W omawianym okresie intensywnie zajmowano się 

aktualnym stanem badań, analizowano dzienniki  

z czasów wojny i nadsyłane na konkursy wspomnienia 

dotyczące wojny, prowadzono też wstępne kwerendy 

archiwalne. Przejrzano materiały na ten temat, zgro-

madzone w Archiwum Wojskowym we Fryburgu Bry-

zgowijskim, w archiwach Berlina: WASt, Bundesarchiv 

Lichterfelde, Visual History Archive, w Muzeum Histo-

rii Mówionej w Warszawie oraz w prywatnym archi-

wum niemieckiego dziennikarza, który utworzył zbiór 

dotyczący domów publicznych Wehrmachtu w Polsce. 

We wrześniu podczas pobytu badawczego zapozna-

wano się z zasobami archiwów amerykańskich: Natio-

nal Archives i archiwum przy United States Holocaust 

Memorial Museum w Waszyngtonie. Poza tym pro-

wadzono wstępne prace badawcze w Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie oraz przygotowywano kwestio-

nariusz ankiety skierowanej do Polskiego i Niemiec-

kiego Czerwonego Krzyża.

Głównym elementem pracy nad tym projektem było 

stworzenie sieci kontaktów z polskimi instytucjami, co 

wymagało licznych rozmów z ich przedstawicielami 

(Dom Spotkań z Historią/Karta, Fundacja Polsko-Nie-

mieckie Pojednanie, Frauenrechtsstiftung Feminoteka, 

Muzeum Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenie 

Dzieci Wojny, Moje wojenne dzieciństwo, Kriegs-

kindernetzwerk ,children born of war’). Instytucje te 

umożliwiają zlokalizowanie świadków wojennych 

wydarzeń i rozmowy z nimi. Oprócz tego miała miej-

sce intensywna wymiana z przedstawicielami zachod-

nich związków war children. W okresie objętym spra-

wozdaniem zostały przeprowadzone w Warszawie  

i innych miejscach Polski wywiady ze świadkami tam-

tych lat oraz zgromadzone liczne dokumenty i foto-

grafie ze zbiorów prywatnych. Wspólnie z dr Ruth 

Leiserowitz przygotowano koncepcję i część meryto-

ryczną konferencji „Dynamization of Gender Roles 

in Wartime: An East European Perspective on World 

War II and its Aftermath“, jaką w marcu 2011 wspólnie 

Maren Röger 

przeprowadzą naukowcy z USA, Europy Zachodniej  

i Europy Wschodniej. Pierwsze rezultaty prac nad pro-

jektem zostały przedstawione na konferencji w Ann 

Arbor („Gender Relations and Sexual Violence in War-

-Time Poland“), na konferencji związków war chil-
dren („Kinder aus Beziehungen zwischen deutschen 

Besatzern und polnischen Frauen“) z okazji warszta-

tów w Akademii Bundeswehry („Geschichte und Nach-

geschichte intimer Kontakte während der deutschen 

Besatzung Polens“) oraz w ramach kolokwium dokto-

ranckiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie („Geschlechterbeziehungen und sexuelle 

Gewalt im Zweiten Weltkrieg: Vergleichende Betrach-

tungen deutscher Besatzungsregimes in West- und 

Osteuropa.“).

Publikacje związane z projektem

[Rec:] Regina Mühlhäuser: Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und intime Bezie-

hungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion, 1941-1945, Hamburg 2010,  

w: Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 58 (2010), s. 671. 

Uczestnictwo w konferencjach związanych z projektem 

„Sexual Violence in World War II“, Konferencja na Uniwersytecie w Bonn,  

19-21 lutego.

„Polish Studies in the 21st century”, Konferencja na University of Michigan,  

Ann Arbor, 16-18 września. 

„15. Historikertreffen des Fantom e.V.“ (Plattform der Besatzungskindervereine), 

Berlin, 25-27 października.
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Projekt ten, rozpoczęty w ramach stypendium post-

doktoranckiego Fundacji Współpracy Polsko-Niemiec-

kiej, włączony został do czwartego zakresu badaw-

czego NIH i od grudnia ubiegłego roku kontynuowany 

jest w ramach etatowego stanowiska naukowego. 

Jego celem jest porównawcze i historyczne zbada-

nie roli LWP i Narodowej Armii Ludowej NRD (NVA) 

podczas ostatecznego kryzysu, który doprowadził do 

upadku władzy komunistycznej w 1989 i rozwiązania 

Układu Warszawskiego w 1991 roku. Interesujące są 

zarówno funkcjonowanie i historia tych formacji od 

strony instytucjonalnej, jak ideowe i normatywne 

fundamenty sektora wojskowego w obu krajach oraz 

rozwój stosunków między wojskiem a cywilnym oto-

czeniem. Mając na uwadze charakter głównych akto-

rów i skutki zmiany władzy w obu krajach w latach 

1989/90, należy zrekonstruować zachowanie armii 

jako instytucji systemu komunistycznego oraz to,  

w jaki sposób ona sama rozumiała swoją rolę. Należy 

wreszcie postawić pytanie, w jaki sposób obie armie 

postrzegały zarysowujący się kryzys i jak przeszły przez 

zmianę systemu. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem począt-

kowo prowadzono intensywne poszukiwania litera-

tury przedmiotu w warszawskich biliotekach. Kwe-

renda objęła także fachowe czasopisma wojskowe  

z okresu przed i po 1989 roku, zgromadzone w Cen-

tralnej Bibliotece Wojskowej, po przeanalizowaniu 

których pojawiły się kolejne kwestie, dotyczące natury 

zmiany systemu w siłach wojskowych oraz na ich 

pograniczu z otoczeniem cywilnym w Polsce. W Niem-

czech kontynuowana była przede wszystkim analiza 

czasopism wojskowych i literatury przedmiotu z cza-

sów NRD w Deutsche Nationalbibliothek w Lipsku,  

w Universitätsbibliothek w Lipsku i w Staatsbiblio-

thek w Berlinie. Głównym obiektem zainteresowania 

były oficjalne lub półoficjalne oceny dowództwa armii 

NRD, dotyczące sytuacji w Układzie Warszawskim,  

a szczególnie w Polsce. Równolegle z poszukiwaniem 

literatury rozpoczęto prace badawcze nad aktami znaj-

dującymi się w archiwach warszawskich (IPN, Archiwum 

Akt Nowych) i niemieckich (Berlin-Lichterfelde, Militä-

rarchiv we Fryburgu). Przejrzano akta z czasów stanu 

wojennego 1981-1983, akta Układu Warszawskiego, 

Komitetu Centralnego PZPR, Centralnego Komitetu 

SED, Ministerstwa Obrony Narodowej NRD, Głównego 

Sztabu NVA oraz Głównej Administracji Politycznej 

armii NRD i oddziałów granicznych NRD.

W minionym roku nawiązano kontakty i przeprowa-

dzono robocze rozmowy z przedstawicielami następu-

jących instytucji: Militärgeschichtliches Forschungsamt 

w Poczdamie, katedra historii wojskowości na Uniwer-

sytecie w Poczadamie, Sozialwissenschaftliches Institut 

der Bundeswehr w Strausbergu i Zeitgeschichtliches 

Forums Leipzig, Akademia Obrony Narodowej w War-

szawie-Rembertowie, Wojskowe Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, katedra historii wojskowości w Insty-

tucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie oraz katedra historii wojskowości 

w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. 

Projekt cząstkowy nr 4: 

Narodowa Armia Ludowa NRD i Ludowe Wojsko Polskie PRL w ostatniej fazie władzy 
komunistycznej (1980-1989): kryzys systemu, profesjonalizm wojskowy i poczucie „narodowe“  

Opracowanie: dr. Jens Boysen (jako stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej)

Gen. Heinz Hoffman (z lewej), Gen. Wojciech Jaruzelski (w środku) 
oraz marszałek Viktor Kulikov (z prawej) po zakończeniu manewrów 
„Drużba ‘82” wojsk Układu Warszawskiego

Pierwsze rezultaty pracy zostały zaprezentowane  

w ramach kursu NATO dla Bundeswehry w Warszawie 

(„Zwischen nationaler Tradition, Systemsicherung und 

„proletarischer Waffenbrüderschaft“: Die Nationale 

Volksarmee der DDR und die Polnische Volksarmee der 

Volksrepublik Polen in der Endphase des Warschauer 

Pakts 1980-89“), następnie wobec grupy z Fundacji 

K.T. Molinari w Niemieckim Instytucie Historycznym  

w Warszawie („Die Nationale Volksarmee der DDR und 

die Polnische Volksarmee der Volksrepublik Polen als 

innerstaatliche und internationale Akteure in der End-

phase der kommunistischen Herrschaft (1980-1989)“ 

oraz podczas kolokwium koła naukowego doktoran-

tów sekcji humanistycznej Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie („Wojsko w państwie komu-

nistycznym wobec zmiany ustroju w 1989 r. PRL i NRD 

w ujęciu porównawczym“).

Uczestnictwo w konferencjach związanych z projektem

51 Międzynarodowa Konferencja Historii Wojskowości (ITMG) Instytutu Historii 

Wojska, Poczdam, 22-24 września 
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Projekt cząstkowy nr 5: 

Świadek zbrodni i historyk nazistowskiej polityki zagłady w Polsce. 
Biografia intelektualna  Szymona Datnera

Opracowanie: dr Katrin Stoll (gościnnie w NIH, stypendystka Niemieckiego Towarzystwa Badawczego (DFG)

Prace nad tym projektem realizowane były w tym roku 

w ramach stypendium habilitacyjnego Niemieckiego 

Instytutu Historycznego (od kwietnia do czerwca)  

i stypendium badawczego Niemieckiego Towarzystwa 

Badawczego (od października). Projekt dotyczy dr Szy-

mona Datnera, który przeżył Holokaust (1902-1989),  

a w Polsce powojennej stał się jednym z najważniej-

szych historyków polsko-żydowskich badających histo-

rię okupacji niemieckiej w Polsce w okresie II wojny. 

Datner spędził dwa lata w getcie w Białymstoku. Przy-

stąpił wówczas do organizacji ruchu oporu komunistki 

Judyty Nowogródzkiej i po ucieczce z getta walczył  

w różnych jednostkach jako partyzant. Jego żona  

i dwie córki zostały zamordowane przez Niemców. 

Po wojnie Datner jako członek różnych instytucji 

brał udział w odbudowie życia żydowskiego w Polsce  

i w dokumentowaniu i badaniu zbrodni nazistowskich. 

Obiekt badawczego zainteresowania stanowi tożsa-

mość Datnera jako świadka i historyka eksterminacyj-

nej polityki nazistowskiej, jak również rola, jaką pełnił 

w grupie ocalałych z Holokaustu w powojennej Polsce. 

Zasadniczym zagadnieniem jest pytanie, jaki wpływ 

miały jego życiowe doświadczenia, uwarunkowa-

nia zewnętrzne i przynależność do instytucji na jego 

naukowy dorobek i samoświadomość jako naukowca. 

W jaki sposób wypowiadał się w różnych kontek-

stach o swoich doświadczeniach z okresu holokaustu?  

Z jakim odbiorem spotykały się jego świadectwa? 

W minionym roku przeanalizowano wiele relacji Dat-

nera, uzyskano dostęp do obfitych zasobów źródło-

wych IPN-u i Żydowskiego Instytutu Historycznego, 

udzielającego informacji o historii, strukturze, spo-

sobie pracy i personelu ŻIH, o Głównej Komisji oraz  

o działalności Datnera dla ŻIH (1948-1953; 1969-1970) 

i dla Głównej Komisji (1956-1969). Pozyskano przy tym 

bardzo znaczący i długo nieznany dokument, który 

rzuca światło na polityczny konflikt między Datne-

rem a dyrektorem ŻIH, Bernardem Markiem, oraz na 

zachowanie i stanowisko kolegów i koleżanek Dat-

nera. Dokument ten ma zostać opublikowany w kry-

tycznej edycji we współpracy z historykiem Stephanem 

Stachem. W archiwum ŻIH przejrzano materiały Cen-

Teatr żydowski z Białegostoku w Łodzi we wrześniu 1945. Trzeci od 
prawej: Szymon Datner

tralnej Żydowskiej Komisji Historycznej i Żydowskiej 

Wojewódzkiej Komisji Historycznej. Dotychczasowe 

poszukiwania umacniają prowadzącą projekt w przy-

jętym założeniu, ogniskującym się na historycznym 

doświadczeniu ofiar i na indywidualnych wspomnie-

niach ocalałych. Dlatego zamierzeniem tej pracy jest 

wydobycie różnych świadectw Datnera, które do tej 

pory nie były uwzględniane przez historiografię, albo 

kórych prawdziwość kwestionowano. Pierwsze rezul-

taty pracy przedstawione zostały na warsztatach  

o historii Żydów w Instytucie Simona-Dubnowa na 

Uniwersytecie w Lipsku (“Witness and Historian: Szy-

mon Datner’s Holocaust Testimony“).

Publikacje związane z projektem 

(wydane wspólnie z Freią Anders i Karsten Wilke) Der Judenrat von Białystok. 

Dokumente aus dem Archiv des Białystoker Ghettos 1941-1943, Paderborn 2010.

Die Białystoker Judenratsdokumente als Beweismittel in der Strafsache gegen 

Dr. Altenloh und Andere, w:  Der Judenrat von Białystok (zob. wyżej), s. 427-447.

Relacja z warsztatów „Early Historians: On the Origins of Jewish Holocaust 

Research“ (Simon-Dubnow-Institute, Leipzig, 18 czerwca 2010), w: Kwartalnik 

Historii Żydów 236 (2010), s. 507-510.

Udział w konferencjach związanych z projektem   

“Early Historians. On the Origins of Jewish Holocaust Research”, Warsztaty 

Instytutu Historii i Kultury Żydowskiej Simon-Dubnowa na Uniwersytecie  

w Lipsku, 18 czerwca. 
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Projekt ten ma na celu zbadanie wewnętrznej pro-

pagandy adresowanej do polskiego społeczeństwa.  

Na propagandę PRL miały wpływ wytyczne wspólnej 

polityki bloku wschodniego wobec RFN, przy czym 

akurat tych zewnętrznych wpływów nie można przece-

niać. Pojawia się natomiast pytanie, na ile propaganda 

i indoktrynacja były ze sobą powiązane, jaką rolę 

odgrywała propaganda w dawnym systemie władzy 

oraz jakich form kultury (film, literatura popularna), 

radia, telewizji i prasy używano do celów propagan-

dowych. Głównym celem tego projektu jest zbadanie 

obrazu Niemców i RFN w oczach Polaków – w jaki spo-

sób doszło do jego ukształtowania, jak się zmieniał, 

a jakie elementy pozostawały niezmienne. Czy obraz 

Niemców można określić jako obraz wroga? Jak były 

skonstruowane wcześniej istniejące stereotypy i w jaki 

sposób ich używano? W jaki sposób funkcjonowały 

nowe stereotypy?  

Ponieważ Polska lat 70. nie była państwem demo-

kratycznym, a PZPR kontrolowała wszystkie wymiary 

oficjalnego życia, stosunkowo łatwo mogła realizo-

wać własne cele propagandowe. Z tego wynika jedno  

z pytań – w jaki sposób aparat propagandowy przy-

gotowywał i realizował założenia i przesłanki swoich 

działań? Do tego dochodzi kwestia, jaką rolę odgrywał 

w tym centralny aparat PZPR. Dla partii było korzystne, 

że istniała scentralizowana struktura organizacyjna, 

zapewniająca machinie propagandowej funkcjono-

wanie, w pełni skoordynowane działania i monopol 

państwowy. Mimo tego monopolu istniały też alterna-

tywne możliwości – Radio Wolna Europa i tzw. „drugi 

obieg“. Osłabiały one monopol PZPR, ale go nie prze-

łamywały, tak że to on wywierał zasadniczy wpływ na 

opinię publiczną. Praca nad projektem polega m.in. na 

analizie niepublikowanych źródeł z polskich archiwów, 

źródeł już opublikowanych, gazet i innych druków 

oraz filmów. Projekt został włączony do tego zakresu 

badawczego jesienią w oparciu o umowę o dzieło.  

W okresie objętym sprawozdaniem stworzono pod-

stawy koncepcyjne i pierwsze zarysy podziału pracy; 

przygotowano również wniosek o dofinansowanie 

projektu ze środków zewnętrznych.

