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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Zbliża się ku końcowi kolejny semestr letni i kolejne półrocze, a zatem 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie pragnie – niedługo przed 
nadejściem lata – poinformować krótko i zwięźle o swojej działalności 
w czasie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku. Mamy nadzieję, 
że również ten Newsletter spotka się z Państwa zainteresowaniem, zaś 
tych spośród Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat 
naszych bieżących projektów oraz rezultatów badań realizowanych 
w ramach czterech obszarów badawczych NIH, pragniemy odesłać 
do niedawno opublikowanego sprawozdania za rok 2011 i do naszej 
aktualizowanej na bieżąco strony internetowej (www.dhi.waw.pl). Na 
stronie znajdą Państwo również sprawozdanie roczne w formacie pdf. 

Z najlepszymi pozdrowieniami

Prof. dr Eduard Mühle

Newsletter Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Lipiec 2012 r. 
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Imprezy

Historia Polski w muzeum

24 lutego 2012 r., w związku z dorocznym posiedzeniem Związku Hi-
storyków Europy Środkowej, odbyła się w Niemieckim Instytucie Histo-
rycznym w Warszawie dyskusja panelowa, której tematem były polskie 
muzea historyczne. Maren Röger i Stephan Lehnstaedt opracowali 
formułę imprezy, której tematem przewodnim było pytanie o „wielkie 
narracje” obecne w powstających muzeach. Przedstawiciele trzech 
spośród najważniejszych instytucji muzealnych: Robert Kostro z Mu-
zeum Historii Polski w Warszawie, Piotr Majewski z Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku i Michał Niezabitowski z Muzeum Historycznego 
w Krakowie debatowali na temat master narratives obecnych w sta-
łych ekspozycjach ich placówek. Referenci prezentowali swoje muzea 
i wyjaśniali, jakie wartości pragną w nich przekazać i w jaki sposób. 
W otwartej dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniach rozważano po-
nadto kwestię, czy w muzeach potrzebna jest polityka historyczna – 
i w jaki sposób należy te ostatnie instytucje umocowywać politycznie. 

Pytano m.in. o to, czy historia Polski musi być prezentowana jako 
pozytywna, afi rmująca narracja o historycznej ciągłości, jako wersja 
kolektywnej, patriotycznej pamięci zbiorowej. Za równie uprawnioną 
trzeba bowiem uznać interpretację dziejów państwa polskiego w kon-
tekście europejskim. Obok polskich bohaterów i ofi ar swoje miejsce 
znalazłyby w niej również np. mniejszości, takie jak Żydzi, czy nawet 
Niemcy. Nie rezygnując z przekazywania informacji w emocjonalnie 
nacechowany sposób, ani z funkcji wychowawczych, można by dzięki 
takiemu podejściu pokazać uniwersalność dziejów Polski. Dyskutanci 
zgodzili się, że polityka partyjna nie może być dobrym kryterium oceny 
działalności muzeów i przedstawili swoje instytucje jako wprawdzie za-
angażowane, lecz neutralne politycznie, prowadzące ze sobą koleżeń-
ską wymianę. Pluralistyczne spojrzenie na polską historię spotkało się 
z ich jednoznaczną aprobatą, jako propozycja interpretacyjna, z której 
odwiedzający muzea mogą z pewnością skorzystać. 

Doświadczenia wojenne na froncie wschodnim I Wojny 
Światowej w perspektywie porównawczej

