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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! 

Jest mi niezmiernie miło, że za pośrednictwem kolejnego już Newslet-
tera mam okazję poinformować Państwa o działalności Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w ciągu minionego półrocza. Praca Instytutu, 
koncentrująca się wokół intensywnie prowadzonych projektów badaw-
czych, ponownie znalazła odbicie w licznych imprezach naukowych 
i w nowowydanych publikacjach. Praca ta spotkała się jednocześnie 
z zainteresowaniem gremiów Fundacji Niemieckich Instytutów Hu-
manistycznych za Granicą, które odbyły swoje wiosenne posiedzenia 
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, a tym samym po 
raz pierwszy w jednym z dziesięciu instytutów zagranicznych, znajdują-
cych się w gestii Fundacji. Członkowie Rady Fundacji, przewodniczący 
Rad Naukowych oraz dyrektorzy siostrzanych Instytutów mogli wyro-
bić sobie przy okazji bezpośredni pogląd na temat działalności DHI. 
Szczególnie ucieszyło nas, że przy tej okazji Rada Fundacji powoła-
ła do Rady Naukowej DHI pięcioro nowych członków, w osobach p. 
Gertrud Pickhan, oraz pp. Bogusława Dybasia, Franka-Lothara Krolla, 
Dietera Pohla i Thomas Wünscha. W maju Instytut odwiedziła również 
prof. Anette Schavan, niemiecka minister edukacji i nauki; podczas wi-
zyty miała okazję dokładnie przyjrzeć się profi lowi, zadaniom i bieżą-
cej działalności Instytutu i przedyskutować z pracownikami naukowy-
mi poszczególne realizowane aktualnie projekty badawcze. Poniższe 
sprawozdania dadzą – mam nadzieję – również Państwu interesujący 
wgląd w działalność Instytutu. 

Z najlepszymi pozdrowieniami i życzeniami pięknego lata,

Prof. dr Eduard Mühle
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Imprezy

Interpreting Magister Vincentius 

Chronica Polonorum Mistrza Wincentego (zm. 1223), najstarsze dzieło 
historiografi czne spisane przez Polaka, jest tekstem o randze ogólno-
europejskiej i szczególnym znaczeniu także dla światowej mediewi-
styki. Mimo to ów zabytek literatury pozostaje poza polską historiogra-
fi ą stosunkowo słabo znany. W związku z tą okolicznością Niemiecki 
Instytut Historyczny wykorzystał w lutym Eighth Biennial International 
Conference of the Australian and New Zealand Association for Medie-
val and Early Modern Studies w Dunedin/Otago, by zorganizować sek-
cję pt. „Interpreting Magister Vincentius. Words, Images and Meaning 
in the Chronica Polonorum”. DHI poprosił dwóch australijskich badaczy 
z Melbourne: Constanta Mewsa (jako przewodniczącego sekcji) i Da-
riusa von Guettnera (który wystąpił z referatem „The Chronica Polono-
rum by Magister Vincentius - Issues of translation and interpretation”), 
by wraz z trzema mediewistami z Polski, którzy w sposób szczegól-
ny zajmowali się Mistrzem Wincentym, zaznajomili międzynarodową 
publiczność z problemami interpretacyjnymi złożonego tekstu kroni-
ki. Przemysław Wiszewski (Wrocław) poruszył kwestię wzajemnego 
stosunku „Power and Society on the Verge of the 12th-13th  Century. 
Multiple Approaches in Interpreting the Chronicle of Magister Vincen-
tius”, podczas gdy Edward Skibiński (Poznań) przedstawił “Morals and 
Politics in the Chronicle of Magister Vincentius”, zaś Eduard Mühle 
(Warszawa) zamknął sekcję podsumowującym komentarzem. Owoc-
na, dotycząca Mistrza Wincentego debata w międzynarodowym gronie 
stanowiła ważny krok naprzód m.in. w dyskusji nad dwoma trwający-
mi obecnie projektami translatorskimi (przekład na angielski przygo-
towywany przez Dariusa von Guetnera i na niemiecki przygotowywa-
ny przez Eduarda Mühle), a także nad planowanym anglojęzycznym 
tomem zbiorowym, z którego międzynarodowe środowisko mediewi-
styczne będzie mogło uzyskać wyczerpujące, zgodne z najnowszym 
stanem wiedzy informacje o owej ważnej kronice i jej autorze. 