Projekt cząstkowy nr 6: 

Propaganda Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Republiki Federalnej Niemiec  

i Niemców w latach 1970-1975

Opracowanie: dr Wanda Jarząbek (Warszawa – naukowiec na dłuższym pobycie gościnnym w NIH)

5.  Prace badawcze poza projektami cząstkowymi 

W minionym roku pracownicy naukowi Instytutu pro-

wadzili również inne prace naukowe, publikowali lub 

przygotowywali konferencje (i brali w nich udział) 

niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi projektami, 

lecz wynikające z ich zainteresowań badawczych. 

Poniżej lista wspomnianych prac zgodnie z alfabe-

tyczną kolejnością nazwisk pracowników.

Dariusz Adamczyk

Die „Schrumpfung“ der Welt, w: Zeitschrift für Welt-

geschichte 11 (2010), s. 147-161.

[Rec:] Andrzej Nowak: History and Geopolitics: A Con-

test for Eastern Europe, Warsaw 2008, w: Jahrbücher 

für Osteuropäische Geschichte 58 (2010), s. 314-316.

Almut Bues

Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel 
unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen 
Namen: Tiere am herzoglichen Hofe in Kurland, w: 

Hofkultur der Jagiellonen und verwandter Fürsten-

häuser – The Culture of the Jagellonian and Related 

Courts, hrsg. von Urszula Borkowska / Markus Hörsch, 

Ostfildern 2010, s. 137-149.

Granica wewnętrzna w obrębie Rzeczpospolitej? Gra-

nica między Wielkim Księstwem Litewskim a Księ-

stwem Kurlandii, w: Gospodarka, społeczeństwo, kul-

tura w dziejach nowożytnych; wyd. Andrzej Karpiński 

i in., Warszawa 2010, s. 37-45.

Trzecia Rzesza i Jagiellonowie, w: Mówią wieki, zeszyt 

specjalny 2010, 2, s. 100-104.

Włączenie Księstwa Kurlandii i Semigalii do Rzeczypo-

spolitej polsko-litewskiej w czasach Unii Lubelskiej, w: 

Prablemy intehracyi i inkarparacyi ŭ razvicci Central’naj 

i Uschodnjaj Eŭropy ŭ peryad rannjaha Novaha času, 

wyd. S. F. Sokal / Andrej M. Januškevic, Mińsk 2010,  

s. 94-105.

Kształtowanie się monarchii polsko-litewskiej w XVI 

wieku, w: Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej, wyd. 

Richard Butterwick, Warszawa 2010, s. 85-112.
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XVIII-wieczne mapy dróg Kurlandii w Staatsbiblio-

thek w Berlinie, w: Kurzemes un Zemgales hercogiste: 

lokālais, reģionālais un globālais, Ventspils muzeja 

raksti, wyd. Armands Vijups i in., Ryga 2009, s. 121-133.

Rośliny i kwiaty w Jełgawie (Łotwa) na początku epoki 

nowożytnej, w: Senā Jelgava, wyd. Elita Grosmāne, 

Ryga 2010, s. 101-112.

Robert Brier

Culture and Constitutional Politics in the Polish Trans-

ition to Democracy. Solidarity’s Legacy to Poland’s 

Third Republic, w: The Polish Solidarity Movement in 

Retrospect. A Story of Failure or Success?, wyd. Dariusz 

Aleksandrowicz i in., Berlin 2010, s. 88-127.

Fashioning a Post-communist Political Identity. The 

Case of Poland’s Democratic Left Alliance, w: Dilemmas 

of the Post-Communist Condition. Public and Private 

Discourses of Transformation, wyd. Aleksandra Gala-

sińska / Dariusz Galasiński, Amsterdam 2010, s. 151-166.

Igor Kąkolewski

Niemcy, w: Pod wspólnym niebem. Narody dawnej 

Rzeczypospolitej, wyd. M. Kopczyński / W. Tygielski, 

Warszawa 2010, s. 81-98.

Historyk średniowiecza i świadek epoki własnej,  

w: Uniwersytet Warszawski – Pismo Uczelni nr 2 (46) 

marzec 2010, s. 36-37.

„Einführung zur Diskussion. ‚Die Intelligenz als soziale 

Gruppe. Eine Besonderheit peripherer Länder oder ein 

gesamteuropäisches Phänomen?’“, w: Debaty Lelewe-

lowskie 1-2010, http://www.perspectivia.net/content/

publikationen/lelewel-gespraeche/1-2010.

‚Klio w Niemczech’ i ‚Klio w Polsce’. Kilka słów o pol-

sko-niemieckim projekcie translatorskim w: Wiadomo-

ści Historyczne, nr 1, styczeń-luty 2010, s. 22-25.

Ruth Leiserowitz

Sabbatleuchter und Kriegerverein. Juden in der ost-

preußisch-litauischen Grenzregion 1812-1942 [seria 

Pojedyncze publikacje NIH w Warszawie, t. 24] Osna-

brück 2010 [praca habilitacyjna]. 

Memelgebiet, w: Das Großdeutsche Reich und die 

Juden. Nationalsozialistische Verfolgung in den ange-

gliederten Gebieten, wyd. Wolf Gruner / Jörg Osterloh, 

Frankfurt 2010, s. 175-198. 

To Go To or Through Prussia? Litvak Migratory Deci-

sions in the Second Half of the 19th C. and their Conse-

quences, w: Jewish Culture and History 11 (2010), 1-2, 

s. 268-280.

Jazz in Soviet Lithuania - a Nonconformist Niche,  

w: Jazz behind the Iron Curtain, wyd. Gertrud Pickhan 

/ Rüdiger Ritter, Frankfurt 2010, s. 183-190.  

Polish volunteers in the Napoleonic Wars, w: War 

Volunteering in Modern Times, wyd. Christine Krueger 

/ Sonja Levsen, Basingstoke 2010, s. 59-77. 

(wspólnie z Jessicą Wardhaugh i Christianem Baileyem) 

Intellectual Dissidents and the Construction of Euro-

pean Spaces, 1918–1988, w: Europeanization in the 

twentieth century: Historical approaches, wyd. Martin 

Conway / Kiran Patel, Basingstoke 2010, s. 21-43.

Eduard Mühle

Hermann Aubin, w: Portal Rheinische Geschichte.  

Persönlichkeiten, wyd. Landschaftsverband Rheinland, 

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlich-

keiten /A/ Seiten/ HermannAubin.aspx

[Rec.:] Jan Eike Dunkhase: Werner Conze. Ein deut-

scher Historiker im 20. Jahrhundert, w: Zeitschrift für 

Ostmitteleuropa-Forschung 59 (2010), s. 237-238.

Maren Röger

Der neue Erinnerungsboom an Flucht und Vertre-

ibung in den deutschen Massenmedien. Narrative 

eines Ereignisses und Elemente einer Opfererzählung,  

w: Themenportal „lernen aus der Geschichte“, Diskuss-

ionsschwerpunkt: Zwangsumsiedlungen nach dem 

Zweiten Weltkrieg, http://lernen-aus-der-geschichte.

de/Lernen-und-Lehren/content/8591/2010-07-28-Der-

-neue-Erinnerungsboom-Flucht-und-Vertreibung-den

Zeitzeugen von Flucht, Vertreibung und Heimatverlust 

im deutschen Geschichtsfernsehen: Funktionen und 

Funktionalisierungen, 1981-2010, wykład na konfe-

rencji „Zeitzeugenberichte zur Kultur und Geschichte 

der Deutschen im östlichen Europa im 20. Jahrhundert. 

Entstehung, Dokumentation und Popularisierung“ 

Federalnego Instytutu Kultury i Historii Niemców 

w Europie Wschodniej, Oldenburg 30 września –  

1 października;

„Flucht, Vertreibung und Umsiedlung: Mediale Erinne-

rungen und Debatten in Deutschland und Polen seit 

1989“, Wykład na pierwszej konferencji Centrum Stu-

diów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na 

Uniwersytecie Wrocławskim, 10 - 11 maja.

Obrona pracy doktorskiej „Flucht, Vertreibung und 

Umsiedlung: Mediale Erinnerungen und Debatten in 

Deutschland und Polen seit 1989“, Uniwersytet Gießen, 

1 lipca

Grischa Vercamer

Guido Knopp – poważne dziennikarstwo historyczne  

z taśmociągu? w: Wiadomości Historyczne. Czasopi-

smo dla nauczycieli 1 (2010), s. 12-16.

Ewa Wółkiewicz

Pleban i „bracia mniejsi“ – konflikt o wiernych w późno-

średniowiecznej Nysie, w: Klasztor w kościele średnio-

wiecznym i nowożytnym, wyd. Marek Derwich / Anna 

Pobóg-Lenartowicz, Warszawa 2010, s. 335-350. 

Formy dobroczynności w miastach śląskich w średnio-

wieczu, w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58 

(2010), s. 211-230.
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dołożył 

w 2010 r. wszelkich starań, aby poprzez wspieranie 

komunikacji, kooperacji i przekazu wyników badań 

naukowych wnieść wkład w bieżące dyskusje w nauce 

historycznej. Przy tym pierwszoplanowe znaczenie 

miały nadal kontakty historyków polskich i niemiec-

kich. Zarazem rozwijano również kontakty z przedsta-

wicielami nauk historycznych w pozostałych sąsiednich 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak też zachod-

nich scientific communities. W tym kontekście Insty-

tut pełnił rolę forum dla międzynarodowych dyskusji 

historyków, organizował imprezy naukowe, wydawał 

publikacje i przyznawał stypendia.

B.  Transfer badań naukowych

B. Transfer badań naukowych

Wykłady wtorkowe

Wykłady wtorkowe NIH skierowane są przede wszyst-

kim do polskiego środowiska historycznego, ale są też 

dostępne dla szerszej publiczności. Stanowią forum, 

na którym prezentuje się i dyskutuje ważne koncepcje 

badawcze, projekty i inne osiągnięcia nauk historycz-

nych obszaru niemieckojęzycznego. W tym celu osiem 

razy w roku zaproszeni niemieccy historycy wygłaszają 

w NIH wykłady. Zarówno wykłady, jak następująca po 

nich dyskusja tłumaczone są symultanicznie, umoż-

liwiając ich dokładne zrozumienie także osobom nie 

znającym języka niemieckiego. 

 

Cykl wiosenny 2010 był poświęcony prezentacji aktual-

nych zagadnień, odnoszących się do tematów każdego 

z czterech zakresów badawczych. Z tego względu 

zaplanowano wykłady Bernharda Jussena (Frankfurt) 

na temat „Państwa we wczesnym średniowieczu? 

Uwagi między leksykometrią a hermeneutyką“, Mar-

kusa Völkela (Rostock) na temat „Europejskie dwory 

we wczesnej epoce nowożytnej jako miejsce tworze-

nia historiografii“, Etienne Francois (Berlin) pt. „Wojny 

okresu rewolucji i czasów napoleońskich: europej-

skie ‚lieu de mémoire‘“ oraz Michaela Wildta (Berlin) 

„Antysemicka przemoc w okresie międzywojennym“. 

Ze względu na chorobę wykłady Bernharda Jussena 

i Etienne Francois musiały jednak zostać odwołane. 

Jesienny cykl tematycznie był poświęcony prezenta-

cji powstającego w języku niemieckim podręcznika 

historii Polski. Podręcznik będzie nosił tytuł „Polska  

w historii Europy” i zaprezentuje spojrzenie z zewnątrz 

na dzieje Polski od samych początków aż po koniec 

XX w. Zaplanowany jako czterotomowe wydawnic-

two, ma stanowić nie tylko kompetentny przewodnik 

po datach, wydarzeniach i strukturach polskiej histo-

rii, ale ukazać również wyniki najnowszych badań, 

podjąć kontrowersje historiograficzne, wskazać pro-

blemy interpretacyjne i postulaty badawcze, a także 

dostarczyć bogatej dokumentacji źródeł i literatury. Za 

główny cel tej publikacji autorzy stawiają sobie przed-

stawienie historii poszczególnych regionów w kontek-

ście europejskim. Z tego względu książka świadomie 

przyjmuje perspektywę spojrzenia z zewnątrz, szcze-

gólną uwagę poświęcając wieloetnicznemu i europej-

skiemu wymiarowi historii Polski.

Każdą z planowanych czterech części przedstawiał jej 

wydawca. Omawiano nie tylko o koncepcję i założe-

niach poszczególnych tomów, ale przedstawiano do 

dyskusji także główne tezy na temat miejsca historii 

Polski w historii Europy w średniowieczu, w epoce 

nowożytnej, w XIX i XX w. Każde z wystąpień komen-

tował niezaangażowany w pracę nad publikacją histo-

ryk. W dyskusji o tomie dotyczącym średniowiecza 

brali udział Christian Lübke (Lipsk) i Jacek Banaszkie-

wicz (Warszawa), o nowożytności Hans-Jürgen Bömel-

burg (Gießen) i Edmund Kizik (Gdańsk), o tomie „Wiek 

XIX“ Michael G. Müller (Halle/Saale) i Maciej Janow-

ski (Warszawa) oraz Krzysztof Ruchniewicz (Wrocław) 

i Christoph Klessmann (Poczdam) o tomie „Wiek XX“. 

1.  Imprezy naukowe

Christian Lübke i Jacek Banaszkiewicz podczas wykładu wtorkowego
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Czym było wczesnopiastowskie regnum?

Na pierwszej w tym roku Debacie Lelewelowskiej 

odbyła się dyskusja na temat koncepcji państwowo-

ści i przydatności terminu „państwo“ (niem. Staat) 
w odniesieniu do terytoriów rządzonych przez pierw-

szych Piastów. Uczestnikami dyskusji byli mediewi-

ści Bernhard Jussen (Frankfurt/Main), Jerzy Strzel-

czyk (Poznań) oraz archeolog Przemysław Urbańczyk 

(Warszawa). Gospodarz spotkania, Eduard Mühle, we 

wprowadzeniu postawił pytanie, czy w ogóle o wiel-

kich wczesnośredniowiecznych organizmach można 

mówić jako o ‚państwach‘. 

Swoją wątpliwość uzasadnił następująco: 1. Nie ist-

niało wówczas państwo terytorialne, a raczej sieć 

osobistych powiązań; 2. Sposoby funkcjonowania 

struktur władzy były we wczesnym średniowieczu 

odmienne, aniżeli w okresie późnośredniowiecznym; 

3. Ludność zamieszkująca dany obszar panowania nie 

miała żadnego poczucia przynależności państwowej 

niezależnej od osoby panującego. Z tego względu 

w nauce niemieckiej mówi się zatem raczej o „struk-

turach przedpaństwowych”, albo „władzy królewskiej 

bez państwa”, grupy osób, pozostających w bliskich 

kontaktach z królem. Wedle Eduarda Mühlego za 

uzasadnione trzeba uznać pytanie, czy te ustalenia 

niemieckiej humanistyki mogłyby być zastosowane 

w badaniach władzy pierwszych Piastów.

Jerzy Strzelczyk podjął dyskusję z powyższymi tezami. 

Według niego kontrowersje terminologiczne nie 

powinny mieć większego znaczenia w badaniach 

historycznych. Jego zdaniem nie ma powodu, aby 

nie określać obszaru podległego władzy pierwszych 

Piastów mianem „państwa“. Przemysław Urbańczyk 

przedstawił w swoim wystąpieniu listę atrybutów, 

jakimi cechować się powinno według niego wczesno-

średniowieczne państwo (stabilność, tradycja dyna-

styczna, własny pieniądz o znaczeniu politycznym, 

uznanie przez państwa sąsiednie, wojsko, itp.). Pod-

kreślił, że Bolesław I Chrobry podczas swoich rządów 

Debaty Lelewelowskie

Forum dyskusyjne, nazwane imieniem Joachima Lele-

wela, „ojca” polskiej nauki historycznej, historyka 

dziejów Polski i powszechnych oraz polityka, ma na 

celu inicjowanie dyskusji nad budzącymi aktualnie 

naukowe spory zagadnieniami polskiej historii w kon-

tekście europejskim. Debaty Lelewelowskie odbywają 

się dwa razy do roku i gromadzą każdorazowo uzna-

nych przedstawicieli polskiej, wschodnio- i zachod-

nioeuropejskiej nauki historycznej, którzy biorą 

udział w dyskusji panelowej, do której zapraszana jest 

także publiczność. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest 

skonfrontowanie nie tylko kontrowersyjnych, wyklu-

czających się często tez i opinii, ale także doprowa-

dzenie do intensywnej wymiany poglądów różnorod-

nych naukowych środowisk naukowych. Dzięki temu 

omawiana kwestia może zostać pogłębiona, a także 

zaproponowane zostają możliwości różnorakiego 

podejścia metodycznego do danego problemu.

zrealizował większość z wymienionych punktów. 