2 marca 2012 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współ-
pracy z Instytutem Badania Skutków Wojny im. Ludwiga Boltzmanna 
w Grazu przeprowadził w Warszawie warsztaty, których tematem była 
I Wojna Światowa w Europie Wschodniej. Historycy z Niemiec, Austrii, 
Polski, Węgier, Chorwacji, Czech, Ukrainy i Słowacji debatowali nad 
pytaniem, w jaki sposób żołnierze Monarchii Austro-Węgierskiej prze-
żywali ostatnią wojnę imperium. Ożywione dyskusje unaoczniły z całą 
wyrazistością, że postrzeganie wojny w wielonarodowym państwie po-
dążało rozmaitymi ścieżkami: na samym tylko froncie wschodnim ist-
niały, poza punktem widzenia z perspektywy żołnierzy austro-węgier-
skich także inne, zaś rozbieżności pomiędzy nimi stawały się jeszcze 
większe, gdy dla porównania brano pod uwagę front zachodni i włoski. 
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Obok oczywistych podobieństw, jak choćby codziennej walki o prze-
trwanie, istniały także wielkie bariery – niemal tak wielkie jak bariera ję-
zykowa – obecne zwłaszcza w kontekście nierozwiązanych problemów 
narodowościowych. Nie wykształciło się wspólne dla różnych nacji po-
strzeganie wojny – stało się tak choćby dlatego, że brakowało wymiany 
międzykulturowej, która zresztą była często niemożliwa. Perspektywa 
porównawcza warsztatów, uwzględniająca kontekst międzynarodowy 
ukazała, jak wiele również dzisiejsi badacze skorzystać mogą z kon-
taktu z odmiennym postrzeganiem ówczesnej rzeczywistości. Bada-
nia nad frontem wschodnim I Wojny Światowej, który stanowi jeszcze 
w wielu obszarach terra incognita zostały przez niniejszą konferencję 
zdynamizowane; dalsze istotne ustalenia przyniesie planowany tom 
zbiorowy. 

Moskwa a stan wojenny w Polsce w 1981 r. 

13 marca 2012 r. po raz siódmy odbyły się w Niemieckim Instytucie 
Historycznym w Warszawie Debaty Lelewelowskie, które stały się już 
stałą częścią programu naukowego Instytutu. Pomyślane jako forum 
dyskusyjne nad aktualnymi problemami polskich nauk historycznych, 
tym razem Debaty poświęcone zostały tematowi: „Moskwa a stan wo-
jenny w Polsce w 1981 r. Konieczność czy przezorność: dlaczego nie 
doszło do radzieckiej interwencji?”. Nawet po ponad trzydziestu latach 
okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 r. stano-
wią przedmiot niezwykle (zwłaszcza ostatnio) burzliwych kontrowersji, 
związanych z problematyką historii najnowszej, prawa i polityki pamię-
ci. Aby przełamać zauważalne ostatnio w Polsce zawężenie dyskusji 
do osoby Wojciecha Jaruzelskiego, w ramach Debat Lelewelowskich 
zgromadzono uczestników sporu badawczego toczonego na forum 
międzynarodowym, a koncentrującego się wokół pytania o pozycję 
Moskwy w sytuacji geopolitycznej zmienionej przez politykę odpręże-
nia. W dyskusji, moderowanej przez Roberta Briera (NIH w Warsza-
wie), Wilfried Loth (Uniwersytet w Essen-Duisburgu) ocenił postawę 
Moskwy jako świadectwo daleko posuniętej erozji doktryny Breżniewa: 
wedle tej koncepcji sowieckie przywództwo uznało negatywne konse-
kwencje militarnej interwencji w Polsce za bardziej ważące na dalszej 
wymianie z Zachodem niż utrzymanie radzieckiej hegemonialnej strefy 
wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Mark Kramer (Uniwersytet 
Harvarda) uznał natomiast, że narodowe rozwiązanie kryzysu polskie-
go było wywiązaniem się z żądań, które Moskwa stawiała od czasów 
powstania Solidarności; nie może być tu zatem mowy o erozji doktryny 
Breżniewa. Andrzej Paczkowski (ISP PAN) zwrócił z kolei uwagę na 
problemy wynikające z faktu, że od późnych lat 90. nie odnotowano 
niemal żadnych nowych znalezisk źródłowych. W niezwykle ożywionej 
dyskusji Andrzej Friszke (ISP PAN) i Łukasz Kamiński (IPN) wskaza-
li na możliwości poznawcze, jakie otwierają się dzięki wykorzystaniu 
materiałów z mało obiecujących na pierwszy rzut oka zasobów, jak 
np. dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i akta pozosta-
łych państw Układu Warszawskiego. Karol Modzelewski (Uniwersytet 
Warszawski) napominał, że krytyka źródłowa – zwłaszcza dokumen-
tów rosyjskich – powinna być dokładniejsza, zaś Konstanty Gebert 
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(Gazeta Wyborcza) i marszałek senatu Bogdan Borusewicz włączyli 
do dyskusji perspektywę świadków historii. Podsumowując, dyskusja 
potwierdziła, że międzynarodowy kontekst ożywia i poszerza debatę 
nad stanem wojennym w Polsce. 