Władza i zwierciadło władzy – instytucje władzy w XII i XIII 
wieku w świetle przekazów kronikarskich

W dniach 10 – 13 marca 2011 Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie zorganizował sesję na temat „Władza i zwierciadło władzy – in-
stytucje władzy w XII i XIII wieku w świetle przekazów kronikarskich”. 
Intencją organizatorów spotkania, Grischy Vercamera i Norberta Ker-
skena było zapewnienie możliwie wszechstronnego wglądu we wza-
jemne relacje pomiędzy historiografi ą i władzą polityczną w XII i XIII 
wieku. Wątek przewodni stanowiło pytanie, jak poszczególni kronika-
rze postrzegali władzę i czy polityczne koncepcje i wyobrażenia na jej 
temat znajdowały odzwierciedlenie w ich dziełach. 

Na sesję zaproszono badaczki i badaczy z siedmiu państw, którzy 
zajęli się obrazem władzy w historiografi i dziewięciu różnych krajów. 
Zakres tematyczny wytyczały poszczególne referaty wprowadzające 
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i wystąpienia programowe. Joachim Ehlers (Berlin) zestawił ze sobą 
dwóch szczególnie prominentnych historyków XII w.: Sugera, opata 
Saint-Denis, który ok. 1140 r. spisał dla młodego króla Ludwika VII Ge-
sta Ludowici regis, czyli dzieje jego ojca Ludwika VI, oraz Ottona z Fre-
ising, który krótko potem, w 1157/58 r. relacjonował wydarzenia czasów 
Fryderyka I Barbarossy. Norbert Kersken (Warszawa) zaprezentował 
przekrojowy przegląd form, jakie stosunki pomiędzy historiografi ą i wła-
dzą polityczną przybierały począwszy od wczesnego średniowiecza 
po koniec XI w. Wśród intencji, przyświecających autorom źródeł wy-
różnił cele panegiryczne, parenetyczne i propagandowe. Porównania 
dwóch XII-wiecznych historyków dokonał również Hans-Werner Goetz 
(Hamburg), który u Ottona z Freising i Helmolda z Bosau dostrzegł od-
mienne podejście do przeszłości, związane z konkretnymi, bieżącymi 
interesami legitymizacyjnymi bądź delegitymizacyjnymi. Referat pro-
gramowy Karla Ubla (Tybinga) przedstawił koncepcję medieval consti-
tutionalism, stworzoną przez Howarda McIlwana i odgrywającą w XX 
w. w USA znaczącą rolę w badaniach nad historią ustroju prawnego.  