Według Urbańczyka to dopiero ten władca – a nie już 

Mieszko I – wypracował zupełnie świadomie swoją 

wizję porządku społecznego. Najwcześniej zatem 

dla okresu panowania Bolesława Chrobrego można 

mówić o wczesnopaństwowych strukturach. Zdaniem 

Urbańczyka należałoby jednak raczej posługiwać się 

terminem władztwa (Herrschaft, Macht), aniżeli „pań-

stwa” (Staat).

Bernhard Jussen poszerzył semantyczny aspekt dysku-

sji wskazując, że nie tylko w Niemczech, ale również 

we Francji i w Anglii istnieją relatywnie jasne rozróż-

nienia terminologiczne. We Francji różnicę znaczenia 

zaznacza się chociażby poprzez pisownię słowa wielką 

lub małą literą („Etat“ – państwo, „etat“ – struktura 

niebędąca państwem). W języku angielskim istnieje 

podobne rozróżnienie („State“ i „state“), które jed-

nak nie jest konsekwentnie stosowane. W języku nie-

mieckim termin „państwo” w odniesieniu do okresu 

wczesnośredniowiecznego jest z kolei zdecydowanie 

odrzucany przez wielu badaczy. Większość uczestni-

ków dyskusji opowiedziała się jednak za dalszym sto-

sowaniem terminu państwo także w odniesieniu do 

wczesnopiastowskiej Polski i nie zgodziła się na zastą-

pienie go innym (np. władztwo).

Akta tajnych służb jako źródła badań nad historią 
współczesną

W ramach Debat Lelewelowskich odbyła się dysku-

sja o użyteczności tajnych akt jako źródła badań nad 

współczesnością. Wzięli w niej udział Andrzej Friszke 

(Warszawa), Rainer Eckert (Lipsk), Tim B. Müller (Ham-

burg) i Paweł Machcewicz (Warszawa). Moderatorem 

był Robert Brier, który we wprowadzeniu skonstato-

wał, że akta współczesnych tajnych służb stanowią 

wyjątkowej wagi źródło dla wielu zagadnień historii 

najnowszej. Konfrontują one zarazem historiografię 

z szeregiem problemów dotyczących krytyki źródeł, 

metodologii i etyki. W Polsce kontrowersje wokół 

tajnych akt SB rozgorzały zwłaszcza w odniesieniu 

do problemu, w jaki sposób wykorzystywać je przy 

badaniu dziejów opozycji. W Niemczech występuje 

podobny problem, dotyczący korzystania z dokumen-

tów Stasi w badaniu historii NRD oraz prób wpływa-

nia przez Stasi na procesy dokonujące się w Niem-

czech Zachodnich. W badaniach międzynarodowych 

podobne trudności występują w studiach nad instru-

mentalizowaniem intelektualistów w czasie zimnej 

wojny przez zachodnie tajne służby. Celem debaty 

było w tym kontekście rozważenie szans, wyzwań 

i problemów, związanych z tajnymi aktami.

Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN 

wykazał, że przy ocenie akt polskich tajnych służb (SB) 

należy brać pod uwagę poglądy polityczne współpra-

cowników tych służb. Może to wpływać ujemnie na 

źródłową wartość niektórych dokumentów; mimo to 

akta te pozostają głównymi źródłami badań histo-

rycznych. Następnie wykazał, że na podstawie akt SB 

nie można uzasadnić tezy o zmanipulowaniu opozycji  

w Polsce. Rainer Eckert z Forum Historii Najnowszej  

w Lipsku zajął się kwestią akt Stasi. Najpierw podkreślił 

funkcję wschodnioniemieckiej Stasi jako centralnego 

narzędzia represji SED, i dlatego zaproponował, by 

określać ją nie jako tajne służby, lecz jako tajną policję. 

Dla historii NRD akta Stasi mają zasadnicze znaczenie, 

niemniej ich analiza wymaga odpowiedniej herme-

neutyki. W wypracowywaniu właściwej metodolo-

gii postępowania z tego typu źródłami pomogłaby 

współpraca naukowców z różnych krajów Europy 

Środkowowschodniej. Równolegle do rozważań Frisz-

kego na temat wpływu SB na opozycję w Polsce Eckert 

przedstawił własną tezę. Twierdzi on, że Stasi wpły-

wała na opozycję w NRD, a nawet nadawała kieru-

nek jej działaniom, oddziaływała także na procesy 

dokonujące się na Zachodzie. Tim Müller z hambur-

skiego Instytutu Badań Społecznych wniósł do debaty 

perspektywę badawczą dotyczącą zachodnich służb 

specjalnych. Zaproponował, by tajnych służb nie trak-

B. Transfer badań naukowych
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tować jedynie jako narzędzi represji, ale także jako 

aparaty wytwarzania wiedzy. Dalej zaakcentował, że 

amerykańskie służby specjalne tolerowały niezależne 

myślenie swoich współpracowników, traktując je jako 

źródło innowacji i pokazał, jak ważne w podejściu do 

akt tajnych służb jest zwracanie uwagi na kontekst 

instytucjonalny i polityczno-kulturalny. Paweł Mach-

cewicz z Uniwersytetu Warszawskiego położył jeszcze 

raz nacisk na problemy, jakie stwarzają akta tajnych 

służb jako źródła do badań nad komunizmem: jeśli nie 

uzupełni się ich innymi materiałami, doprowadzi to 

do powstania wykrzywionego obrazu rzeczywistości 

w państwach komunistycznych. Zostaną wówczas nad-

miernie zaakcentowane zjawiska oporu w stosunku 

do tendencji dopasowania się do systemu, a ponadto 

nie zaznaczy się należycie roli partii jako centralnej 

instytucji władzy.

Te cztery głosy w dyskusji pokazały, jak ważna jest 

ponadnarodowa wymiana doświadczeń na tematy 

metodologiczne. Wykazano przy tym, że istniało 

w tej materii wiele paraleli między sytuacją w Polsce 

i w NRD. Postulat Tima Müllera, by tajne służby trak-

tować jako aparaty produkowania wiedzy można  

z powodzeniem zastosować w odniesieniu do tajnych 

policji państw komunistycznych. Jednocześnie porów-

nanie różniących się między sobą przekazów pokazuje 

wyraźnie, jak ważne jest uwzględnianie specyficznego 

kontekstu historyczno-politycznego i funkcji, jaka 

przypadała tajnym służbom, przy ocenie wartości źró-

deł przez nie wyprodukowanych.

europejskim procesem osadniczym w XII i XIII stule-

ciu. S. Friedland (Kilonia) obrazowo zilustrował, w jaki 

sposób metody analizy sieci mogą okazać się pomocne 

dla archeologów w ustalaniu punktów centralnych 

osadnictwa bez konieczności przeprowadzania sze-

roko zakrojonych wykopalisk w danym regionie. A. Šnē 

(Ryga) mówił o długotrwałej zmianie znaczenia miejsc, 

punktów centralnych i tożsamości w średniowiecznej 

Liwonii, podczas gdy czteroosobowy zespół z Instytutu 

Historii Polskiej Akademii Nauk przedstawił szczegó-

łowo przemiany krajobrazu w dolinie środkowej Noteci 

od X do XVI wieku. Przemysław Wiszewski (Wrocław) 

omówił przemiany w krajobrazie Śląska na przełomie 

XIII i XIV wieku spowodowane działalnością śląskich 

książąt, wspierających osadnictwo niemieckich chło-

pów. W wystąpieniu podsumowującym sesję Richard 

Hoffmann (Toronto) podkreślił, że krajobrazy nie mogą 

być rozpatrywane wyłącznie punktowo, ale należy je 

analizować w szerszej przestrzennej i czasowej per-

spektywie. Konferencja przyczyniła się z pewnością 

do rozwoju dialogu i wzajemnego poznania doświad-

czeń badaczy różnych dyscyplin humanistycznych 

(w szczególności archeologów i historyków), pracu-

jących w mniejszym lub większym stopniu nad iden-

tycznymi zagadnieniami. Ważnym osiągnięciem były 

zaprezentowane analizy dotyczące rozwoju i przemian 

danego (mikro)regionu w określonym odcinku czasu. 

Religia z perspektywy prawa w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów

W dniach 16–17 kwietnia 2010 r. Niemiecki Instytut 

Historyczny w Warszawie we współpracy z grupą badaw-

czą Emmy Noethner z uniwersytetu w Lipsku, Centrum 

Historii Miast Europy Środkowo-Wschodniej we Lwo-

wie oraz Instytutem Historii Prawa Europejskiego Maxa 

Plancka we Frankfurcie nad Menem zorganizował kon-

ferencję zatytułowaną „Religia z perspektywy prawa. 

Przykład Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ziem pol-

skich i lietwskich w XIX i na początku XX wieku”. 

Andrzej Friszke podczas czwartej Debaty Lelewelowskiej

Konferencje i warsztaty

Landscapes and Societies East of the Elbe 

W dniach 26–27 marca 2010 r. Niemiecki Instytut Histo-

ryczny wspólnie z Uniwersytetem York w Toronto, Uni-

wersytetem Christiana Albrechta w Kilonii i zespołem 

badawczym „Gentes trans Albiam – Średniowieczna 

Europa na wschód od Łaby” [„Gentes trans Albiam 

– Europa östlich der Elbe im Mittelalter”] zorganizował 

na kampusie Keele w Toronto konferencję naukową 

zatytułowaną „Landscapes and Societies in Ancient and 

Medieval Europe East of the Elbe. Interactions between 

Enviromental Settings and Cultural Transformations” 

[„Krajobrazy i społeczeństwa w starożytnej i średnio-

wiecznej Europie na wschód od Łaby. Kontekst środo-

wiskowy i przekształcenia kulturowe”]. Podstawowym 

zagadnieniem konferencji była przemiana krajobrazu 

pod wpływem społecznego i kulturowego oddziaływa-

nia w średniowieczu. Uczestnicy reprezentowali różne 

dziedziny nauki (historia, archeologia, botanika oraz 

zoologia) oraz pochodzili z różnych państw (głównie 

z Niemiec, Polski i Kanady). Metodologiczne spektrum 

19 referatów rozciągało się od metod analizy źródeł 

historycznych i archeologicznych, przez metodologię 

nauk przyrodniczych aż po zastosowanie modeli teore-

tycznych. Większość wystąpień dotyczyła kulturowego 

rozwoju i przekształcania się niektórych (mikro)regio-

nów w określonym odcinku czasu. Tematyka wystąpień 

koncentrowała się geograficznie na obszarze północ-

nych Niemiec, Polsce oraz krajach nadbałtyckich.

Sébastien Rossignol (Toronto), Sunhild Kleingärtner 

i Donat Wehner (oboje z Kilonii) w swoim wprowadze-

niu zwrócili uwagę na fakt, że dualizm „natura – kul-

tura” jest bardzo istotny z punktu widzenia tematyki 

sympozjum. W ich opinii należy zatem najpierw zrekon-

struować stan naturalny danego krajobrazu, aby móc 

właściwie ocenić wpływ człowieka na niego. Do tego 

celu szczególnie dogodnym obiektem badań wydaje 

się być region na wschód od Łaby, charakteryzujący 

się autochtoniczną strukturą społeczną i osadniczą, 

która zmieniła i zagęściła się dopiero wraz z ogólno-

B. Transfer badań naukowych B. Transfer badań naukowych
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omawiano praktyczną muzealno-dydaktyczną stronę 

planowanego przedsięwzięcia wystawienniczego. Matt-

-hias Puhle, Heike Pöppelmann i Claus-Peter Hasse 

poddali pod dyskusję zagadnienia dotyczące przygo-

towywanej wystawy w muzeum w Magdeburgu. Heike 

Pöppelmann przedstawiła możliwości wizualizacji eta-

pów rozwoju i przebudowy miasta na przykładzie Mag-

deburga, natomiast Claus-Peter Hasse i Matthias Puhle 

zaprezentowali pierwsze wyobrażenia koncepcyjne 

dotyczące planowanej wystawy. W ich opinii mogłyby 

się one skupiać na historii i kulturze prawnej. Wstępne 

propozycje ze strony polskiej przedstawili do dyskusji 

dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro i kura-

tor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Grażyna 

Lichończak-Nurek. 

Jedność w różnorodności

W dniach 17–19 czerwca 2010 r. odbyła się w Warszawie 

konferencja zatytułowana „Jedność w różnorodności” 

Podstawy i warunki rozszerzenia Europy”, której celem 

było zamknięcie i podsumowanie programu wspie-

rania nauki Fundacji Volkswagena pod tym samym 

tytułem. Międzynarodowe sympozjum zostało zorga-

nizowane przez wspomnianą fundację we współpracy 

z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz 

Uniwersytetem Warszawskim.

W Centrum Historii Miast Europy Środkowo-Wschod-

niej spotkało się pod przewodnictwem dr Yvonne Klein-

mann (Lipsk) 25 naukowców z Niemiec, Izraela, Polski, 

Ukrainy i USA, aby przedyskutować zagadnienia religij-

nych wartości i praw, stanowiących podstawy systemu 

prawnego ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

w poszczególnych epokach. Centralnym zagadnieniem 

sesji był rozwój licznych wspólnot religijnych i wyzna-

niowych zamieszkujących obszar Rzeczypospolitej od 

wczesnej epoki nowożytnej aż po XX wiek. Chronolo-

gicznie referaty koncentrowały się w szczególności na 

okresie ustanowienia władzy zaborców na przełomie 

XVIII i XIX wieku oraz na epoce powstawania państw 

narodowych po pierwszej wojnie światowej. Przy okazji 

każdej zmiany władzy politycznej prawa religijne nale-

żało uregulować na nowo, a wspólnoty religijne rozwi-

jały różnorodne strategie, w celu ponownego ułożenia 

religijnej koegzystencji. 

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół praw-

nych kompromisów pomiędzy różnymi wspólnotami 

religijnymi i ich instytucjami oraz cementowaniu się 

wspólnot wokół symbolicznych i przestrzennych gra-

nic, jak i starań o rozdzielenia od siebie prawa i religii. 

Problematyka sympozjum została ujęta z wielu róż-

nych perspektyw, przy czym perspektywy historyczna, 

prawno-antropologiczna i socjologiczna uzupełniały się 

i przeciwstawiały się sobie równocześnie. Naświetlono 

stanowiska wspólnot rzymsko-katolickiej, greko-kato-

lickiej, prawosławnej, żydowskiej czy tatarskiej zarówno 

w kwestiach religijnych i prawno-antropologicznych, 

jak również socjologicznych i ekonomicznych. Wygło-

szone referaty oraz ożywiona dyskusja ujawniła silne 

powiązania kwestii prawno- i religijno-historycznych, 

które należy uwzględniać badając etnicznie i religijnie 

zróżnicowane społeczeństwa jak np. te, które zamiesz-

kiwały niegdyś terytorium Rzeczpospolitej Obojga Naro-

dów. W szczególności udało się zwrócić uwagę na fakt, że 

stosunki międzyreligijne i międzywyznaniowe podlegały 

ciągłemu procesowi wzajemnych wpływów i negocjacji. 

Prawo magdeburskie w Europie Środkowowschodniej

11 czerwca 2010 r. Niemiecki Instytut Historyczny 

w Warszawie wraz z Kulturhistorisches Museum w Mag-

deburgu zorganizował warsztaty na temat: „Prawo 

magdeburskie oraz jego oddziaływanie na politykę, 

gospodarkę i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschod-

Uczestnicy konferencji „Religia z perspektywy prawa w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów”

Plan założonego na prawie magdeburskim Krakowa (poł. XIV w.)

Aleksander Smolar, Leonidas Donskis, Maria Todorova, Jürgen Kocka, 
Andrei Pleşu (od lewej) podczas debaty „Przyszłość społeczeństwa 
obywatelskiego w Europie”

niej. Rozważania odnośnie projektu wystawy euro-

pejskiej”. Warsztaty służyły interdyscyplinarnej i mię-

dzynarodowej dyskusji nad możliwościami i planami 

zorganizowania międzynarodowej wystawy poświę-

conej prawu magdeburskiemu oraz jego roli w histo-

rii Europy Środkowej-Wschodniej. Obok referentów  

z Polski i Niemiec – historyków i archeologów – zapro-

szono jako dyskutantów również wielu znanych specja-

listów w tej dziedzinie. We wprowadzeniu do dyskusji 

Eduard Mühle podkreślił rolę prawa magdeburskiego 

w umacnianiu władzy piastowskiej i modernizacji struk-

tur państwowych w XIII i XIV stuleciu. Poddał również 

pod dyskusję pytanie, czy planowana wystawa powinna 

ograniczyć się do tematyki miejskiej, czy objąć również kwe-

-stię funkcjonowania prawa magdeburskiego we wsiach. 