Konkurenci polskiego nacjonalizmu

Podczas dorocznej konferencji Association for the Studies of Nationali-
ties, która odbyła się w dniach 19 – 21 kwietnia 2012 r. na Uniwersyte-
cie Columbia w Nowym Jorku, uczestnicy III obszaru badawczego Nie-
mieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie zaprezentowali panel, 
poświęcony kulturowym i ideologicznym konkurentom polskiego nacjo-
nalizmu w końcu XIX w. Tematem pierwszej części panelu był stosunek 
budzącego się polskiego nacjonalizmu do schyłku XIX stulecia jako 
epoki nowych, stymulujących mobilność technologii, takich jak kolej 
żelazna, samochód i samolot. Referaty Jana Musekampa (Uniwersytet 
Europejski Viadrina) poświęcone budowie pruskiej Kolei Wschodniej 
i Nathana Wooda (University of Kansas) o upowszechnieniu się pojaz-
dów mechanicznych w Galicji ukazały, że  nowe technologie stanowiły 
z jednej strony zapowiedź nowego porządku świata, w którym wyda-
rzenia będą przebiegać dynamicznie, a co za tym idzie były wyrazem  
uniwersalnych wyobrażeń o postępie. Z drugiej strony jednak mogły 
się one stać – jak w przypadku Kolei Wschodniej – narzędziem polityki 
germanizacyjnej i nośnikiem wyobrażenia o „kulturowym marszu naro-
dów”, które wzmacniało poczucie polskiego zacofania i odmienności. 

Podczas drugiej części panelu rozważano stosunek nacjonalizmu do 
konkurencyjnych wobec niego, aspirujących do uniwersalności wy-
obrażeń o porządku świata. Tim Buchen (NIH w Warszawie/ Uniwersy-
tet w Bambergu) pokazał na przykładzie dwóch galicyjskich posłów do 
wiedeńskiej Rady Państwa – jezuity Stanisława Stojałowskiego i rabi-
na Josefa Blocha – złożone relacje religii i nacjonalizmu w epoce ro-
dzącej się polityki masowej. Robert Brier (NIH w Warszawie) wskazał, 
na podstawie dyskusji o sprawie polskiej na forum Międzynarodówki 
Socjalistycznej, że skupienie się polskich socjalistów na kwestii nie-
podległości powinno być postrzegane w kontekście powstawania pod 
koniec XIX w. organizacji międzynarodowych. Keely Stauter-Halsted 
(University of Illinois, Chicago) wygłosił w komentarzu pochwałę pa-
nelu jako odważnego przedsięwzięcia, które podsumowuje, poszerza 
i pogłębia dotychczasowe badania historyczne nad nacjonalizmami. 