Prezentacja rozmaitych powiązań i relacji pomiędzy historiografi ą 
a władzą polityczną rozpoczęła się od dwóch referatów, przedstawia-
jących w zarysie struktury charakterystyczne dla średniowiecznej Rze-
szy. Klaudia Garnier (Münster) poruszyła zagadnienie pokojów ziem-
skich i ich gwarantów w Rzeszy epoki Staufów i późniejszej, podczas 
gdy Heinz Krieg (Fryburg Bryzgowijski) opisał sposób, w jaki przed-
stawiano Fryderyka Barbarossę w historiografi i okresu Staufów. Sła-
womir Gawlas i Grischa Vercamer (obaj z Warszawy) poświęcili swoje 
wystąpienia sytuacji w Polsce na przełomie XII i XIII w., nawiązując 
z jednej strony do kwestii ewolucji władzy książęcej, z drugiej zaś ba-
dając stylizację owej władzy, dostrzegalną w Kronice Wincentego Ka-
dłubka. Georg Jostkleigrewe (Münster) i Julian Führer (Zurych) wzięli 
na warsztat tematykę francuską, a konkretnie przemiany, jakie doko-
nały się w królestwie Francji od początku XII do końca XIII w. i odnieśli 
je do kronik Sugera z Saint-Denis i Wilhelma z Nangis. Analogiczną 
analizę przeprowadził dla Węgier László Veszprémy (Budapeszt), 
szkicując zmiany, które zaszły we władzy Arpadów w ciągu XIII w.; do 
tego wystąpienia nawiązał Dániel Bagi (Pecz), analizując dwa dzieła 
historiografi czne epoki, Anonima Gesta Hungarorum z początku XIII 
w. i dzieło Szymona z Keza, powstałe w latach 80. tego stulecia. Spe-
cyfi czne uwarunkowania późnośredniowiecznej władzy królewskiej 
w Anglii przedstawił Björn Weiler (Aberystwyth), zaś Alheydis Plas-
smann (Bonn) zanalizowała sposób przedstawienia i oceny różnych 
angielskich władców w Gesta Wilhelma z Malmesbury. Martin Wihoda 
(Brno) przedstawił obserwacje na temat pełnej napięć relacji pomiędzy 
czeskimi możnymi a czeskim księciem w XI i XII w., natomiast Ma-
rie Bláhová (Praga) uzupełniła ów obraz o analizę Kroniki Kosmasa 
z Pragi pod kątem opisów i ocen praktyki władzy. Stosunki duńskie 
w XII i XIII w., a także wzmianki źródłowe na temat sprawowania wła-
dzy i prawodawstwa były przedmiotem zainteresowania Mii Münster-
Swendsen (Kopenhaga) – referat na podstawie Lex castrensis Svena 
Aggesena – oraz Thomasa Foerstera (Bergen) – referat na podstawie 
Gesta Danorum Saxo Gramatyka. Kwestie związane z Cesarstwem 
Bizantyńskim omówiła Maria Dąbrowska (Łódź), przedstawiając struk-
turalne uwarunkowania władzy Komnenów w XII w., podczas gdy Ral-
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ph-Johannes Lilie zaprezentował dwa kluczowe teksty tej epoki: kroniki 
Anny Komneny i Niketasa Choniatesa. W końcu zaś Marie-Luise Fa-
vreau-Lilie (Berlin) ukazała, w jaki sposób Wilhelm z Tyru przedstawia 
w swojej Historii z końca XII w. panowanie Franków i jak ocenia pra-
wowitość ich władzy. Artykuły z sesji przygotowywane są do publikacji 
w instytutowej serii „Quellen und Studien”. 

Czy istniała organizacja służebna – czyli: 
Co to było ius ducale?

W jaki sposób udało się Piastom ugruntować swoją władzę? Czy pra-
wo księcia do ściągania danin i organizacja służebna zostały wprowa-
dzone (czy też stworzone) już w X, czy też może dopiero na przełomie 
XII i XIII w.? Czy znaczącą rolę w tym procesie odegrał „niemiecki” 
system regaliów, czy też może wpływy z obszaru Czech i Węgier? 
Piąte Debaty Lelewelowskie w Niemieckim Instytucie Historycznym 
poświęcone były kluczowemu problemowi historii społecznej wcze-
snośredniowiecznej Polski. Eduard Mühle otworzył wieczorną debatę 
przeglądem zagadnień związanych z kwestią tzw. ius ducale, formą 
organizacji wczesnopiastowskiego aparatu władzy, który przed XII 
w. nie mógł być oparty na książęcym ani możnowładczym władztwie 
ziemskim. Dla objaśnienia sposobu funkcjonowania wczesnopiastow-
skiego państwa w X – XII w. skonstruowano w polskiej mediewistyce 
model systemu książęcych osad służebnych, który można dziś określić 
jako obowiązujący w nauce. Model ten rozwijany był od końca lat 50. 
przede wszystkim w monografi ach warszawskich mediewistów Karola 
Buczka i Karola Modzelewskiego. Ich interpretacja została jednakże 
zakwestionowana w ostatnich latach, przede wszystkim przez Sławo-
mira Gawlasa. 