Program sympozjum został podzielony na dwie czę-

ści. W pierwszej z nich w trzech referatach wstępnych 

omówiono tematykę posiedzenia w świetle aktual-

nych wyników badań w dziedzinach historii prawa 

(Heiner Lück), archeologii (Jerzy Piekalski) i historii 

miast (Sławomir Gawlas). Heiner Lück wygłosił referat 

omawiający istniejące edycje źródłowe oraz podsumo-

wujący stan badań nad różnymi aspektami funkcjono-

wania prawa magdeburskiego (prawo administracyjne, 

prawo karne, prawo procesowe). Postulował również 

ponowne krytyczne wydanie „Weichbildu saskiego”, 

które mógłby zastąpić przestarzałą XIX-wieczną edycję. 

Sławomir Gawlas z kolei podkreślił wpływ prawa mag-

deburskiego na rozwój struktur miejskich w miastach 

Europy Środkowo-Wschodniej. W swoim referacie scha-

rakteryzował etapy dostosowywania prawa magdebur-

skiego do warunków lokalnych oraz postulował pod-

jęcie szerzej zakrojonych badań nad kulturą miejską 

w średniowieczu. Jerzy Piekalski podkreślił, że archelo-

dzy dopiero stosunkowo niedawno podjęli badania nad 

późnośredniowiecznymi miastami, gdyż dominującym 

kierunkiem były studia nad ośrodkami protomiejskimi 

(do początków XIII w.). Ponadto krytycznie odniósł się 

do niewystarczającego w jego opinii stanu opracowa-

nia wyników badań wykopaliskowych. W drugiej sekcji 
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W trakcie trzech dni dwustu uczestników z wielu krajów 

Europy debatowało nad intelektualnymi podstawami 

i warunkami rozszerzenia Europy, rolą wymiany nauko-

wej oraz zagadnieniami naukowych powiązań i współ-

pracy pomiędzy Wschodem i Zachodem. Uczestnicy, 

którzy w ostatnich latach wchodzili w skład między-

narodowych zespołów badawczych wspieranych przez 

Fundację Volkswagena, mogli podzielić się własnymi 

bogatymi doświadczeniami dotyczącymi problemów 

kooperacji naukowej. W dyskusji znalazły też odzwier-

ciedlenie refleksje nad zróżnicowaniem i heterogenicz-

nością Europy Wschodniej oraz wzajemnych wpływach 

i powiązaniach z zachodnią częścią kontynentu. 

W trakcie obrad zostały przedstawiony wyniki 78 pro-

jektów badawczych. W latach 2000–2008 Fundacja 

Volkswagena wsparła ponad 180 projektów nauko-

wych sumą ponad 27 milionów euro. Jednym z pod-

stawowych warunków uzyskania dofinansowania była 

interdyscyplinarność i ponadnarodowość współpracy 

naukowej w ramach projektu. Dobrze wyrażone to 

zostało w głównej idei przyświecającej całemu przed-

sięwzięciu, głoszącej, że badania nad podstawami 

i warunkami rozszerzenia Europy muszą być rozpatry-

wane w kontekście międzynarodowym, a tym samym 

nie mogą zostać ograniczone w wąskich granicach 

państwowych. Wyniki wszystkich wielonarodowych 

projektów zostały zaprezentowane w sześciu sekcjach: 

„Europeanization – Top Down, Bottom Up or Both“ 

(prowadząca: Lenka Rovná), „Understanding“ (prowa-

dzący: Étienne François), „Religion(s), Boundaries and 

Belonging“ (prowadząca: Joanna Pfaff-Czarnecka), 

„Beyond the Nation. New Approaches to Modernity in 

Europe“ (prowadzący: Philipp Ther), „Turning Points 

of Communism“ (prowadzący: Włodzimierz Borodziej) 

und „Driving Forces and Consequences of Transforma-

tion“ (prowadząca: Irena Kogan), w trakcie których 

przedstawiciele wybranych projektów przedstawiali 

wnioski z przeprowadzonych badań. Podsumowujące 

dyskusje dotyczyły m.in. wielu zagadnień teoretycz-

nych i metodologicznych. Moderatorzy zwracali uwagę 

również na podstawowe problemy współpracy między-

narodowej i na możliwości ich rozwiązania. Okazało 

się, że w ramach wielu projektów podjęto obok czy-

sto naukowych działań również ogromny trud trans-

latorski. Zbudowanie zdolnego do współpracy zgra-

nego międzynarodowego zespołu badaczy okazało się 

w wielu przypadkach utrudnione ze względu na krótki 

czas zamierzonych badań. Problemy komunikacyjne 

pojawiały się nie tylko na płaszczyźnie językowej, lecz 

także na płaszczyźnie teoretyczno-pojęciowej i seman-

tycznej. W dyskusji podkreślono, że procesu tworzenia 

się sieci powiązań naukowych w Europie nie można 

uznać za zakończony i że dotychczasowa kooperacja 

powinna być kontynuowana i rozbudowywana. Zauwa-

żono, że w przyszłości nowe powiązania naukowe będą 

tworzone nie tylko w kierunku z zachodu na wschód, 

ale również ze wschodu na zachód, jak i poza dotych-

czasowymi strukturami. Dla naukowego dialogu i inno-

wacji metodologiczno-teoretycznych taka perspektywa 

może okazać się dużą szansą. 

Podczas konferencji odbyły się również trzy posiedze-

nia plenarne, w których uczestniczyli wybitni naukowcy 

z całej Europy. Podczas wspomnianych paneli omawiano 

podstawowe zagadnienia międzynarodowej kooperacji 

naukowej jak i politycznego rozwoju Europy. 

Kultura podróżowania w średniowieczu i w epoce nowożytnej

W dniach 27-28 września Niemiecki Instytut Historyczny 

w Warszawie we współpracy z Instytutem Archeologii 

i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zor-

ganizował międzynarodową konferencję „Samotrzeć, 

w kompanii, czy z orszakiem. Podróżowanie w średnio-

wieczu i w czasach nowożytnych”. Głównym tematem 

konferencji, przygotowanej przez Monikę Saczyńską 

z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 

Nauk oraz Ewę Wółkiewicz z Niemieckiego Instytutu 

Historycznego w Warszawie była kultura podróżowa-

nia europejskich elit w średniowieczu i w epoce nowo-

części Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnie-

niem Polski, ale pojawiły się również referaty na temat 

europejskich podróży Rosjan w okresie nowożytnym 

czy kultury podróżowania w północnoamerykańskim 

stanie Wirginia w XVIII w.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych dzie-

dzin: historycy, filologowie, literaturoznawcy i historycy 

sztuki, pochodzący głównie z Polski, Czech i Węgier. 

Ożywione dyskusje wśród 42 referentów m.in. z Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszaw-

skiego, Muzeum Narodowego w Warszawie i Uniwer-

sytetu w Budapeszcie pokazały wyraźnie, że dzięki 

interdyscyplinarnemu podejściu konferencja wypraco-

wała zarys nowych postulatów badawczych zarówno 

w zakresie historii kultury materialnej, jak i historii spo-

łecznej.

Opozycja z perspektywy międzynarodowej

W dniach 17-19 września 2010 roku odbyła się w Warsza-

wie międzynarodowa konferencja zatytułowana „Opo-

zycja ponad granicami. Ruchy praw człowieka i ruchy 

demokratyzacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej 

w perspektywie wzajemnych zależności i powiązań”, 

zorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny 

w Warszawie i Centrum Badań nad Historią Współ-

czesną w Poczdamie. Historycy z sześciu krajów euro-

pejskich i USA na podstawie trwających lub dopiero 

zakończonych projektów badawczych dyskutowali 

o integracji opozycji na tle procesów ponadnarodowej 

wymiany i powiązań. Perspektywa wykraczająca poza 

narodowe ramy stanowiła innowacyjny wkład konfe-

rencji w badania, ponieważ dotychczas historia opozycji 

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej traktowana 

była przede wszystkim jako część historii danego kraju.

Słowo wstępne wygłosił Padraic Kenney (Indiana Uni-

versity). Stwierdził on, że dokonał się znaczący rozwój 

międzynarodowych perspektyw badawczych. Kenney 

żytnej. Tematyka konferencji dotyczyła kwestii podróży 

elit w średniowieczu i czasach nowożytnych jako stylu 

życia i wyznacznika statusu społecznego. Szczególną 

uwagę poświęcono kwestii podróży jako elementu kre-

owania, prezentowania i umacniania własnej pozycji, 

a więc wykorzystywania jej jako komunikatu o swoim 

statusie społecznym. Z tego względu wśród omawia-

nych zagadnień pojawiły się kwestie organizacji uroczy-

stych wjazdów do miast, stanowiących typowy przykład 

elitarnej ostentacji. Kilku referentów przybliżyło temat 

podróży edukacyjnej, charakterystycznej dla uprzywile-

jowanych warstw społeczeństwa, zwracając uwagę na 

podtrzymywanie tradycji takich podróży w niektórych 

rodzinach. Zastanawiano się i dyskutowano poza tym 

nad stopniem mobilności elit świeckich i kościelnych. 

Odrębna część konferencji poświęcona była aspektom 

organizacyjno-technicznym i gospodarczym. W opar-

ciu o niewykorzystywane dotąd źródła rachunkowe 

przybliżono koszty podróżowania w okresie późnego 

średniowiecza, ukazano również organizację podróży 

królewskich na podstawie inwentarza podróżnego 

Zygmunta Starego z 1525 roku. Szczególne zaintere-

sowanie wywołały referaty dotyczące podróży kobiet 

po Europie. W tym kontekście wnikliwie badano m.in. 

stopień mobilności kobiet. W centrum zainteresowania 

większości referatów znajdował się obszar wschodniej 

Upadek papieża Jana XXIII. Miniatura z kroniki Ulricha von Richental
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opowiadał się za tym, by skomplikowanego terminu 

„transnarodowości” nie rozumieć jako analitycznego 

klucza otwierającego wszystkie drzwi, lecz podchodzić 

do niego krytycznie i pytać o jego możliwości i granice. 

Ta sama tendencja zaznaczała się w większości pozo-

stałych referatów. Podczas panelu wprowadzającego 

organizatorzy Agnes Arndt (Centrum Badań nad Histo-

rią Współczesną w Poczdamie) i Robert Brier (Niemiecki 

Instytut Historyczny w Warszawie) raz jeszcze przedsta-

wili koncepcję konferencji. Obrady toczyły się w pięciu 

panelach, poświęconych międzynarodowym warunkom 

i ponadpaństwowemu zasięgowi kontaktów, sieciom 

i mediom międzynarodowych procesów wymiany oraz

relacjom między dyskursami poszczególnych nacji 

i narodowych tradycji, wzajemnemu postrzeganiu się 

i interakcjom, i wreszcie wzajemnemu przenikaniu się 

i powiązaniu procesów.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, prowa-

dzona przez Gerharda Gnaucka, podczas której głos 

zabrali świadkowie omawianych wydarzeń: Aleksan-

der Smolar, Adam Michnik, Wolfgang Templin i Milan 

Horáček. Podkreślono, że początkowo ruchy opozy-

cyjne miały wsparcie jedynie niewielkich grup z drugiej 

strony żelaznej kurtyny. Zmieniło się to zasadniczo wraz 

z narodzinami „Solidarności”. Na Zachodzie powstał 

wtedy szeroki ruch solidarnościowy, który stanowił 

ważną inspirację dla opozycjonistów w Europie Środko-

wowschodniej. Ponadto paneliści podkreślali znaczenie 

emigracji z Europy Środkowej i Wschodniej w nawiązy-

waniu kontaktów z Zachodem. W sumie transnarodowe 

podejście badawcze wobec historii opozycji okazało 

się niezwykle twórcze. Spektrum omawianych tema-

tów sięgało od znaczenia Konferencji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie (KBWE) dla rozwoju ruchów 

opozycyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej przez 

wsparcie zachodnich związków zawodowych dla „Soli-

darności”, kontakty dysydentów rosyjskich z dzienni-

karzami zachodnimi - aż po stosunki między ruchami 

pokojowymi w Niemczech Wschodnich i Zachodnich. 

W referatach zajmowano się zatem nie tylko kontak-

tami pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami opo-

zycyjnymi, lecz przede wszystkim zdumiewającą różno-

rodnością powiązań ponad żelazną kurtyną. I to właśnie 

ten aspekt wydaje się najbardziej obiecujący badawczo, 

jeśli chodzi o możliwości rozważania historii opozycji 

w kontekście międzynarodowym i europejskim. 

Žalgiris -Tannenberg- Grunwald 1410

W dniach 21-23 października 2010 roku, z okazji 600-

lecia bitwy pod Grunwaldem, odbyła się w Wilnie 

międzynarodowa konferencja „Žalgiris – Tannenberg 

– Grunwald 1410”, zorganizowana przez Niemiecki 

Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet Wileń-

ski, Litewski Instytut Historyczny i Uniwersytet Chri-

stiana-Albrechta w Kilonii. Bitwa ta znana jest w Polsce 

jako bitwa pod Grunwaldem, na Litwie nazywana jest 

bitwą pod Žalgiris, a w Niemczech – pod Tannenber-

giem. 15 lipca 1410 roku wojska Zakonu Krzyżackiego 

poniosły druzgocącą klęskę w starciu z siłami polsko-

-litewskimi, w którym poległo niemal całe przywódz-

two Zakonu. Konferencja odbywała się pod naukowym 

kierownictwem Rimvydasa Petrauskasa. Najpierw Phil-

lippe Contamine (Paryż) wygłosił otwierający wykład na 

temat bitew w Europie w dobie późnego średniowiecza. 

Następnie obrady toczyły się w czterech blokach: pierw-

szy poświęcony był ogólnym warunkom politycznym 

w Europie Środkowowschodniej około roku 1400, drugi 

szczegółowym zagadnieniom dotyczącym prowadze-

nia wojny, jej gospodarczym i społecznym aspektom, 

trzeci - kwestiom związanym z traktatem pokojowym 

oraz rozwojem stosunków między Litwą i państwem 

krzyżackim w XIV i XV w., natomiast czwarty blok zaj-

mował się samymi wydarzeniami związanymi z bitwą 

oraz ich znaczeniem w pamięci zbiorowej nacji w niej 

uczestniczących. Obrady pokazały, że konferencja zary-

sowała szeroki kontekst bitwy pod Grunwaldem. Było 

to zasługą jej międzynarodowego charakteru: wzięli 

w niej udział historycy z Litwy, Polski, Francji, Białorusi 

i Niemiec. Materiały z konferencji zostaną opubliko-

wane po litewsku i po niemiecku. 

Praca w gettach nazistowskich

W dniach 3-4 grudnia 2010 roku Niemiecki Instytut 

Historyczny w Warszawie wspólnie z Żydowskim Insty-

tutem Historycznym zorganizował międzynarodową 

konferencję pod tytułem „Praca w gettach nazistow-

skich“. Odbyła się ona pod przewodnictwem Stephana 

Lehnstaedta (NIH) i Jürgena Hensela (ŻIH). Podczas 

dwudniowego spotkania roboczego przedstawiono 

wyniki badań dotyczących ofiar i sprawców. Dotych-

czas przeważały opracowania zajmujące się kwestią 

sprawców, natomiast warunki życia Żydów stosunkowo 

rzadko były przedmiotem badań naukowych. 

Pracy w gettach poświęcono jak dotąd niewiele stu-

diów; w syntetycznych opracowaniach przyjmuje się 

zazwyczaj schematycznie, że była to praca bezpłatna 

i przymusowa. Poczas konferencji – w obecności około 

100 uczestników i gości – przedstawiono wyniki badań 

wypełniających tę lukę. Postawiono zasadnicze pyta-

nia o (prze)życie i eksterminację w okresie holokaustu 

i zaproponowano możliwości osadzenia tych kwestii 

w szerokim kontekście naukowym. 