Polska w Pierwszej Wojnie Światowej

26 i 27 kwietnia 2012 r. Instytut zorganizował warsztaty, na których 
zaprezentowano nowe badania, trendy badawcze i wyniki studiów nad 
zagadnieniem Polski w I Wojnie Światowej, będące rezultatem prac, 
realizowanych w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie 
przez polsko-niemiecką grupę badawczą w ramach projektu stworze-
nia międzynarodowej Encyklopedii I Wojny Światowej 1914 - 1918, 
dostępnej online. Referaty wygłaszano i komentowano w ramach czte-
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rech paneli, przy czym zakres tematyczny rozciągał się od „Wyobrażeń 
o wojnie” (panel I), poprzez „Swoich, obcych i władzę – etniczność uwi-
kłaną w wojnę” (panel II) oraz „Wojnę w doświadczeniach grupowych” 
(panel III), po „Kobiety i dobroczynność w Pierwszej Wojnie Światowej” 
(panel IV). Imprezę podsumował wieczorny wykład Rogera Chickeringa 
pt. „Jak pisać (miejską) historię Pierwszej Wojny Światowej?” Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu odbyły się liczne 
ciekawe dyskusje i nawiązano wiele nowych kontaktów badawczych. 
Ponadto, dzięki warsztatom, szeroka publiczność mogła już przed pla-
nowaną doroczną konferencją na temat I Wojny Światowej zapoznać 
się z ową interesującą problematyką. 

To stay or go – Jews in Europe in the aftermath 
of the Holocaust – część II

W dniach od 14 do 15 maja 2012 r. odbyła się w Żydowskim Instytucie 
Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie druga część 
międzynarodowej konferencji To stay or go? Jews in Europe in the 
immediate aftermath of the Holocaust / Zostać czy wyjechać? Żydzi 
w Europie w pierwszych latach po Holokauście. Została ona opraco-
wana koncepcyjnie i zorganizowana wspólnie przez dr Helenę Datner 
(ŻIH), dr Katrin Steffen (Instytutu Północno-Wschodni w Lüneburgu) 
i dr Katrin Stoll (NIH w Warszawie). Badacze i badaczki z Ameryki, 
Europy i Izraela dyskutowali przez dwa dni na temat warunków życia, 
perspektyw i szans Żydów europejskich w pierwszych latach po Ho-
lokauście. W obliczu ogromu zbrodni, politycznych zawirowań powo-
jennych, trwającej nadal antysemickiej atmosfery i ponawiających się 
aktów przemocy na tle antysemickim, wielu Ocalałych zadawało sobie 
pytanie, czy powinni wrócić do swoich przedwojennych ojczyzn i za-
cząć życie od nowa, czy też wyemigrować z Europy. Sytuację Żydów 
w Europie Wschodniej i Zachodniej analizowano w oparciu o przykłady 
z różnych krajów (Niemiec, Francji, Polski, Czechosłowacji, Związku 
Radzieckiego), regionów (Dolny Śląsk, Transylwania) i miast (Frank-
furt nad Menem, Lwów, Wrocław). 
Program konferencji dzielił się na cztery części. Referaty pierwszej 
sekcji traktowały o ruchach migracyjnych Żydów po wyzwoleniu i in-
terakcji Żydów i nie-Żydów w różnych punktach, które spełniały dla 
Ocalałych funkcję stacji przejściowych i tymczasowych miejsc pobytu. 
W drugiej sekcji przeanalizowano skutki Holokaustu dla społeczności 
żydowskich w oparciu o różne przykłady, takie jak: nieudana odbudowa 
ruchu Betar w Polsce, reakcje żydowskich pisarzy w Polsce, instytu-
cjonalna struktura społeczności żydowskich we Francji i studium World 
Jewish Congress na temat sytuacji Żydów w Rumunii. Trzecia sekcja 
dotyczyła stosunku politycznego establishmentu i władz lokalnych do 
Ocalałych. W ramach czwartego panelu omawiano wczesne formy do-
kumentowania, badania i upamiętniania Holokaustu oraz przeprowa-
dzano analizę świadectw Zagłady. Podsumowując, nowe, ogólnoeuro-
pejskie, wieloaspektowe i interdyscyplinarne ujęcie tematu okazało się 
niezwykle owocne. 
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Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów w jej społecznych 
i kontynentalnych kontekstach od X do początków XIII w.