Po wprowadzeniu merytorycznym Karol Modzelewski przedstawił me-
todologiczne i źródłowe podstawy wyobrażenia o książęcym systemie 
służebnym. Podkreślił, że nie istnieją żadne bezpośrednie pisemne 
świadectwa na temat sposobu funkcjonowania polskiego społeczeń-
stwa na przełomie X i XI stulecia. Dopiero z początków XII w. dyspo-
nujemy dokumentowymi poświadczeniami istnienia książęcych osad 
służebnych: znajdziemy je w wystawionym przez papieskiego legata 
Idziego dokumencie zatwierdzającym posiadłości klasztoru w Tyńcu 
(1125) oraz w tzw. Bulli Gnieźnieńskiej Innocentego II (1136). Ponadto 
szczegółowe informacje o osadach służebnych i rozmaitych rodzajach 
danin napotkać można w dokumentach z lat 30. XIII w. Wedle Modze-
lewskiego są one odbiciem rozpadu systemu ius ducale, przy czym 
historyk podkreślił, że pytanie o społeczne podstawy centralnej władzy 
królewskiej bądź książęcej dotyczy nie tylko najwcześniejszej historii 
Polski, ale historii całej Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadza-
jąc szeroką analizę porównawczą zwrócił uwagę na wzorce późnoka-
rolińskie, które miały jego zdaniem wpływ na formowanie się władzy 
politycznej w Czechach, a później również na Węgrzech i w Polsce. 

Sławomir Gawlas skupił się na dekonstrukcji koncepcji ius ducale. 
Z jednej strony, zwracając uwagę na kontekst historyczny powstania 
owej koncepcji, podkreślał jej zależność od polskich doświadczeń po-
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litycznych lat 50. i 60. XX w., które sprawiły, że pogląd o silnej, scen-
tralizowanej władzy książęcej w najwcześniejszych stadiach rozwoju 
władzy na terenach Słowiańszczyzny był mile widziany. Z drugiej stro-
ny Sławomir Gawlas widzi w poświadczeniach źródłowych z pierwszej 
połowy XIII w. nie tyle demontaż systemu osad służebnych, ile jego po-
wstawanie i umacnianie się. Historyk zarzucił zwolennikom wczesno-
piastowskiej genezy ius ducale, że dokonują oni projekcji stosunków 
widocznych w źródłach trzynastowiecznych na X i XI stulecie. Wyraził 
wprost wątpliwość co do metodologicznego uzasadnienia metody re-
trogresywnej i powiązał powstanie systemu osad służebnych i rega-
liów z procesem modernizacyjnym, w ramach którego na przełomie XII 
i XIII w. adaptowano wzorce płynące z Rzeszy. W konsekwencji owego 
procesu  przeobraził się system fi skalno-monetarny, a konsumpcja zo-
stała – przynajmniej częściowo – poddana prawom rynku. 

Metodologiczne uzupełnienie debaty stanowiło wystąpienie Christia-
na Lübkego, który zreferował obserwacje poczynione w wyniku badań 
toponomastycznych. We wschodniej części Europy Środkowej stwier-
dzono niespotykaną nigdzie indziej na świecie koncentrację nazw miej-
scowych, które wywodzą się od rzeczowników pospolitych oznaczają-
cych zajęcia (nie zawody) ludności. W Polsce znaleźć można około 
450, w Czechach 140, na Węgrzech 300 nazw, odnoszących się do 93 
różnych obszarów ludzkiej aktywności. Interpretacja tego zjawiska dla 
kwestii ius ducale nie jest oczywiście wolna od wątpliwości: wiąże się 
ją z silnym i długotrwałym zapotrzebowaniem władcy na specjalistycz-
ne prace służebne, trudne jest jednakże określenie czasu powstania 
wspomnianych nazw miejscowych. Ponadto w niewystarczającym 
stopniu przebadano pod tym kątem obszar tzw. Germania Slavica. 
Cennym wzbogaceniem dyskusji były dwa wnikliwe głosy Sławomira 
Moździocha i Libora Jana. Wrocławski archeolog Sławomir Moździoch 
dał wgląd w możliwości, jakie odnośnie kwestii ius ducale dają wy-
kopaliska prowadzone na miejscu wczesnośredniowiecznych grodów. 
Zwrócił uwagę, że badania ostatnich lat przesunęły powstanie wielu 
grodów z przełomu VIII i IX w. na wiek X. Na przykładzie Bytomia Od-
rzańskiego naszkicował on socjotopografi ę grodów i osad grodowych, 
na podstawie której można wysnuć wnioski co do wyspecjalizowania 
się pewnych obszarów i koncentracji w niektórych miejscach danych 
aktywności gospodarczych. Libor Jan (Brno) ukazał, w jaki sposób de-
bata postrzegana jest z punktu widzenia czeskiej mediewistyki. Pod-
kreślił, że choć społeczne podstawy struktur władzy Przemyślidów 
i Piastów były zbliżone, to w czeskiej nauce nie używa się pojęcia ius 
ducale. 