Przebadano w tym celu warunki i wymogi pracy Żydów, 

nie ograniczające się zresztą do II wojny światowej, lecz 

wykorzystujące także kontekst okupacji 1915-1918. Po 

1939 roku wykształciły się stopniowo różnorodne spo-

soby wykorzystywania pracy Żydów: bataliony pracy, 

warsztaty Judenratów albo obozy pracy przymusowej 

– to tylko niektóre znane jej formy. Konferencja dowio-

dła, że w poszczególnych regionach praca Żydów przyj-

mowała różne formy. I tak na przykład w samych tylko 

gettach na Węgrzech w 1944 roku praca możliwa była 

jedynie w ograniczonym zakresie, w Naddniestrzu stricte 

ekonomiczne podejście umożliwiło przeżycie wielu 

Żydom, natomiast w Polsce od względów ekonomicz-

nych ważniejszą rolę odgrywała ideologia. Refleksję 

nad tą lokalną specyfiką uzupełniły oddzielne rozważa-

nia dotyczące pracowników i pracodawców. Wprowa-

dziło to do debaty oprócz pojęć sprawców i ofiar jeszcze 

jedną kategorię – beneficjentów tego systemu. Konfe-

rencję zwieńczyła niemal aktualna politycznie dyskusja 

końcowa, dotycząca późniejszych konsekwencji pracy 

w gettach. O doświadczeniach dotyczących ubiega-

nia się o odszkodowanie finansowe za wykonywaną 

wówczas pracę opowiadali historyk, prawnik, psycho-

log społeczna oraz osoba, będąca świadkiem tamtych 

wydarzeń (prof. Feliks Tych). Refleksja nad sposobem 

naprawiania dokonanych krzywd – prawne aspekty jej 

rozwiązania pozostają wciąż sporne – stanowi znako-

mity przykład konkretnych korzyści, jakie płyną z badań 

naukowych.

Wolfgang Templin, Adam Michnik, Gerhard Gnauck, Aleksander Smolar, 
Milan Horáček podczas konferencji „Opozycja z perspektywy między-
narodowej”

Uczestnicy konferencji
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Prezentacje książek

Władysław Bartoszewski o skomplikowanej przyjaźni

15 stycznia 2010 r. Niemiecki Instytut Historyczny we 

współpracy z Wydawnictwem Literackim przygoto-

wał prezentację najnowszej książki Władysława Bar-

toszewskiego „O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. 

Prognozy. Nadzieje”. W dyskusji z autorem wzięli 

udział liczni goście, którzy wysłuchali jego barwnej 

i żywej opowieści o pierwszych traumatycznych kon-

taktach z Niemcami: najpierw w obozie koncentra-

cyjnym w Auschwitz, a następnie po wojnie w stali-

nowskim więzieniu, gdzie jego współwięźniem był 

SS-Hauptsturmführer Erich Engels. Pomimo swoich 

dramatycznych doświadczeń Bartoszewski należał 

to tej nielicznej grupy dalekowzrocznych intelektu-

alistów, którzy już w latach 50-tych XX w. starali się 

przezwyciężyć tragiczne dziedzictwo przeszłości i sys-

tematycznie budować wspólną przyszłość pomiędzy 

oboma narodami. W swojej najnowszej książce przed-

stawił przemyślenia o sześciu dekadach swoich starań 

o trudne polsko-niemieckie pojednanie. 

Powstało w ten sposób dzieło, będące zarówno osobi-

stym pamiętnikiem jak i solidnym kompendium wiedzy 

o historii i obecnym stanie stosunków polsko-niemiec-

kich, uzupełnionym w aneksie o najistotniejsze teksty 

źródłowe poświęcone tej tematyce (np. orędzie bisku-

pów polskich do niemieckich, traktat między Rzeczpo-

Sławomir Dębski, Władysław Bartoszewski, Rafał Rogulski (od lewej) Włodzimierz Borodziej, Friedhelm Boll, Adam Krzemiński, Bernd Rother, 
Krzysztof Ruchniewicz (od lewej)

spolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. albo prze-

mówienie Władysława Bartoszewskiego w Bundestagu 

z 1995 r.). 

Sprawcy. W jaki sposób normalni ludzie stają się mordercami

Przy okazji prezentacji polskiego przekładu książki 

„Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych 

mordów” została zorganizowana dyskusja poświęcona 

motywom masowych zbrodni popełnionych na Żydach 

przez niemiecki batalion policji na froncie wschodnim 

latem 1941 roku. W dyskusji wzięli udział oprócz autora 

Haralda Welzera (Essen), warszawski historyk Włodzi-

mierz Borodziej, pracownik NIH w Warszawie Jochen 

Böhler i Jürgen Hensel z Żydowskiego Instytutu Histo-

rycznego w Warszawie. W swojej książce Welzer posta-

wił tezę, że koniecznym warunkiem było powszechne 

zniesienie „ram odniesienia”, tzn. systemu wartości 

i prawa, w których sprawcy tych zbrodni dotychczas 

funkcjonowali. Ideologia nazistowska zarysowała nie-

dające się przekroczyć rozgraniczenie pomiędzy ludźmi 

należącymi do „wspólnoty narodowej” a „wrogami 

ludu”, którzy z tej wspólnoty zostali wyłączeni. Dzięki 

temu zagłada Żydów – również kobiet i dzieci – którzy 

ulegli stygmatyzacji jako zagrożenie dla narodu nie-

mieckiego, stała się dla sprawców łatwiejsza do akcep-

tacji i nie wymagała w ich odczuciu dalszych uzasadnień. 

Nawet jeśli druga wojna światowa, w której efekcie 

doszło do zajęcia przez Niemcy dużej części Europy 

i która umożliwiła sprawowanie na tych terenach wła-

dzy okupacyjnej, była istotnym warunkiem nowego 

wymiaru przemocy wobec Żydów, zgodzono się jednak 

(zarówno w trakcie debaty, jak i późniejszej dyskusji), 

iż Rubikon przekroczony został jeszcze przed wkrocze-

niem wojsk niemieckich na terytorium Polski 1 września 

1939 roku. Wykluczenie Żydów z niemieckiego społe-

czeństwa i wypełniona antysemicką przemocą codzien-

ność w III Rzeszy w latach 30-tych XX wieku stopniowo 

przygotowały grunt pod przyszły proces zagłady.

moralny wymiar polityki wschodniej Brandta dokonał 

się w Warszawie. Słowa Brandta: „Nigdy więcej polityki 

ponad głowami Polaków” dziś wydają się nieaktualne 

i nie mają posmaku przełomu, ponieważ Polska jest 

mocno osadzona w Unii Europejskiej i w NATO. Jed-

nakże w kontekście sytuacji politycznej naszego kraju 

przed 40 laty zdanie to brzmiało wręcz rewolucyjnie. 

Dyskutanci zgodnie wskazywali, że Brandt ze swą 

odważną wizją polityki pojednania z Polską wyprzedzał 

swoją epokę (w ówczesnym politycznym krajobrazie 

Niemiec był wtedy w swych poglądach osamotniony). 

Miał też świadomość, że bez poważnej polityki pojed-

nania pokój i współpraca w Europie będą wyłącznie 

pustymi pojęciami. Podkreślali odwagę niemieckiego 

kanclerza, oznajmiającego społeczeństwu ówczesnych 

Niemiec Zachodnich, że podpisanie traktatu z Polską 

oznacza rezygnację z dawnych wschodnich terenów 

niemieckich, które po 1945 roku przypadły Polsce. Poza 

tym paneliści naświetlili postawę Willy Brandta wobec 

ruchu „Solidarność” oraz jego prekursorskie rady i dzia-

łania na rzecz jedności Niemiec.

Niemcy w średniowieczu

Z okazji polskiego wydania książki Stefana Weinfur-

tera „Niemcy w średniowieczu 500-1500“ („Das Reich 

im Mittelalter. Kleine deutsche Geschichte von 500 bis 

1500“), NIH w Warszawie przeprowadził 7 października 

dyskusję panelową. Wzięli w niej udział autor książki, 

mediewista z uniwersytetu w Heidelbergu oraz dwaj 

cenieni mediewiści polscy: prof. Henryk Samsonowicz 

(Warszawa) i prof. Wojciech Fałkowski (Warszawa

/ Paryż). Ożywiona dyskusja koncentrowała się wokół 

zawartych w książce interpretacji różnych aspektów 

niemieckiego średniowiecza oraz na kwestii, w jaki 

sposób należy obecnie przedstawiać historię średnio-

wiecza.

Willy Brandt a Polska

Z okazji wydania książki Friedhelma Bolla i Krzysztofa 

Ruchniewicza „Nigdy więcej polityki ponad głowami 

Polaków. Willy Brandt a Polska”, 2 grudnia 2010 roku 

w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie 

odbyła się dyskusja panelowa, zorganizowana wspólnie 

przez NIH, Fundację Friedricha Eberta, Centrum Studiów 

Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersy-

tetu Wrocławskiego oraz Instytut Historyczny Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Termin prezentacji książki został 

wybrany świadomie, gdyż 7 grudnia 2010 roku mijała 

40 rocznica pierwszej wizyty Willy Brandta w Warsza-

wie i jego słynnego przyklęknięcia przed Pomnikiem 

Ofiar Getta. Tamten spontaniczny gest uważany był 

przez społeczność międzynarodową za kamień milowy 

w stosunkach polsko-niemieckich. 

Podczas panelu, moderowanego przez Adama Krze-

mińskiego, Friedhelm Boll, Włodzimierz Borodziej, 

Bernd Rother i Krzysztof Ruchniewicz dyskutowali 

o znaczeniu polityki Brandta wobec Polski i jej wpły-

wie na obecne stosunki polsko-niemieckie. Rozmowy ze 

Związkiem Radzieckim stanowiły wprawdzie konieczny 

krok w kierunku odprężenia, twierdził Boll, jednak 
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Kolokwia

Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego 

w Warszawie umożliwiają  stypendystom Instytutu 

oraz młodym naukowcom przebywającym gościnnie 

na stypendiach NIH przedyskutowanie dotychczaso-

wych rezultatów prowadzonych badań w wąskim 

gronie.  Kolokwia odbywają się we środy o godz. 11.00 

w sali konferencyjnej Instytutu. W roku 2010 miały 

miejsce następujące kolokwia:

mgr Agnes Arndt, M.A. 

(Berlin / 13.1.2010)

„Die ‚Jungen Wütenden‘ oder der Beginn marxisti-

scher Dissidenz in Polen“

mgr Christhardt Henschel, M.A. 

(Leipzig / 27.1.2010)

„Vom Kollektiven Gedächtnisort zur nationalen Insti-

tution. Juden, Polen und die polnischen Streitkräfte 

1918-1939“

mgr Agnieszka Wierzcholska, M.A. 

(Berlin / 3.2.2010)

„Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in 

Polen, Mikrogeschichte Tarnóws von 1918-1956“

mgr Christian Meier, M.A. 

(Berlin / 17.2.2010)

„Erfahrungen der Sowjetisierung. Zum Charakter der 

sowjetischen Herrschaft und ihrer Wahrnehmung durch 

die Einwohner von Lwów/ Lviv/ Lemberg 1939-1941“

dr Anna Ayana Novikov-Almagor 

(Jerusalem / 10.3.2010)

„Between Deutschland and Polska: the Clash of Identi-

ties in Interwar Eastern Upper Silesia“

mgr Florian Peters, M.A. 

(Potsdam / 24.3.2010)

„Gespaltene Erinnerung? Der Zweite Weltkrieg in der 

Geschichtskultur der Volksrepublik Polen 1976-1989“

mgr Kirsten Gerland, M.A. 

(Göttingen / 14.4.2010)

„Generationelle Dynamik im Umbruch. Die ‚junge 

Generation‘‘ und das Ende des Kommunismus“

mgr Christian Schmidt-Rost, M.A. 

(Freie Universität Berlin / 19.5.2010)

„‚Schwarze Musik‘ unter roter Herrschaft. Jazz in der 

SBZ/DDR und in der Volksrepublik Polen zwischen 

1945 und 1971“

mgr Melanie Hembera, M.A. 

(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / 16.6.2010)

„Nationalsozialistische Besatzungspolitik im Distrikt 

Krakau“

Prof. David Tompkins, 

(Tennessee / 7.7.2010)

„Der kommunistische Ausbau eines Freund- und Fein-

bikldes: an Beispielen von Israel, China und Jugosla-

vien im Sowjetblock“

Prof. Pior Górecki, 

(Riverside / 8. 9. 2010)

„The functioning of ducal power in 13th c. Silesia as 

reflected in the Henryków Book“

mgr Tim Geelhaar, M.A. 

(Frankfurt am Main / 14. 9. 2010)

„Historische Semantik anwenden. Sprachgebrauch der 

Päpste im 11. Jahrhundert und der frühen Kreuzfahrt-

chronistik“

mgr Christiane Heß, M.A. 

(Bielefeld / 6. 10.2010)

„Lager-Zeichnungen. Funktionen und Rezeptionen 

am Beispiel des Frauenkonzentrationslagers Ravens-

brück und des Konzentrationslagers Neuengamme“

mgr Katharina Kreuder-Sonnen, M.A. 

(Gießen / 3. 11. 2010)

„‚Bakteriologische Wissensräume’. Transnationale Ver-

flechtungen der Bakteriologie in Polen, 1880-1939“

mgr Mario Wenzel, M.A. 

(Berlin / 24. 11. 2010)

„Judenmord und Zwangsarbeit. Zwangsarbeitslager 

für Juden im Distrikt Krakau des Generalgouverne-

ments 1939-1944“

mgr Agnieszka Zagańczyk-Neufeld, M.A. 

(Berlin-Bochum / 1. 12. 2010)

„Der Begriff des Politischen in Polen 1976-1997. Eine 

ideengeschichtliche Diskursanalyse“

dr Stephan Aderhold, 

(Berlin / 1.12.2010)

„Die Musikalien und das Archiv der Schweidnitzer Frie-

denskirche Geschichte, Gegenwart und Perspektive. 

Eine Spurensuche in und für die schlesische Musikge-

schichte“ 

dr Jens Boysen, 

(Warschau / 15. 12. 2010)

„Renationalisierung bzw. Untergang eines politisch-

militärischen Systems. Die Endphase des Warschauer 

Pakts in der DDR und der VRP (1985-1990)“
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Niemcy w średniowieczu

Stefan Weinfurter, Niemcy w Średniowieczu 500-1500, Warszawa 

2010, 204 S.,45 zł,- ISBN 978-83-01-16305-1

Jest to polskie tłumaczenie poczytnej syntezy „Das 

Reich im Mittelalter. Kleine deutsche Geschichte von 

500 bis 1500“. Książka wieloaspektowo i interesująco 

przedstawia historię Rzeszy niemieckiej w średnio-

wieczu. W ramach czasowych zakreślonych datami 

500 - 1500 przybliża fazy tworzenia się systemu poli-

tycznego i społecznego, z którego powstał później 

naród niemiecki. Kolejne rozdziały poświęcone są 

m.in. panowaniu Karolingów, Ottonów, Staufów, 

Luksemburgów i Habsburgów. Żywym, dynamicznym 

językiem przedstawia Weinfurter także istniejące kon-

trowersje między głównymi aktorami tamtych czasów: 

cesarzami i papieżami, dokładnie bada złożone przy-

czyny powstałych konfliktów i sporów. Obok historii 

politycznej zostały uwzględnione również kwestie 

społeczne i gospodarcze. Czytelnik otrzymuje infor-

macje o panującej wówczas modzie, o rytuałach życia 

Publikacje drukowane

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie w 2010 

roku ponownie skorzystał ze swoich czterech serii 

wydawniczych jako głównego instrumentem służą-

cego do transferu badań naukowych. W w/w seriach 

publikowane są zarówno wyniki badań pracowników 

NIH, jak i innych historyków, edycje źródłowe doty-

czące dziejów Polski i historii stosunków polsko-nie-

mieckich, jak również prekursorskie metodologicznie 

i fundamentalne treściowo studia dotyczące historii 

Europy, Polski i Niemiec w przekładach na język polski 

lub niemiecki. Seria Źródła i Studia prezentuje przede 

wszystkim prace odnoszące się do okresu wczesnono-

wożytnego. W ramach Pojedynczych publikacji NIH 

wydawane są najczęściej rozprawy z zakresu historii 

najnowszej, zwłaszcza XX w. W serii Klio in Polen publi-

kowane są fundamentalne polskie prace historyczne 

w przekładzie na niemiecki, podczas gdy seria Klio  
w Niemczech prezentuje podstawowe prace history-

ków niemieckich w polskim tłumaczeniu.

W omawianym roku sprawozdawczym opublikowano 

24 tom w w serii Źródła i Studia, tomy 21-24 w ramach 

Pojedynczych publikacji NIH, 12 tom serii Klio in Polen 
oraz tomy 15 i 16 serii Klio w Niemczech. Ponadto 

Instytut opublikował trzy kolejne książki w ramach 

projektów kooperacyjnych. Łączna produkcja książ-

kowa Instytutu w omawianym roku wniosła 11 pozycji.