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 r. odbyła się w Niemieckim 
Instytucie Historycznym w Warszawie międzynarodowa konferencja 
pod tytułem: „Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów w jej społecznych 
i kontynentalnych kontekstach od X do początków XIII w.” Przedmiotem 
konferencji była identyfi kacja i opis sieci powiązań społecznych, które 
we wczesnym i dojrzałym średniowieczu miały znaczenie dla władzy 
Piastów. Tak postawione pytanie badawcze zakłada, że tworzenie się 
władzy nie było w średniowiecznej Polsce procesem przebiegającym 
endogennie, lecz należy je rozpatrywać w kontekście ogólnoeuropej-
skich interakcji. Kontakty i impulsy, zaangażowanie i konfl ikty, które 
wynikły z owych uwarunkowań prowadziły do powstania osobistych re-
lacji i powiązań o charakterze sieci, które okazały się strukturalnie sta-
bilne przez wiele pokoleń, lecz w konkretnych przypadkach wymagały 
regularnego odnowienia. W oparciu o źródła pisane, numizmatyczne 
i archeologiczne referenci z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Holan-
dii dali w 14 wystąpieniach wgląd w wielorakie spektrum kontynen-
talnych i ponadkontynentalnych interakcji. Ich podmiotem byli kupcy, 
przedstawiciele dynastii piastowskiej i duchowni, a sięgały one aż do 
Skandynawii na północy, Francji na zachodzie, Włoch na południu oraz 
niekiedy aż do rejonu środkowej Wołgi i Azji Środkowej na wschodzie. 
Dwie sprawy ukazały się przy tym w całej jasności: po pierwsze, kon-
takty te miały fundamentalne znaczenie dla tożsamości elit i co za tym 
idzie, dla uformowania się monarchii gnieźnieńskiej na płaszczyźnie 
intelektualnej, kulturowej i gospodarczej; po drugie, owe sieci charak-
teryzowały się nierzadko różną chronologią i geografi ą. Innowacyjne 
podejście, zakładające zgromadzenie na konferencji badaczy specjali-
zujących się niekiedy w bardzo odległych od siebie dziedzinach, w celu 
przedyskutowania strukturalnych związków i sieci powiązań, spotkało 
się z wielkim zainteresowaniem również wśród fachowej publiczności, 
co znalazło odzwierciedlenie w niezwykle ożywionej dyskusji. Tego ro-
dzaju ujęcie tematu zasługuje na jeszcze precyzyjniejsze omówienie 
i rozważenie w ramach podsumowania znaczenia kontynentalnych 
sieci powiązań dla tworzenia się władzy piastowskiej. 

Wykłady wtorkowe

Wiosenny cykl wykładów wtorkowych Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego w Warszawie, przeprowadzony w Warszawie i Poznaniu, poświę-
cony był tym razem prezentacji jednego tematu z każdego z czterech 
obszarów badawczych Instytutu. Sebastian Brather (Freiburg) wygło-
sił wystąpienie pt. „Archeologia średniowieczna a tożsamość. Przy-
kład Słowian Zachodnich”, Eva Schlotheuber (Düsseldorf) – wykład pt. 
„Mądry król. Koncepcja i legitymizacja panowania cesarza Karola IV”, 
Jürgen Martschukat (Erfurt) – wykład pt. „Lower East Side Confl icts: spoj-
rzenie na stosunki rodzinne, porządek społeczny i porządek płci w USA 
ok. 1900 r.”, zaś Thomas Großbölting (Münster) zajął się pytaniem „Jak 
postępować ze spadkiem po komunizmie? Sposoby obchodzenia się 
z dyktaturą w niemiecko-polskiej perspektywie porównawczej”. 
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Publikacje