Dyskusja końcowa zarówno pomiędzy trzema głównymi referentami, 
jak i z udziałem publiczności koncentrowała się na problemach meto-
dologicznych i kwestiach interpretacji źródeł pisanych, które w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej pojawiają się stosunkowo późno. Wyraźnie 
dała o sobie znać konieczność interdyscyplinarnej wymiany pomię-
dzy historykami, numizmatykami, archeologami i toponomastami, by 
przy pomocy badań porównawczych nad różnymi regionami Europy 
Wschodniej osadzić teorię opartą na przykładzie polskim w kontekście 
ustaleń poczynionych dla Czech, Węgier, Rusi Kijowskiej oraz Słowian 
Połabskich i Nadbałtyckich. Przy okazji stało się jasne, że niełatwo jest 



6

wyartykułować założenia stojące za poglądami i interpretacjami po-
szczególnych szkół historiografi cznych i doprowadzić do ich owocnej 
konfrontacji. 

Druga wojna światowa z perspektywy badań nad historią płci

W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2011 r. odbyła się w Warszawie mię-
dzynarodowa konferencja pod tytułem „Dynamization of Gender Roles 
in Wartime: World War II and its Aftermath in Eastern Europe”, zorgani-
zowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie; jej koncep-
cję opracowały Maren Röger i Ruth Leiserowitz (obie z DHI). W wyniku 
ogłoszonego na forum międzynarodowym Call for Papers udało się 
na podstawie nadesłanych propozycji wystąpień, uzupełnionych wła-
snymi zaproszeniami, skompletować znakomity zestaw uczestników, 
przy czym obecni byli zarówno uznani znawcy tematyki, jak i młodzi 
badacze, pracujący nad ważnymi zagadnieniami związanymi z anali-
zowaną dziedziną. 

Celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji nad drugą wojną 
światową w perspektywie mało dotychczas w Europie Wschodniej 
i Środkowo-Wschodniej wykorzystywanej historii płci, a także zgro-
madzenie w DHI pochodzących z różnych krajów historyków i history-
czek oraz badaczy i badaczek reprezentujących pokrewne dyscypliny. 
Otwarcie konferencji stanowił obszerny referat wprowadzający wygło-
szony przez jej organizatorki, w którym przedstawiły one swoje tezy 
dotyczące tematu sesji a także przemyślenia odnośnie jej koncepcji; 
w końcu zaś – by stworzyć wspólny punkt wyjścia do dyskusji – zre-
kapitulowały istniejący stan badań. Jednym z punktów kulminacyjnych 
konferencji był następujący po tym wystąpieniu panel, składający się 
z dwóch przekrojowych referatów, których założenia zostały świadomie 
wybrane tak, by były one do siebie komplementarne, i które zapewnić 
miały wyczerpujące wprowadzenie tematu: Elizabeth Harvey (Univer-
sity of Nottingham), która w 2003 r. opublikowała fundamentalną pracę 
na temat udziału kobiet w polityce germanizacyjnej w okupowanej Pol-
sce, przeprowadziła analizę zatytułowaną „Gender, Space and Dislo-
cation in Nazi-occupied Eastern and South-Eastern Europe“, w której 
zajęła się interakcją pomiędzy płcią a przestrzenią jako kategoriami 
mającymi zastosowanie w badaniach nad drugą wojną światową. An-
drea Pető (Central European University w Budapeszcie), która zyska-
ła uznanie m.in. za swoje publikacje na temat historii płci w Europie 
Wschodniej, wzięła na warsztat – posiłkując się przykładem Węgier 
– kategorie ofi ary i sprawcy. Jej referat, oparty na własnych studiach 
i zorganizowany wokół kategorii socjologicznych, stanowił wraz z wy-
stąpieniem Elisabeth Harvey wartościowy wstęp do omawianej tematy-
ki. Widoczne stało się to w następującej po nim dyskusji z referentami 
konferencji i z licznymi słuchaczami tego cieszącego się dużym zain-
teresowaniem panelu. 