Podejmowanie decyzji politycznych w średniowieczu

Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im 

hohen und späten Mittelalter wyd. Wojciech Fałkowski, Bernd Schne-

idmüller und Stefan Weinfurter, [Źródła i Studia Niemieckiego Insty-

tutu w Warszawie, t. 24], Wiesbaden 2010, 275 s., EUR 38, - ISBN 978-

3-447-06389-0

Tom, zredagowany przez warszawskiego mediewi-

stę Wojciecha Fałkowskiego wraz z heidelberskimi 

badaczami średniowiecza: Berndem Schneidmülle-

rem i Stefanem Weinfurterem, zawiera 16 artyku-

łów historyków polskich i niemieckich, dotyczących 

2.  Publikacje

procesu podejmowania decyzji politycznych i rytuałów 

z nimi związanych. Porównanie objęło Polskę i Rzeszę 

w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza. Publiko-

wane teksty zostały wygłoszone podczas II niemiecko-

-polskiej konferencji mediewistów, jaka odbyła się 

w maju 2008 w Spirze z inicjatywy Stałego Komitetu 

Mediewistów Polskich, Uniwersytetu w Heidelbergu 

i Niemieckiego Instytutu Historycznego. Tekst wpro-

wadzający do tomu przygotował Wojciech Fałkowski, 

a przegląd zatytułowany „Polens Selbstverständnis aus 

seiner Geschichte” – Klaus Ziemer. Problematyka tomu 

koncentruje się wokół form i etapów procesu podej-

mowania decyzji politycznych, a także instrumentów, 

służących jego przeprowadzaniu i umacnianiu, przy 

czym szczególną uwagę poświęcono roli rytuałów 

w tych działaniach. Część artykułów analizuje proces 

podejmowania decyzji politycznych („władza królew-

ska”, „władza książęca”) pod kątem stosunków mię-

dzy królem i książętami w Rzeszy i we Francji (Gerd 

Althoff, Martin Kintzinger, Gerald Schwedler) oraz 

w piastowskiej Polsce. Zbigniew Dalewski, Tomasz Jurek 

i Antoni Barciak skupili się na zagadnieniu inauguracji 

władzy w Polsce piastowskiej jako elementu legitymizacji 

władzy książęcej w XII i XIII stuleciu. Wątek ten uwzględnia 

również kwestię roli rycerstwa polskiego jako aktywnego 

podmiotu ładu politycznego. W trzeciej części Robert 

Gramsch i Krzysztof Ożóg omawiają mechanizmy władzy 

na średniowiecznych uniwersytetach i istotny udział ich 

przedstawicieli w życiu publicznym. Aspekty podejmo-

wania decyzji politycznych w średniowiecznych miastach, 

a więc także kwestię wykształcania się w miastach gre-

miów podejmujących decyzje przedstawiają Henryk 

Samsonowicz i Peter Schuster. Andrzej Radzimiński, 

Jörg Sonntag i Thomas Wünsch zajmują się natomiast 

związkiem rytuału i polityki lub rytuałów związanych 

z podejmowaniem decyzji w obrębie instytucji i gre-

miów kościelnych – klasztorów, zakonów, synodów. 

Tom, który podsumował Stefan Weinfurter, dzięki 

swej szczególnej perspektywie polsko-niemieckiej sta-

nowi interesujący wkład w badania nad rytuałami 

w średniowieczu. 

codziennego, o roli małżeństwa, rozwoju miast czy 

reformie Kościoła. Autor analizuje również wpływ 

zmiany klimatu i epidemii na kształtowanie się Rzeszy 

w średniowieczu. Książkę uzupełniają różne przydatne 

aneksy – tablice genealogiczne, indeks osób i mapy.

Potestas et communitas

Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Dar-

stellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe, 

wyd. Aleksander Paroń, Sébastien Rossignol, Bartłomiej Sz. Szmoniew-

ski i Grischa Vercamer, Wrocław 2010, s. 373, 35 zł, ISBN 978-83-89499-

70-7.

Tom zawiera dziewiętnaście rozpraw w języku nie-

mieckim i angielskim, zbierających materiały z dru-

gich warsztatów zespołu „Gentes-Trans-Albiam“. 

Wspomniane warsztaty odbyły się w czerwcu 2008 

roku w oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

we Wrocławiu z udziałem archeologów i historyków 

z Polski, Niemiec, Francji, Rumunii, Kanady i Węgier. 

Referaty dotyczyły różnych aspektów problematyki 

Potestas et communitas, a więc kwestii, w jaki spo-

sób w określonym społeczeństwie czy zbiorowości  

w dłuższej perspektywie czasowej następowało konsty-

tuowanie się i konsolidacja władzy. W wystąpieniach 

podjęto kwestie metodologii tego typu badań (Séba-

stien Rossignol, Donat Wehner, Thomas Saile, Andrei 

Cesarz Karol IV w kręgu elektorów
Henryk  Samsonowicz i Stefan Weinfurter podczas prezentacji książki 
(od lewej)
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wiązujący po dziś dzień. Zgodnie z tą zasadą do zadań 

wyłącznie kobiecych należy zajmowanie się małymi 

dziećmi, przygotowywanie posiłków oraz szycie i pra-

nie odzieży, natomiast mężczyźnie przyporządkowana 

jest rola żywiciela rodziny. Hausen twierdzi, że takie 

typowe dla każdej płci i uznane za „naturalne“ nor-

matywne przyporządkowanie czynności prowadziło 

do utrwalania hierarchii płci i determinowania kobiet 

i mężczyzn już we wczesnym dzieciństwie, co potem 

skutkowało podziałem na grupy kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy. Autorka opowiada się za tym, by kate-

gorii płci używać nie tylko jako instrumentu analizy, 

lecz aby przenosić ją także na całościowe historyczne 

analizy stosunków społecznych. 

Expert cultures - książka i e-book

Expert Cultures in Central Eastern Europe. The Internationalization of 

Knowledge and the Transformation of Nation States since World War 

I, wyd. Martin Kohlrausch, Katrin Steffen i Stefan Wiederkehr, Osna-

brück 2010, 272 s. , EUR 48, - ISBN 978-3-938400-58-6

Pierwszy raz w swojej historii Niemiecki Instytut Histo-

ryczny w Warszawie opublikował książkę, która uka-

zała się równocześnie w „klasycznej” formie drukowa-

nej oraz w formie e-booka na platformie internetowej 

perspectivia.net

Măgureanu), koncepcji władztwa i jej realizacji (Gris-

cha Vercamer, Przemysław Wiszewski, Sébastien Ross-

ignol, Maike Sach, Aleksander Paroń) czy rolę chrze-

ścijaństwa jako czynnika sprzyjającego umacnianiu 

władzy w społecznościach wcześniej pogańskich (Sta-

nisław Rosik, Przemysław Kulesza). W oparciu o źródła 

z okresu późnego średniowiecza zostały poruszone 

zagadnienia rywalizacji o władzę  i istniejących struk-

tur społecznych (Daniela Tănase, Dominik Nowakow-

ski, Henrike Bolte),   a szczególną uwagę poświęcono 

rejonom pogranicznym, gdzie dochodziło do kontak-

tów różnych przedstawicieli władzy (Bogdan Ciupercă, 

Bartłomiej Szmoniewski, Laurence Leleu, Heike Ken-

necke, Donat Wehner). W wystąpieniach archeologów 

przeważały analizy materialnych przejawów władz-

twa (grody, targowiska) przedstawiane w oparciu 

o wyniki badań wykopaliskowych, natomiast historycy 

skupili się na badaniu określonych zjawisk związanych 

z powyższym tematem (rola chrześcijaństwa i trady-

cji plemiennych, polityka podbojów, funkcjonowanie 

gmin miejskich i wspólnot klasztornych, władztwo 

terytorialne). Publikację uzupełnia metodologiczne 

wprowadzenie oraz dwa artykuły podsumowujące 

autorstwa redaktorów tomu. Planowane jest opubli-

kowanie książki online na platformie perspectivia.net.

Korzenie jedności i różnorodności Europy

Heinz Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce 

nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo, [Klio w Niemczech, 

t. 15], Warszawa 2010, 224 s., 33 zł, ISBN 978-83-754-3152-0

Osią tematyczną książki Heinza Schillinga są rozważa-

nia o zasadniczym wpływie reformacji i kontrreforma-

cji na kształt europejskiej nowożytności. Szczególną 

uwagę poświęca autor różnym aspektom zjawiska 

konfesjonalizacji we wczesnej epoce nowożytnej. 

Schilling dekonstruuje mit reformacji jako jedynego 

czynnika przemian strukturalnych i duchowych w Euro-

pie, podkreślając jednocześnie szczególną kulturową  

i społeczną rolę procesu konfesjonalizacji w chrze-

ścijaństwie łacińskim w latach 1550-1660. Dopiero 

powiązanie tych dwóch zjawisk stworzyło fenomen 

socjoreligijny Europy w takiej postaci, jak definiujemy 

go dzisiaj.

Teksty przynoszą też wnikliwą analizę, w jaki sposób 

te wczesnonowożytne podziały wyznaniowe – oraz 

próby ich przezwyciężania – ukształtowały polityczną, 

kulturową i religijną strukturę Europy, oraz w jaki spo-

sób przyczyniły się do powstania takich wartości jak 

tolerancja, dialog i szacunek dla inności, które dziś 

stanowią fundamenty europejskiej tożsamości. Przed-

miotem analizy jest również korelacja pomiędzy kon-

fesjonalizacją a modernizacją, wpływ konfesjonalizacji 

na takie zachowania jak poczucie odpowiedzialności 

za własne życie, samodyscyplina, racjonalne myślenie 

czy kontrola emocji. 

Perspektywa genderowa w historii społecznej 

Karin Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, [Klio w Niemczech, 

t. 16], Warszawa 2010, 229 s., 28 zł, ISBN 978-83-7543-176-6

Wiodącym tematem tomu złożonego z siedmiu stu-

diów jest przydatność terminu płci jako kategorii histo-

rycznej w nowożytnej historii społecznej. Przedmiotem 

refleksji jest sposób, w jaki w różnych epokach uzna-

wany w nich porządek płci kształtował rzeczywistość 

społeczną. Karin Hausen dekonstruuje niektóre mity 

pokutujące w historiografii, np. mit o emancypacyjnej 

roli maszyny do szycia dla kobiet. W perspektywie dłu-

gofalowej okazało się bowiem, że maszyna do szycia 

stanowiła postęp technologiczny, ale nie społeczny. 

Produkcja ubrań i bielizny przy pomocy tego wyna-

lazku ograniczała się jedynie do niskopłatnej pracy 

sezonowej, wykonywanej wyłącznie przez kobiety. 

Studia Hausen pokazują ponadto, jak bezrefleksyjne 

stosowanie społeczno-politycznych konstrukcji, takich 

jak public-private sphere przyczyniło się do dalszego 

umocnienia stereotypów związanych z płciami. Wni-

kliwej analizy doczekały się również takie zagadnie-

nia, jak charakterystyczny dla płci podział pracy, obo-

Anglojęzyczna praca zbiorowa “Expert Cultures in Cen-

tral Eastern Europe. The Internationalization of Know-

ledge and the Transformation of Nation States since 

World War I“ opublikowana w wydawnictwie fibre  

w serii Pojedyncze Publikacje NIH w Warszawie jest 

jednocześnie dostępna dla czytelników w księgarniach 

oraz w formie e-booka przez platformę internetową 

www.perspectivia.net. Tom, wydany przez Martina 

Kohlrauscha, Katrin Steffen i Stefana Wiederkehra, 

zawiera materiały z międzynarodowych warsztatów 

„The International Community of Experts and the 

Transformation of the Fatherland. Central Eastern 

Europe in the European Context since WWI“, zorgani-

zowanych we wrześniu 2008 r. przez Niemiecki Insytut 

Historyczny w Warszawie przy wsparciu The European 

Science Foundation.

Trzynaście artykułów autorstwa historyczek i historyków 

amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, fińskich i pol-

skich skupia się na zjawisku kariery ekspertów w Europie 

Środkowej i Wschodniej w XX stuleciu. Analiza koncen-

truje się na wszechstronnych wzajemnych oddziaływa-

niach tych grup i bada ich działania, odpowiadające  

z jednej strony politycznym wymogom państw naro-

dowych powstałych po 1918 roku, a z drugiej opartych  

o współpracę ponadnarodową. Ramy czasowe tych 

badań zakreślają lata od upadku imperiów po I wojnie 

światowej po upadek komunizmu. Dwie pierwsze części 

książki skupiają się przede wszystkim na analizie popu-

larności rozwiązań technokratycznych w Polsce i Cze-

chosłowacji w okresie międzywojennym jako narzędzi 

modernizacyjnych oraz aspektach przepływu wiedzy 

między USA a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. 

Ostatnia część publikacji przedstawia m.in. funkcjo-

nowanie ponadnarodowych sieci ekspertów między 

Wschodem i Zachodem w czasie zimnej wojny oraz trans-

fer technologiczny między ZSRR i Niemcami Zachodnimi 

(RFN). Last but not least sekcja ta prezentuje również, 

w jaki sposób apolityczne początkowo grupy ekspertów 

w zakresie ochrony konsumentów przekształciły się we 

wpływowe ugrupowania w obrębie polskiego ruchu 

„Solidarność” po 1981 roku.
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Tożsamość regionalna w Prusach Wschodnich

Robert Traba: „Ostpreußen – die Konstruktion einer deutschen Pro-

vinz. Eine Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914-1933“ 

(Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze 

politycznej Niemiec) [Klio in Polen, t. 12], Osnabrück 2010, 518 s., EUR 

39.80,- ISBN 978-3-938400-52-4

Przedmiotem tej opartej na szerokiej bazie źródło-

wej monografii jest analiza tworzenia się narodowej 

i regionalnej tożsamości powstałej w Prusach Wschod-

nich w latach 1914–1933. Traba formułuje tezę, że 

punktem wyjścia dla powstania nowej wschodnio-

pruskiej tożsamości zbiorowej była pierwsza wojna 

światowa, a w szczególności obrona „małej ojczyzny” 

przed armią rosyjską (1914/1915). Istotną rolę ode-

grały także takie wydarzenia jak plebiscyty w roku 

1920 i geograficzne odłączenie prowincji od Rzeszy 

Niemieckiej. Jako istotne podmioty kształtowania 

tożsamości wschodniopruskiej opisuje autor organi-

zacje i stowarzyszenia. Szczególnie zwraca przy tym 

uwagę na instytucje, które angażowały w swoją dzia-

łalność „zwykłych ludzi”, a nie wyłącznie przedstawi-

cieli kręgów naukowych i artystycznych. W studium 

autor analizuje także konstrukcje takich pojęć jak 

„mała ojczyzna”, „społeczność lokalna”, „przedmu-

rze niemieckiego Wschodu”, oraz bada to, jaki miały 

one wtedy wpływ na ukonstytuowanie się tożsamości 

wschodniopruskiej. W ostatniej części pracy przed-

Żydzi pewnego pogranicza

Ruth Leiserowitz, Sabbatleuchter und Kriegerverein. Juden in der ost-

preußisch-litauischen Grenzregion 1812-1942 [Pojedyncze publikacje 

NIH w Warszawie, t. 24], Osnabrück 2010, 463 s., EUR 39,80 - ISBN 

978-3-938400-59-3

Monografia Ruth Leiserowitz „Świece szabasowe 

i stowarzyszenie kombatanckie. Żydzi w pogranicz-

nym regionie Prus Wschodnich i Litwy 1812-1942“ 

ukazała się jako 24 tom „Pojedynczych publikacji Nie-

mieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie“. Na 

Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie została złożona 

jako praca hablitacyjna. 

Autorka bada historię wspomnianego pogranicza 

w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. W tym okresie 

na granicy Prus Wschodnich i Litwy, a zarazem na styku 

imperiów Rosji i Niemiec, dokonywały się złożone pro-

cesy modernizacyjne, mobilizacyjne i migracyjne, przy 

których analizie kluczową rolę muszą odgrywać takie 

pojęcia jak: nacjonalizm, wieloetniczność czy ekster-

minacja Żydów. Ruth Leiserowitz przyjmuje tezę wyj-

ściową, że Żydzi stanowili konstytutywny czynnik tego 

pogranicznego regionu. 