Nowa publikacja o II wojnie światowej

W cyklu „Monografi e Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warsza-
wie” w wydawnictwie fi bre ukazała się praca zbiorowa pod redakcją 
Jochena Böhlera i Stephana Lehnstaedta „Przemoc i dzień powszedni 
w okupowanej Polsce 1939-1945”. Opublikowane w tomie teksty 23 
autorów pochodzą z konferencji „Przemoc i dzień powszedni w okupo-
wanej Polsce” zorganizowanej w listopadzie 2009 roku przez Niemiec-
ki Instytut Historyczny oraz  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
Problematyka historii przemocy, historii życia codziennego i ich porów-
nanie mają już ugruntowaną pozycję w historiografi i. Do tej pory nie 
wykorzystywano ich jednak w sposób systematyczny do analizy zja-
wisk okupacji i wojny. Niniejsza praca zbiorowa prezentuje natomiast 
spojrzenie z takiej perspektywy na niemiecką i radziecką okupację 
Polski podczas II wojny światowej. W pierwszej części książki zbada-
no nowe formy władzy, stworzone przez okupantów. Skoncentrowano 
się szczególnie na hitlerowskich i radzieckich metodach  sprawowania 
władzy, przedstawionych na przykładzie funkcjonowania sądownictwa, 
policji oraz aparatu zajmującego się przesiedleniami ludności.  Druga 
część poświęcona jest nowym elitom, które ukształtowały się w wyniku 
podboju militarnego. Znajdujemy tutaj teksty o radzieckich ofi cerach 
politycznych, NKWD, a także o urzędnikach władz „kraju Warty” oraz 
zachowaniu niemieckich okupantów w Warszawie. Następna część 
publikacji zawiera studia na temat etnizacji życia codziennego, które 
było wynikiem opisanych we wcześniejszych partiach książki działań 
aparatu okupacyjnego i jego nowych elit. Przeanalizowano m.in. poli-
tykę ludnościową w miastach, których mieszkańcy  podlegali w latach 
1938-1946 wielokrotnie zmieniającym się reżimom i w związku z  tym 
poddawani byli zmieniającej się polityce narodowościowej. Ze względu 
na szczególne znaczenie ruchu oporu w historii okupacji ziem polskich 
zagadnieniu temu poświęcono oddzielny blok tematyczny. Walka prze-
ciwko okupantom została tutaj przedstawiona z perspektywy polskiej, 
ukraińskiej i żydowskiej. Ukazano także represje przeciwko uczestni-
kom ruchu oporu oraz ich sposób radzenia sobie ze zjawiskiem etniza-
cji życia codziennego.

Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939-1945, wyd. Jochen Böhler 
i Stephan Lehnstaedt, [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Histo-
rischen Instituts Warschau, tom 26], Osnabrück 2012, s. 566, 39,80 
EUR,  ISBN 978-3-938400-70-8. Książka dostępna również jako 
e-book: http://www.e-cademic.de/product/9783938400708
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Studia na temat szlachty w średniowiecznej Polsce

Tom 25, który ukazał się w ramach serii wydawniczej „Quellen und 
Studien“ Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie zawiera 
niemieckie tłumaczenia najważniejszych polskich publikacji dotyczących 
genezy polskiej szlachty. Niewiele jest państw w Europie, w których 
szlachta odgrywałaby tak dużą rolę jak w Polsce. Od kiedy w XV wieku 
polska szlachta ukonstytuowała się jako stan, w tak dużym stopniu 
zdominowała politykę, sprawy społeczne i gospodarkę, że królestwo 
zmieniło się wręcz w „Republikę szlachecką”. Także liczebnie, posiadając 
8-10-procentowy udział w całej populacji, szlachta zajmowała wysoką 
pozycję. Jeszcze w XIX i XX wieku zachowanie i mentalność szlachty 
kształtowały kulturę polską i miały decydujący wpływ na losy narodu.