W następnych dniach kontynuowano dyskusję, podzieloną na sześć 
paneli, skoncentrowanych na różnych aspektach omawianego zagad-
nienia. W piątek rano miała przy tym w DHI miejsce swoista technicz-
na premiera, Mara Lazda (Eugene Lang College/The New School for 
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Liberal Arts, New York) wygłosiła bowiem swoje wystąpienie na temat 
Łotwy za pośrednictwem Skype’a. Profesor Jane Caplan (Universi-
ty of Oxford), moderatorka i komentatorka panelu, włączyła Lazdę 
niejako naturalnie do debaty z bułgarskimi i austriackimi kolegami, 
za pomocą swojego pierwszego komentarza podnosząc temperaturę 
kolejnych dyskusji. Dalsze piątkowe panele dotyczyły ról płciowych 
w życiu codziennym armii i ruchów partyzanckich – z referatami i ko-
mentarzami wystąpiła m.in. pracownik DHI i była stypendystka In-
stytutu, Olena Petrenko. W sobotę tematem były wartości i konfl ik-
ty wartości w krajach okupowanych, a także powiązania pomiędzy 
czasami wojny i epoką powojenną w perspektywie historii płci, oraz 
„zgenderyzowane” narracje o wojnie. W panelu, cieszącym się rów-
nież ogromnym zainteresowaniem i obejmującym referaty Łukasza 
Kielbana (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Barbary Klich-Kluczew-
skiej (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzaty Fuszary (Uniwersytet 
Warszawski) i Bożeny Umińskiej-Keff (Żydowski Instytut Historyczny 
w Warszawie), wzięli udział liczni polscy badacze reprezentujący na-
uki historyczne, socjologię i literaturoznawstwo, co sprawiło, że ostat-
ni dzień konferencji trzeba uznać za szczególnie udany. Konferencję 
zamknął komentarz Jane Caplan i następująca po nim dyskusja, któ-
rą uczestnicy ocenili jako bardzo owocną. Tom pokonferencyjny jest 
obecnie w przygotowaniu. 

Power, Space and Interaction in Piast Poland

W ramach 46th International Congress on Medieval Studies, który tra-
dycyjnie odbył się w dniach 12 – 15 maja w Kalamazoo / Michigan, 
Niemiecki Instytut Historyczny zorganizował panel na temat „Power, 
Space and Interaction between Ruler and Ruled in Medieval Poland 
(10th - 14th c.)”. Zamysłem panelu było, by za pośrednictwem trzech 
wykładów poddać pod dyskusję przed międzynarodową, zwłaszcza 
amerykańską publicznością najnowsze osiągnięcia polskiej mediewi-
styki odnośnie „piastowskich instytucji władzy”. DHI chciał tym samym 
wnieść swój wkład w intensyfi kację dyskursu pomiędzy nauką anglo-
saską i polską. W tym celu w ramach owej sekcji, prowadzonej przez 
Eduarda Mühlego (Warszawa), wygłoszono trzy referaty. Zbigniew Da-
lewski (Warszawa-Białystok) mówił o „Topography of Power”, Andrzej 
Pleszczyński (Lublin) rozważał temat „Changes in the Spatial Functio-
ning of Power in Poland from the Tenth to the Fourteeth Century: The 
Example of Sandomierz”, zaś Wojciech Kozłowski (Warszawa-Buda-
peszt) kwestię „A ‚Succesion Crisis’ in Central Europe. Understanding 
Łokietek’s Coming to Power at the Beginning of the Fourteenth Centu-
ry from a New Region-Centered Perspective”. Wystąpienia, wraz z na-
stępującą po nich dyskusją, dały otwartej na nowości – choć w tej sek-
cji niezbyt licznej – publiczności wgląd w owo słabo, z amerykańskiej 
perspektywy, percypowane zjawisko, a także umożliwiły nawiązanie 
nowych polsko-amerykańskich kontaktów. 
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I pokój toruński 1411 r. i jego znaczenie w dziejach Europy 
Środkowo-Wschodniej