Autorka przedstawia wydarzenia historyczne w per-

spektywie długiego trwania (longue durée). Wspo-

mniany region stanowił barierę i próg, a w pewnym 

okresie wyznaczał również ostrą linię podziału. Zara-

zem jednak stwarzał możliwości kontaktów i sym-

biozy, a przy tym badany obszar okazał się mieć cha-

rakter tyleż żydowski, co wieloetniczny. Książka stara 

się w odpowiedni sposób ukazać wydarzenia po obu 

stronach granicy: m. in. w Kłajpedzie, Tylży, Jurkborku, 

Ejtkunach, jak i losy kupców, handlarzy drewnem, 

przemytników czy obwoźnych sprzedawców. Znala-

zła się w niej analiza zarówno następstw wojny krym-

skiej, budowy kolei żelaznej czy I wojny światowej, jak 

i skutków narodowego socjalizmu oraz sowietyzacji 

Litwy. Przedstawia także nieznany dotąd nazistowski 

obóz pracy dla Żydów w Szyłokarczmie. Książkę koń-

czy analiza masowych mordów latem 1941 roku, sta-

nowiących „kluczową fazę w historii holokaustu“.

pisanej 26 stycznia 1934 roku. W dotychczasowych 

badaniach na temat tego niespodziewanego porozu-

mienia, które wydawało się wymuszone, podkreślano 

przede wszystkim aspekt polityki zagranicznej. Stu-

dium Kariny Pryt, absolwentki Uniwersytetu Warszaw-

skiego i uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim, 

koncentruje się natomiast na bilateralnej wymianie 

kulturalnej i na postrzeganiu „narzuconej przyjaźni” 

w obu społeczeństwach. W tym kontekście przeana-

lizowane zostały również wyobrażenia Niemców 

o Polakach i Polaków o Niemcach od końca XVIII wieku 

aż do okresu międzywojnia. Analiza autorki skupia się 

na wymianie kulturalnej w dziedzinie teatru, filmu, 

muzyki, projektów wystawienniczych, a także na dzia-

łalności instytucji bilateralnych (Towarzystwo Polsko-
-Niemieckie w Warszawie, Towarzystwo Niemiecko-
-Polskie w Berlinie). 

Autorka, wyróżniona w 2003 r. nagrodą im. Ger-

harda Rittera, stawia tezę, że trwająca 5 lat „kam-

pania pojednania” nie powinna być interpretowana 

tylko jako „zagrywka taktyczna” Hitlera, gdyż obie 

strony oczekiwały konkretnych korzyści propagan-

dowo-wizerunkowych od intensyfikacji kontaktów 

kulturalnych. Przywódcy nazistowscy liczyli na to, że 

dzięki tym kulturowo-politycznym działaniom uda 

się zaangażować Polskę jako „młodszego” partnera  

w koalicję przeciw ZSRR. Następnym etapem miała być 

ideologiczna infiltrację sąsiada i stopniowe podporząd-

kowanie go Berlinowi, co otworzyłoby drogę do pla-

nowanej ekonomicznej, politycznej i kulturowej hege-

monii Niemiec na Wschodzie. Polska chciała natomiast 

w sferze zagranicznej polityki kulturalnej wykorzy-

stać swoje przysłowiowe pięć minut i poprzez ciekawą 

ofertę kulturalną zaprezentować się w Niemczech jako 

kraj należący do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej. 

Te działania miały wzbudzić szacunek dla Polski wśród 

narodowych socjalistów i jednocześnie zatrzeć utrwa-

lony po roku 1919 stereotyp Drugiej Rzeczpospolitej 

jako „państwa sezonowego”.

stawione zostały mechanizmy społecznej inscenizacji 

„wschodniopruskości” i jedności narodowej m.in. na 

przykładach takich symboli i rytuałów jak „bohaterska 

śmierć dla ojczyzny”, kult tężyzny fizycznej bądź uro-

czystości z okazji rocznic plebiscytów. Traba wnikliwie 

pokazuje szerokie oddziaływanie fenomenu „wschod-

niopruskości” nie tylko na społeczność tego regionu, 

ale też jego wpływ na kulturę polityczną Niemiec 

u progu powstania Trzeciej Rzeszy. 

Kontrowersyjne polsko-niemieckie kontakty kulturalne 
1934-1939

Karina Pryt: Befohlene Freundschaft. Die deutsch-polnischen Kultur-

beziehungen 1934-1939 [Pojedyncze publikacje NIH w Warszawie, 

t. 22], Osnabrück 2010, s. 517, EUR 35,- ISBN 978-3-938400-53-1

Monografia opublikowana w wydawnictwie fibre 

powstała na bazie pracy doktorskiej złożonej w 2009 r. 

na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. Przed-

miotem analizy są polsko-niemieckie kontakty kul-

turalne w latach 1934–1939, uważane za kontro-
wersyjne zarówno przez historyków, jak i przez 
opinię publiczną. Zbliżenie polsko-niemieckie w latach 

1934–1939 było wynikiem deklaracji o nieagresji pod-

Rosyjskie przejście graniczne w Bajorach ok.1900
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Kościół a polityka pojednania

Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania  

w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia“, wyd. 

Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer przy współpracy Tho-

masa Rotha, Warszawa 2010, 296 s., 57 zł.,- ISBN 978-83-7543-124-7

Polskie wydanie tomu poświęconego kościelnej poli-

tyce pojednania polsko-niemieckiego w latach 60. i 70. 

zawiera 21 rozpraw polskich i niemieckich historyków, 

politologów, teologów, dyplomatów i dziennikarzy, 

poświęconych początkom polityki pojednania między 

Polską a Niemcami i przełomowej roli Kościołów obu 

krajów w tym skomplikowanym procesie. Eseje pocho-

dzą z konferencji „Od pojednania do współpracy.  

Z okazji czterdziestolecia wymiany listów między bisku-

pami polskimi i niemieckimi”, zorganizowanej przez 

Fundację Friedricha Eberta, Uniwersytet Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego oraz Niemiecki Instytut Historyczny 

w Warszawie, która odbyła się w listopadzie 2005 roku.

Teksty koncentrują się na latach 1960 - 1980. Ich głów-

nym tematem są inicjatywy Kościołów, inicjatywy oby-

watelskie w Polsce i w obu państwach niemieckich, 

oraz wpływ, jaki one wywarły na stosunki polityczno-

-dyplomatyczne i na emocje społeczne. Przedmiotem 

analizy są m.in. słynne orędzie biskupów polskich 

do biskupów niemieckich z roku 1965, Memoran-

dum ewangelickiego kościoła Niemiec, działalność 

tzw. Kręgu z Bensbergu oraz polskich grup katoli-

ków świeckich Znak, Więź, Tygodnik Powszechny oraz 

polityka wschodnia rządu Brandta/Scheela. Wszyscy 

autorzy podkreślają wyjątkowy efekt synergii pomię-

dzy inicjatywami kościelnymi i działaniami państwa 

w procesie pojednania polsko-niemieckiego. Aktyw-

ność Kościołów stworzyła podwaliny pod późniejszą 

politykę wschodnią rządu Brandta/Scheela i znalazła 

odzwierciedlenie w podpisaniu układu o normalizacji 

stosunków wzajemnych między PRL a RFN w roku 1970.

Holokaust na terenach wcielonych do Rzeszy

Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939-

1945, wyd. Jacek Andrzej Młynarczyk i Jochen Bőhler, Osnabrück 2010, 

425 s., EUR 35, - ISBN 978-3-938400-51-7

W ramach serii Pojedyncze publikacje Niemieckiego 

Instytutu Historycznego w Warszawie ukazała się praca 

zbiorowa zatytułowana „Der Judenmord in den ein-

gegliederten polnischen Gebieten 1939-1945”. Tom, 

wydany przez Jochena Böhlera i Jacka Andrzeja Mły-

narczyka, zawiera 20 artykułów historyków izrael-

skich, angielskich, polskich i niemieckich, przedsta-

wiających najnowszy stan badań dotyczących zagłady 

Żydów na terenach polskich włączonych do Rzeszy  

w latach 1939-1945. Publikowane teksty zostały wygło-

szone podczas międzynarodowej konferencji zorgani-

zowanej w Katowicach we wrześniu 2005 roku przez 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Insty-

tut Pamięci Narodowej na temat „Zagłada Żydów na 

terenach polskich wcielonych do Trzeciej Rzeszy pod-

czas II wojny światowej”. Analiza skupia się na okrę-

gach Rzeszy „Gdańsk-Prusy Zachodnie” i „Kraj Warty”, 

region Górny Śląsk Wschód oraz okręgi ciechanowski  

i białostocki, które dotychczas rzadko stanowiły obiekt 

badań nad holokaustem. Szczególną uwagę badaczy 

zwróciła rola tych „terenów wcielonych” w proce-

sie ostatecznych decyzji o wymordowaniu ludności 

żydowskiej, m.in. takie aspekty jak stosunek centrum 

i peryferii czy motywy postępowania lokalnych zbrod-

niarzy nazistowskich. Poza tym wnikliwemu badaniu 

poddano poszczególne etapy prześladowania Żydów 

– od odbierania im praw i zamykania w gettach po 

systematyczne mordy. Odrębna część poświęcona 

jest funkcjonowaniu obozów pracy, obozów zagłady 

i obozów koncentracyjnych, m.in. mało dotąd znanej 

roli administracji techniczno-finansowej obozu śmierci 

Kulmhof (Chełmno nad Nerem). Okazuje się, że admi-

nistracja tego okręgu odegrała znaczącą rolę w mor-

dowaniu Żydów. Tom przedstawia poza tym reakcje 

zagrożonej ludności żydowskiej, ludności etnicznie 

polskiej oraz aliantów na pierwszą fazę holokaustu. 

Uroczyste otwarcie wystawy sztuki polskiej w Pruskiej Akademii Nauk. 
Ambasador Józef Lipski i komisarz wystawy Mieczysław Treter poka-
zują Adolfowi Hitlerowi rzeźby Xawerego Dunikowskiego

Raciąż, wrzesień/październik 1939: akcja przeciwko Żydom

Publikacje online

W roku objętym sprawozdaniem Instytut w dalszym 

ciągu dokładał wszelkich starań, by w coraz większym 

stopniu udostępniać publikacje drogą elektroniczną. 

W tym celu zacieśniono współpracę z platformą elek-

troniczną fundacji DGIA perspectivia.net. Po raz 

pierwszy opublikowano równocześnie klasyczną ksią-

-żkę drukiem i jej wersję online – był to 23 tom serii. 

Pojedyńcze publikacje NIH (zob. s. 59). Zdigitalizo-

wano również niektóre dawniej wydane tytuły (t. 2, 10 

i 18 serii Źródła i Studia NIH w Warszawie), dostępne 

na tej samej platformie. 

Na platformie perspectivia.net wydawany jest też 

zupełnie nowy periodyk „Lelewel-Gespräche des 

Deutschen Historischen Instituts Warschau“, ukazu-

jący się tylko w wersji elektronicznej. Dwa razy w roku 

uaktualniane są w nim zapisy Debat Lelewelowskich. 

Preludium tych zapisów stanowiły relacje z debaty 

„Inteligencja jako grupa społeczna. Osobliwość kra-

jów peryferyjnych czy fenomen ogólnoeuropejski?“ 

oraz głosy w dyskusji na temat „Czym było regnum 

wczesnych Piastów - czy we wczesnym średniowieczu 

istniały państwa?“ 
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przyznaje 

stypendia na prace naukowe z zakresu historii Polski, 

stosunków polsko-niemieckich oraz historii Polski na 

tle historii Europy Środkowo-Wschodniej, do których 

realizacji konieczny jest pobyt w Polsce. Stypendia 

skierowane są przede wszystkim do młodych naukow-

ców i przyznawane - w zależności od projektu badaw-

czego - na okres od jednego do kilku miesięcy wedle 

kryterium jakości składanych wniosków. Dodatkowym 

wyznacznikiem jest stopień powiązania tematycznego 

z aktualnymi tzw. zakresami badawczymi Niemiec-

kiego Instytutu Historycznego. Wraz z nową kon-

cepcją zakresów badawczych wiąże się staranie, aby 

poszerzyć i ożywić badania i dyskusje naukowe w ich 

ramach poprzez regularne włączanie w nie naukow-

ców wizytujących. W 2010 roku Instytut również 

przyznał stypendia, biorąc pod uwagę tematykę prac 

i jej pokrewieństwo z tematami własnych zakresów 

badawczych. Temu samemu celowi służyło rozszerze-

nie oferty stypendialnej dla samodzielnych pracowni-

ków naukowych (po habilitacji) mieszkających poza 

Polską. Teraz także oni mogą dwa razy w roku ubiegać 

się o trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy sty-

pendia. Wysokość stypendium ustalana jest indywidu-

alnie zgodnie z zasadą „no gain no loss“.

mgr Kirsten Gerland

(Universität Göttingen / marzec–kwiecień 2010) 

„Generationelle Dynamik im Umbruch von 1989/90“ 

dr Annika Souhr 

(Universität Hamburg / kwiecień 2010)

„Das Ordensland Preußen im Spiegel der brieflichen 

Kommunikation bis 1440“

dr Katrin Stoll 

(Universität Bielefeld / kwiecień–czerwiec 2010) 

„Szymon Datner: Tatzeuge und Historiker der

NS-Vernichtungspolitik in Polen.“

mgr Christian Schmidt-Rost

(Freie Universität Berlin / 15.4. – 15.8.2010)

„Jazz in der DDR und in der Volksrepublik Polen“

mgr Melanie Hembera

(Universität Heidelberg / 15.4. – 15.7.2010)

„Nationalsozialistische Besatzungspolitik

im Distrikt Krakau“

mgr Marta Polsakiewicz

(Universität Frankfurt / Oder / 14.6. – 16.7.2010)

„Wandel einer Metropole im Krieg. Warschau 1914-

1918“.

prof. David Tompkins

(University of Tennessee / 10.6. – 10.9.2010)

„Der kommunistische Ausbau eines Freund- und Fein-

bildes: An Beispielen von Israel, China und Jugosla-

wien im Sowjetblock“ 

mgr Tim Geelhaar

(Universität Frankfurt am Main / 19.7. – 17.9.2010)

„Projekt: The Visual Memories of European Nations“.

mgr Agata Sadowska

(Universität Konstanz / 30.8. – 10.10.2010)

„Den Warschauer Aufstand von 1944 erinnern.

Polnische Erinnerungsdiskurse in Heimat und Exil am 

Beispiel des Warschauer Aufstandes (1945-1990)“.

mgr Claudia Schneider

(Universität Halle / Saale / wrzesień 2010)

„Die Übersiedlungen aus VR in die DDR von 1964-1986“

mgr Katharina Kreuder-Sonnenm

(Universität Gießen / wrzesień–grudzień 2010)

„Bakteriologische Wissensräume. Transnationale Ver-

flechtungen der Bakteriologie in Polen, 1880-1939“

mgr Christine Heß

(Universität Bielefeld / październik–listopad 2010 )

„Lager – Zeichnungen. Funktionen und Rezeptionen 

am Beispiel des Frauenkonzentrations-lagers Ravens-

brück und des Konzentrationslagers Neuengamme “.

mgr Agnieszka Zagańczyk-Neufeld

(Universität Bochum / październik–grudzień 2010)

„Der Begriff des Politischen in Polen 1976-1997. Eie 

ideengeschichtliche Diskursanalyse“ 

mgr Mario Wenzel

(Technische Universität Berlin / 1.11. – 31.12.2010)

„Judenmord und Zwangsarbeit. Zwangsarbeitslager 

für Juden im Distrikt Krakau des Generalgouverne-

ments 1939-1944“

mgr Daniel Wagner

(GWZO Leipzig / listopad 2010–styczeń 2011)

„Elitenwandel und Sprachwechsel im spätmittelalter-

lichen Krakau. Erforschung der sozialen Verflechtun-

gen und des Spannungsgefüges zwischen Ratsherren 

und Adeligen sowie deren Auswirkungen auf die 

Sprachverhältnisse in den Büchern der Stadt Krakau 

zu Beginn des 16. Jahrhunderts“

W roku 2010 w Instytucie na gościnnych pobytach 

przebywało łącznie 21 naukowców, którzy uzyskali 

stypendia NIH w Warszawie. Pracowali oni w polskich 

archiwach i bibliotekach:

mgr Christhardt Henschel

(Simon-Dubnow-Institut Leipzig / 4.1.2010 – 12.2.2010)

„Vom Kollektiven Gedächtnisort zur nationalen Insti-

tution. Juden, Polen und die polnischen Streitkräfte 

1918-1939“

mgr Agnieszka Wierzcholska, M.A. 