Jakie są korzenie tej posiadającej niezwykle duże wpływy warstwy 
społecznej i jakie mechanizmy i zależności przyczyniły się w XI-XIV 
wieku do jej stopniowego uformowania? Autorzy publikacji starają się 
znaleźć odpowiedź na te pytania wykorzystując wyniki najnowszych 
badań. W tomie znalazło się trzynaście, zebranych przez wydawcę 
i opatrzonych wprowadzeniem artykułów polskich mediewistów. 
Omawiają oni w swych pracach przede wszystkim długotrwały 
proces transformacji, w wyniku którego z książęcych dworzan, 
urzędników, wojowników i rycerzy powstała jednorodna prawnie, 
mocno zróżnicowana socjoekonomicznie warstwa szlachecka. Oprócz 
tego omawiany jest w szczególności udział możnych w polityce 
książąt i królów piastowskich, tworzenie się rodów szlacheckich 
i związków heraldycznych, jak również ich podstaw ekonomicznych. 
Publikacja oferuje więc nie tylko wgląd w aktualny stan polskich 
badań naukowych, ale po raz pierwszy w języku niemieckim także 
nowszy obraz wczesnego średniowiecza i genezy polskiej szlachty.

Eduard Mühle (wyd.), Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen, 
Wiesbaden 2012, s. 496, mapy, tablice rodowe; EUR 64,- (ISBN 978-
3-447-06589-4). 

Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych

Niemiecki Instytut Historyczny wraz z wydawnictwem Neriton oraz Mu-
zem Historii Polski wydał w ramach swojej serii „Klio w Niemczech“ 
polskie tłumaczenie książki „Nicht West - nicht Ost. Frankreich und 
Polen in der Wahrnehmung deutscher Reisender zwischen 1750 und 
1850“ Bernharda Strucka. Przedmiotem tego studium porównawczego 
jest sposób postrzegania Francji i Polski w niemieckich relacjach po-
dróżniczych z lat 1750-1850. Bazę źródłową publikacji stanowią liczne 
niemieckojęzyczne sprawozdania podróżnicze z drugiej połowy XVIII 
i pierwszej połowy XIX wieku. W pierwszej części książki dokonano ana-
lizy autorów relacji i ich praktyki podróżowania pod względem ich spo-
łecznego, zawodowego i wyznaniowego pochodzenia. Autor stwierdza 
tutaj, że podróżni przekazywali w swoich relacjach przede wszystkim 
perspektywę oświeconego, wykształconego mieszczaństwa, podkre-
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ślając przy tym „ogromne różnice pomiędzy bliskim im środowiskiem 
miejskim, a postrzeganą jako obca i zacofana społecznością wiejską”.

Drugi rozdział poświęcony jest przestrzeniom podróży i praktyce po-
dróżowania. W tej części zbadano zarówno relacje podróżnicze z re-
gionów wiejskich we Francji i w Polsce jak i portrety kultury miejskiej 
z obu krajów (Paryż, Warszawa, Lwów, Lyon).  Bernhard Struck znaj-
duje wiele podobieństw w negatywnym sposobie opisu wsi francuskiej 
i polskiej (podobne krytyczne uwagi o złym sposobie budowania do-
mów oraz o zacofanej, wierzącej w zabobony ludności wiejskiej i jej złej 
sytuacji materialnej). W związku z powyższym pojawia się też temat 
relacji między centrum a peryferiami: zdaniem Strucka w oczach nie-
mieckich podróżnych „linia podziału między postępem, a zacofaniem 
przebiegała nie między Wschodem, a Zachodem, lecz w pierwszym 
rzędzie między miastem a wsią”. W tym kontekście autor podkreśla, 
że kategorie Wschód i Zachód w znaczeniu, w którym są obecnie po-
wszechnie stosowane, nie odgrywały do około 1800 roku prawie żadnej 
roli. Przed 1800-1815 Polskę przyporządkowywano razem z krajami 
skandynawskimi do kategorii Północy, natomiast Francję uważano za 
kraj znajdujący się na Południu. Do tego też czasu Wschód oznaczał 
to samo co Orient albo Azja.