14 maja 2011 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorgani-
zował we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych jednodniową 
konferencję pt. „I pokój toruński 1411 r. i jego znaczenie w dziejach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej”. Intencją organizatorów, dr. Huberta Waj-
sa (dyrektor AGAD), dr. Janusza Grabowskiego (AGAD) i dr. Grischy 
Vercamera (DHI) było z jednej strony naukowe uczczenie jubileuszu 
600-lecia pierwszego pokoju toruńskiego (1 lutego 1411), zawartego 
pomiędzy Zakonem Krzyżackim a polskim królem i wielkim księciem 
litewskim, z drugiej zaś strony mocno podbudowana źródłowo analiza 
zagadnień związanych bezpośrednio z owym pokojem. Ośmiu referen-
tów pochodziło z Niemiec i Polski. 

W pierwszej sekcji dr Stepan Flemmig (Jena) w referacie pt. „Pierwszy 
pokój toruński w stosunkach Zakonu Krzyżackiego z Rzeszą” oraz dr 
hab. prof. Sobiesław Szybkowski (Gdańsk) w referacie pt. „Otoczenie 
króla Władysława Jagiełły podczas styczniowych rokowań z krzyża-
kami w 1411 r.” przedstawili słuchaczom sytuację w Rzeszy i w Pol-
sce około roku 1411 w kontekście prozopografi cznym. Druga sekcja 
koncentrowała się na praktycznych, umocowanych źródłowo zagad-
nieniach, przedstawionych w wystąpieniach dr. hab. Adama Szwedy 
(Toruń) – „Zagadnienie przestrzegania warunków pokoju toruńskiego 
w stosunkach polsko-krzyżackich od 1411 r.” i dr. Janusza Grabowskie-
go (Warszawa) – „Źródła dotyczące Wielkiej Wojny z zakonem krzyżac-
kim w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Losy archiwaliów”. 
Trzecia sekcja, z wystąpieniami mgr. Remigiusza Stachowiaka (Berlin) 
„Kariera kościelna duchownych pruskich w pierwszej ćwierci XV w.” 
i prof. dr. hab. Janusza Tandeckiego (Toruń), „Miasta pruskie przed 
i po I Pokoju Toruńskim z 1 II 1411 r.” poświęcona była konkretnym ele-
mentom strukturalnym państwa krzyżackiego w Prusach (karierom ko-
ścielnym, miastom). W ostatniej sekcji prof. dr Bernhart Jähnig (Berlin) 
w swoim referacie „Korporacja w kłopotach – znaczenie śmierci 202 
braci zakonnych w bitwie z 15 czerwca 1410 r.” unaocznił wymierne 
straty osobowe Zakonu w bitwie pod Grunwaldem, podczas gdy prof. 
dr hab. Ryszard Kulesza (Warszawa) w wystąpieniu pt. „Słynne bitwy 
w mémoire collective” rozważył znaczenie owego starcia na szerokim 
komparatystycznym tle innych znanych bitew. Przewiduje się opubliko-
wanie wystąpień konferencyjnych w następnym tomie serii wydawni-
czej Archiwum Głównego Akt Dawnych (Miscellanea Historico-Archivi-
stica); publikacja przygotowywana jest również we współpracy z DHI. 

Kultury wiedzy a polsko-niemieckie relacje naukowe

W dniach 27 – 29 maja 2011 r. Societas Jablonoviana (Lipsk), Niemiec-
ki Instytut Historyczny w Warszawie, Centrum Wschodnioeuropejskie 
w Gießen i Instytut Herdera w Marburgu zorganizowały wspólnie mię-
dzynarodową sesję zatytułowaną „Deutsch-polnische Wissenskulturen 
und Wissenschaftsbeziehungen / Kultury wiedzy a polsko-niemieckie 
relacje naukowe”, poświęconą badaniu stosunków i kontaktów nauko-
wych pomiędzy obydwoma krajami. Po raz pierwszy od początku ist-
nienia Towarzystwa coroczne walne zgromadzenie Societas Jabloviana 