(Freie Universität Berlin / styczeń–marzec 2010)

„Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in Polen 

1918-1956.“

dr Stefan Aderhold 

(Humboldt-Universität Berlin / styczeń–kwiecień 2010; 

czerwiec-wrzesień 2010; październik-listopad 2010)

„Benjamin Schmolcks Kirchenlieder – historisch-kritische 

Gesamtausgabe“

mgr Christian Meier

(Humboldt-Universität Berlin / luty–marzec 2010, maj 

2010)

„Sowjetisierung einer Stadt. Zum Charakter der sowje-

tischen Herrschaft und ihrer Wahrnehmung durch die 

Einwohner von Lwów (Lviv, Lemberg) 1939-1941.“

dr Anna Ayana Novikov-Almagor 

(Hebrew University Jerusalem / luty–marzec 2010; 

wrzesień 2010)

„Between Deutschland and Polska: the Clash of Identi-

ties in Interwar Eastern Upper Silesia.“

mgr Florian Peters

(Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

/ luty–marzec 2010; wrzesień 2010)

„Gespaltene Erinnerung? Der Zweite Weltkrieg in der 

Geschichtskultur der Volksrepublik Polen 1976-1989.“

3.  Stypendia i naukowcy na pobytach gościnnych
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Ze środków Fundacji im. Roberta Boscha i we 

współpracy z Uniwersytetem Warszawskim przy-

znano też dziewięć miesięcznych stypendiów dla 

młodych naukowców z Ukrainy, Białorusi, Litwy, 

Łotwy i obwodu kaliningradzkiego. Instytut zapro-

sił następujących stypendystów:

dr Aušra Baniulytė (Kowno)

„The Impact of European Politics on the Baroque Art 

of Lithuania in the Second Half of the Seventeenth 

Century“

dr Natalia Bilous (Kijów)

„Magdeburger Rechts in Kiev vom Ende des 15. Jahr-

hunderts bis zur Hälfte des 17. Jahrhunderts”

Andrei Charniakevich (Grodno)

„Shadow of Pinsk: Polish-Jewish relations during 

polish-soviet war 1919-20 on the territory of the ex-

-Grand Duchy of Lithuania“

dr Anna M.Karpenko (Kaliningrad)

„Identity politics in the Kaliningrad region: past and 

present“

Olga Matusevich (Mińsk)

„Polnische Historiographie der Geschichte der weißrus-

sischen Nationalbewegung in der Zweiten Republik 

Polen“

Giedre Mileryte (Kowno)

„The Visions of Lithuania and Polish Relations in Emi-

gration: 1945-1990“

dr Marius Ščavinskas (Kłajpėda)

„Christianization of Baltic Rim: Polabian Slavs – Pome-

rania – Balts“

Natalia Slizh (Grodno)

„Adlige Ehen im Großfürstentum Litauen im 16. und 

17. Jahrhundert“ 

dr Dzmitry Vitsko (Mińsk)

„Der Bürgerkrieg im Fürstentum Großlitauen in den 

Jahren 1696-1702“równieżw tym roku. 

W objętym sprawozdaniem roku w ramach długoter-

minowego stypendium Fundacji Współpracy Polsko-

-Niemieckiej w Instytucie pracowali dr Robert Brier 

(styczeń-marzec) i dr Jens Boysen (styczeń-listopad), 

a jako stypendystka Niemieckiego Towarzystwa 

Badawczego (DFG) dr Katrin Stoll (październik-gru-

dzień). Projekty, nad którymi pracowali, zostały włą-

czone do zakresu badawczego nr 4 (zob.).

W szerszym sensie do „naukowców na gościnnych 

pobytach“ zaliczyć można także praktykantki i prakty-

kantów, którzy wybrali na miejsce swoich praktyk NIH. 

I w tym wypadku starano się od samego początku włą-

czać ich do prac w poszczególnych zakresach badaw-

czych, aby mieli możliwość częściowej choćby realizacji 

własnych planów naukowych. Z tego powodu przyj-

mowane były tylko aplikacje od studentów wyższych 

roczników, wykazujących już konkretne zainteresowa-

nia, pokrywające się z tematyką badań NIH. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem praktyki 

w NIH odbyły następujące osoby:

Marta Ansilewska (Poczdam / 2.1.10 - 28.2.10 / Zakres 

badawczy III i IV)

Clara Frysztacka (Berlin / 1.3.10 - 30.4.10 / Zakres 

badawczy III i IV)

Sarah Rupprecht (Dettingen / 1.3.10. - 30.4.10 / Biblio-

teka)

Jakub Sawicki (Fryburg / 1.5. - 30.6.10; 1.8. - 31.8.10 / 

Zakres badawczy IV)

Marta Konopka (Warszawa / 1.12.10 - 23.12.10 / Zakres 

badawczy I)

Oskar Świderski (Warszawa / 16.11.-23.12.10 / Zakres 

badawczy IV )
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4.  Biblioteka 

Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego jest 

biblioteką prezencyjną, której zadaniem jest zapew-

nienie literatury niezbędnej do badań prowadzonych 

w Instytucie. Ponadto biblioteka dostępna jest bezpłat-

nie także użytkownikom z zewnątrz. Wyszukiwanie 

w katalogu obejmującym całość zasobów jest możliwe 

w sieci instytutowej jak i poprzez stronę internetową 

Instytutu. W nowocześnie wyposażonej czytelni użyt-

kownicy mają dostęp do tradycyjnych publikacji dru-

kowanych jak i do źródeł elektronicznych.

Biblioteka NIH pełni rolę komplementarną wobec dużych 

historycznych bibliotek naukowych Warszawy. Jej misją 

jest gromadzenie publikacji dotyczących historii Nie-

miec, Polski, dziejów stosunków polsko-niemieckich oraz 

pozyskiwanie ważnych, pionierskich publikacji z zakresu 

nauk historycznych. Jednocześnie biblioteka koncentruje 

się na zdobywaniu zachodniej literatury fachowej, nato-

miast zakup polskich publikacji następuje tylko w wyjąt-

kowych przypadkach, co jest uzasadnione względami 

praktycznymi (ograniczona powierzchnia magazynowa, 

dostępność tych pozycji w innych lokalnych bibliote-

kach). Z tego samego powodu stosuje się także bardzo 

wstrzemięźliwą politykę włączania do zasobów biblio-

teki książek przekazanych w formie darów. 

Po ustanowieniu zakresów badawczych decyzje doty-

czące zakupów nowych pozycji wydawniczych prze-

niesione zostały na zespoły pracujące w ich ramach. 

Dysponują one w tym celu określonymi kwotami 

budżetowymi. Coraz większą wagę przykłada się do 

zakupu publikacji retrospektywnych, uwzględnia-

jąc przy tym ich jakość merytoryczną i znaczenie dla 

przyszłych badań. Liczba nabywanych rocznie tomów 

została zatem wyraźnie zredukowana, jednak dzięki 

oszczędnościom w innych pozycjach budżetu zwięk-

szono fundusz biblioteczny z 75.000 do 89.000 euro. 

Łącznie zakupiono 1.911 tomów, w tym 1.651 publi-

kacji książkowych i 260 czasopism. Tym samym liczba 

posiadanych w bibliotece tomów wzrosła do 73.200 

przy 322 prenumerowanych tytułach czasopism.

Biblioteką kieruje dyplomowana bibliotekarka Iza-

bella Janas, naukowa koordynacja rozwoju biblio-

teki spoczywa na pani wicedyrektor NIH dr hab. Ruth 

Leiserowitz, której podlega również nadawanie haseł 

i sygnowanie nabytków dotyczących historii po 1800 

roku. Nowości z okresu od średniowiecza do 1800 roku 

opracowuje rzeczowo dr hab. Almut Bues.

Jednocześnie na mające coraz większe znaczenie 

media elektroniczne biblioteka wydała 5.238 euro. 

Ponadto przekazano do oprawy 290 pozycji (głównie 

czasopisma, jak i uszkodzone książki). Liczba użytkow-

ników z zewnątrz utrzymywała się w 2010 r. na pozio-

mie lat ubiegłych i wyniosła 1016 osób. W minionym 

roku biblioteka wydatnie poszerzyła swoje zasoby 

cyfrowe. Nie ograniczają się one do samej tylko lite-

ratury historycznej, lecz rozszerzają jej ofertę o wiele 

istotnych obszarów pogranicznych. Zasoby cyfrowe 

udostępniane są w czytelni Instytutu, również użyt-

kownikom z zewnątrz. Zalicza się do nich między 

innymi Elektroniczną Bibliotekę Czasopism (EZB) oraz 

System Informacyjny Baz Danych (DBIS). Poza tym kata-

log został wzbogacony o 215 dysertacji doktorskich 

w wersji elektronicznej oraz kilka kolejnych e-publi-

kacji, do których istnieje bezpośredni dostęp online 

wprost z katalogu. We współpracy z Niemieckimi Insty-

tutami Historycznymi w Moskwie i Paryżu oraz z Nie-

mieckim Instytutem Studiów Japonistycznych w Tokio 

i przy wsparciu Fundacji Niemieckie Instytuty Huma-

nistyczne za Granicą (DGIA) stworzony został portal 

Ciando z licencjonowanymi e-bookami. Obecnie zin-

tegrowanych z katalogiem biblioteki. jest około 286 

e-booków.

Czytelnia biblioteki
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C.  Organizacja

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie został 

utworzony w 1993 roku i jest jedną z sześciu takich 

niemieckich placówek zagranicą. Jest finansowany 

ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa 

Edukacji i Badań za pośrednictwem fundacji „Deutsche 

Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland“ (DGIA), 

do której należą także podobne instytucje w Rzymie 

(1888), Paryżu (1958), Londynie (1976), Waszyngtonie 

(1986) i Moskwie (2005) oraz Orient-Institut w Bejrucie 

(1961), Institut für Japanstudien w Tokio (1988), Forum 

für Kunstgeschichte w Paryżu (1997) i Orient-Institut  

w Stambule (2009). W ubiegłym roku częściowy budżet 

Instytutu opiewał na 2.393.000 €. Do tego dochodziło 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wyso-

kości 189.600 €, pozyskanych z Fundacji Volkswagena 

na przeprowadzenie konferencji „Jedność w wielości“ 

oraz z Fundacji im. Roberta Boscha na przyznanie sty-

pendiów Boscha.  

Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego jest 

prowadzenie badań naukowych nad historią Polski, 

historią stosunków polsko-niemieckich w kontekście 

europejskim i międzynarodowym. Na tym polu Insty-

tut prowadzi innowacyjne badania nad kluczowymi 

zagadnieniami z zakresu historii Polski przedstawia-

nymi na szerszym tle i szczególnie uwzględniającymi 

stosunki między Polską a Niemcami. W praktyce dzia-

łalność Instytutu skupia się na prowadzeniu ściśle 

określonych tematycznie projektów badawczych.  

 

Ponadto Instytut wspiera międzynarodową wymianę 

naukową i dyskusje prowadzone w nauce historycznej. 

Przede wszystkim przyczynia się do tego poprzez roz-

wijanie komunikacji, współpracy oraz wymiany nauko-

wej pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi,  

a także historykami z sąsiednich państw wschodnio-

europejskich oraz badaczami z Zachodu. Dzięki sze-

rokiemu wachlarzowi imprez naukowych, publikacji i 

programów stypendialnych NIH posługuje się spraw-

dzonymi instrumentami w pobudzaniu życia nauko-

wego, które przyczyniają się również do promowania 

młodej kadry naukowej zajmującej się badaniami dzie-

jów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

1.  Struktura i zadania  

C. Organizacja
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We wszystkich zagadnieniach naukowych Niemiec-

kiemu Instytutowi Historycznemu doradza dziewię-

cioosobowa Rada Naukowa o międzynarodowym 

składzie. W ubiegłym roku przewodniczącą Rady była  

prof. Bianka Pietrow-Ennker, a wiceprzewodniczącą  

dr Karin Friedrich. Członkowie Rady spotkali się w War-

szawie 8 i 9 października, w celu dokonania oceny dzia-

łalności Instytutu. 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dyspo-

nował w ubiegłym roku 18 etatami, z czego 12 miejsc 

przypadało na tzw. pracowników oddelegowanych 

zgodnie ze stosownymi przepisami prawa niemiec-

kiego i 6 na tzw. pracowników miejscowych. Łącznie 

zatrudnionych było na tych etatach 20 pracowni-

ków: 11 z nich oddelegowanych z BRD czasowo i 2 na 

czas nieokreślony oraz 7 pracowników miejscowych. 

Uzupełnieniem etatów było kolejnych 11 czasowo 

zatrudnionych pracowników, opłacanych ze środków 

zewnętrznych. Było wśród nich 4 pracowników nauko-

wych i czworo asystentów naukowych. Tym samym  

w Instytucie pracowało w 2010 r. łącznie 31 pracowni-

ków, a wśród nich 11 z doktoratem i troje doktorów 

habilitowanych.

Dział naukowy funkcjonuje w systemie, w którym 

zasadą jest systematyczna wymiana personelu. Pracow-

nicy naukowi zatrudniani są z reguły na czas określony 

(3 lata), przy czym istnieje możliwość jednorazowego 

przedłużenia tego okresu o kolejne 3 lata. Zatrud-

nienie na czas określony powinno być wykorzystane 

do zdobywania dalszych kwalifikacji akademickich, 

odpowiedniego ukierunkowania naukowych zainte-

resowań, które stworzą zatrudnionemu perspektywy 

zawodowe w Niemczech lub w społeczności między-

narodowej. W myśl tych zasad z Instytutu odszedł 30 

września kończący kadencję dr Jochen Böhler, który 

będzie kontynuował pracę naukową na Uniwersy-

tecie w Jenie. Jego miejsce do 1 grudnia zajmował  

dr Jens Boysen. Nową obsadę na kolejne 3 lata zyskały 

także cztery zwolnione wcześniej etaty: od 1 stycznia 

zatrudniony został dr Stephan Lehnstaedt, 1 lutego  

dr Maren Röger, 15 kwietnia dr Robert Brier, a 1 sierp-

nia dr Norbert Kersken. O dalsze 3 lata przedłużono 

też (do 31.12.2013) umowę z dr Grischą Vercamerem. 

Z pracy w Instytucie odeszła kierująca administracją 

Agnieszka Zydorek. 

Członkowie Rady w okresie objętym sprawozdaniem:

dr Karin Friedrich, wiceprzewodnicząca Rady 

(University of Aberdeen)

prof. dr Christian Lübke 

(GWZO/Universität Leipzig)

prof. dr Wolfgang Neugebauer 

(Universität Würzburg)

dr Rimvydas Petrauskas 

(Uniwersytet Wileński)

prof. dr Bianka Pietrow-Ennker, przewodnicąca Rady 

(Universität Konstanz) 

prof. dr Jan Maria Piskorski 

(Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr Wolfram Pyta 

(Universität Stuttgart)

prof. dr Krzysztof Ruchniewicz 

(Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr Martin Schulze Wessel 

(Ludwig Maximilian Universität München)

2.  Rada Naukowa 3.  Personal

Członkowie Rady Naukowej 8. 10. 2010r.: Wolfram Pyta, Bianka Pietrow-
-Ennker, Rimvydas Petrauskas, Christian Lübke, Karin Friedrich (od lewej)
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Personel w 2010 r.

Dyrektor     prof. dr Eduard Mühle 

Zastępca Dyrektora    dr hab. Ruth Leiserowitz  

Pracownik naukowy    dr Jens Boysen (od 1.12.)

Pracownik naukowy    dr hab. Almut Bues

Pracownik naukowy    dr Stephan Lehnstaedt 

Pracownik naukowy    Maren Röger (od 1.2.)

Pracownik naukowy    dr Robert Brier (od 15.4.)

Pracownik naukowy    dr Norbert Kersken (od 1.8.)

Pracownik naukowy     dr Grischa Vercamer

Pracownik naukowy    dr Jochen Böhler (do 30.9.)

Bibliotekarka dyplomowana   mgr Izabella Janas

Bibliotekarz     mgr Maciej Kordelasiński

Sekretariat     Dorota Zielinska

Sekretariat     Grażyna Ślepowrońska

Sekretariat     Edyta Suwinska 

Kierownik administracji    Agnieszka Zydorek 

Referentka administracyjna   Mareike Hirsch 

Pracownik administracyjny   Hanna Chrobocińska

Recepcja     Monika Karamuz

Nadzór techniczny budynku   Krzysztof Zdanowski

Pracownicy pomocniczy

Pracownik naukowy    dr hab. Igor Kąkolewski (do 30.06.)

Pracownik naukowy    dr Ewa Wółkiewicz (od 1.3.)

Pracownik naukowy    dr Dariusz Adamczyk (od 1.9.) 

Pracownik naukowy    dr George Indruszewski (od 1.9.)

Asystentka naukowa    Magda Dopieralska

Asystentka naukowa    mgr Marta Tycner-Wolicka

Asystentka naukowa    Saskia Herklotz 

Asystent naukowy    Marcin Siadkowski

Public Relations     mgr Kasia Shannon (od 1.5.)

Pracownik IT     Krzysztof Machaj

Pracownik biblioteki    mgr Artur Koczara
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