W trzeciej części pracy pokazano m.in. jak wewnątrzniemiecka deba-
ta  w latach 30. XIX wieku na temat narodu i państwa narodowego 
doprowadziła do zmian w obu obrazach opisywanych obcych (Fran-
cuzów i Polaków). Autor prześledził m.in. użycie  pojęcia „polnische 
Wirtschaft” („polska gospodarka”) oraz spróbował odpowiedzieć na py-
tanie dlaczego wczesny nacjonalizm owego okresu był zdecydowanie 
bardziej ofensywnie skierowany przeciwko Polsce niż Francji. Praca 
posiada obszerny aneks zawierający w formie tabelarycznej wykaz 
autorów wykorzystanych relacji. Czytelnik znajdzie tutaj szczegółowe 
informacje na temat ich wykształcenia, wyznania, zawodu, celów po-
dróży czy miejsca zamieszkania.

Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach 
niemieckich podróżnych w latach 1750-1850, [Klio w Niemczech t.18], 
Warszawa  2012, s. 311, 34 zł, ISBN 978-83-7543-223-7

Terminy

Konferencje

Piątek, 31 sierpnia 2012 r., godz. 9.30, Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie
Reading the Chronica Polonorum by Bishop Vincentius 
of Cracow
Warsztaty Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie z udziałem 
autorów przygotowywanej publikacji na temat Wincentego Kadłubka.
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Czwartek, 13 września 2012 r., Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie
„Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich 
podróżnych w latach 1750-1850” (Nicht West-nicht Ost, Frank-
reich und Polen in der Wahrnehmung deutscher Reisender zwi-
schen 1750 und 1850) von Bernhard Struck
Promocja książki

Poniedziałek, 15 października 2012 r., Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie
Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur /im Auftr. der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig hrsg. von 
Dan Diner, Band 1 (Encyklopedia historii i kultury Żydów, wyd. 
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, red. Dan 
Diner, t. 1)
Promocja książki

Czwartek, 11 października – sobota, 13 października 2012 r., Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie
Tożsamość narodowa i powiązania ponadnarodowe. Europa Środ-
kowo-Wschodnia w „długim” XIX wieku
Konferencja międzynarodowa Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie

Czwartek, 15 listopada – sobota, 17 listopada 2012 r., Niemiecki Insty-
tut Historyczny w Warszawie
Obraz Innego w Europie Środkowej i Wschodniej. Ciągłość i zmia-
na wzajemnego postrzegania w latach 1968-1989
Konferencja międzynarodowa we współpracy z Europäisches Net-
zwerk Erinnerung und Solidarität (ENRS), Instytutem Studiów Politycz-
nych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) oraz z Katedrą Studiów nad 
Kulturą i Krajami Europy Środkowo-Wschodniej Technische Universi-
tät w Chemnitz

Wtorek, 27 listopada 2012 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Okupacja niemiecka i radziecka - takie same modele współpracy?
Indywidualni kolaboranci w „kraju bez Quislinga“
8. Debaty Lelewelowskie Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie

Czwartek, 13 grudnia 2012 r. – piątek, 14 grudnia 2012 r., 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i w Rzeszy. Kształto-
wanie się identyfi kacji książęcej w źródłach pisanych (XII – XV w.)
Konferencja międzynarodowa Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie
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Wykłady wtorkowe

9 października, Warszawa / 8 października, Wrocław
Wolfram Drews
Wiedza bohatera średniowiecznego pogranicza – Petrus 
Alfonsi pomiędzy światem judaizmu, islamu i chrześcijaństwa

30 października, Warszawa / 29 października, Wrocław
Horst Carl
Święte Cesarstwo Rzymskie i Rzeczpospolita jako wydarzenia me-
dialne – o wizualizacji i popularyzacji złożonych systemów politycz-
nych w epoce nowożytnej

20 listopada, Warszawa / 19 listopada, Wrocław
Johannes Paulmann
XIX-wieczne obszary aktywności w perspektywie transnarodowej

11 grudnia, Warszawa / 10 grudnia, Wrocław
Kiran Patel
Europa w XX w. w perspektywie transnarodowej