9

miało miejsce w Polsce: jako tradycyjny punkt kulminacyjny, pierwszego 
wieczoru odbyło się publiczne wręczenie Nagrody im. ks. Aleksandra 
Jabłonowskiego. Ów medal honorowy Towarzystwa Naukowego im. 
księcia Aleksandra Jabłonowskiego przyznawany jest raz na dwa lata 
osobom, które położyły szczególne zasługi na polu rozwoju stosunków 
naukowych i kulturalnych pomiędzy Polską a Niemcami. W tym roku 
nagrodę otrzymał politolog Piotr Buras, rodowity warszawiak, za prace 
dziennikarskie dotyczące Niemiec, publikowane w polskich i niemieckich 
mediach. Obu mówcom wieczoru, Jerzemu Holzerowi jako wygłaszają-
cemu laudację i Piotrowi Burasowi jako laureatowi, udało się wzbudzić 
bardzo życzliwe reakcje licznie przybyłej publiczności. 

W obrębie poszczególnych paneli konferencyjnych wskazywano na 
złożone i wielowarstwowe aspekty relacji naukowych pomiędzy są-
siadującymi państwami, zarówno w naukach humanistycznych, jak 
i przyrodniczych czy „naukach o życiu”, przy czym w wystąpieniach 
znaczącą rolę odgrywały pojęcia takie jak „transnarodowość” i „sieci 
naukowe”. Zakres tematów obejmował od „Kontaktów i barier między 
polskimi i saskimi kulturami wiedzy w XVIII w.” (Stanisław Roszak), 
poprzez wykształcenie się slawistyki jako samodzielnej gałęzi nauki, 
ukazane na przykładzie kariery Aleksandra Brücknera (Alicja Nagórko) 
i „Inscenizację i popularyzację higieny na przykładzie wystaw higie-
nicznych w Prowincji Poznańskiej” (Justyna Turkowska), po rozważa-
nia o „Grupie roboczej polskich i niemieckich historyków sztuki i kon-
serwatorów” w kontekście „polskich i niemieckich badań wspólnego 
dziedzictwa” (Małgorzata Omilanowska). Dyskusja podsumowująca, 
w której uczestniczyli niemieccy i polscy badacze, poświęcona była 
w pierwszym rzędzie kwestiom bieżącym, i po raz kolejny, choć z innej 
perspektywy zwróciła uwagę, że wymiana polsko-niemiecka na polu 
nauki i kultury, organizowana przez instytucje i osoby prywatne, obej-
muje bardzo szerokie spektrum, w ramach którego wiele zagadnień 
pozostaje jeszcze do zgłębienia. 

Przezwyciężanie konfl iktów i ustanawianie pokoju 
w średniowieczu

W dniach 27 – 28 maja 2011 Niemiecki Instytut Historyczny w Warsza-
wie zorganizował we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 
Niemieckim Związkiem Mediewistów (Deutscher Mediävistenverband), 
Towarzystwem Naukowym w Toruniu i Stałym Komitetem Mediewistów 
Polskich III mediewistyczne spotkanie polsko-niemieckie, zatytułowa-
ne „Przezwyciężanie konfl iktów i ustanawianie pokoju w średniowie-
czu”. Celem sesji, w której udział wzięli historycy i fi lolodzy z Niemiec, 
Polski, Austrii i Węgier była dyskusja nad rozmaitymi metodami zaże-
gnywania konfl iktów i rytualnymi gestami pojednania w średniowieczu. 
Większość z  uczestników koncentrowała się pod względem geogra-
fi cznym na państwach Europy Zachodniej i Środkowej, jako kontekst 
porównawczy pojawiły się jednak także referaty dotyczące Rusi, Ce-
sarstwa Bizantyńskiego i krajów  muzułmańskich. 
Zespół zagadnień związanych z „przezwyciężaniem konfl iktów” roz-
ważano zarówno od strony refl eksji teoretycznej (Stefan Kwiatkowski, 
Andrzej Dąbrówka), jak i pragmatyki działań politycznych. Wiele uwagi 
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poświęcono konkretnym praktykom związanym z podpisywaniem do-
kumentów pokojowych. Istotne znaczenie miał w tym wypadku m. in. 
dobór miejsca prowadzenia rokowań. Za szczególnie dogodne roz-
wiązanie uważano spotkania na środku rzeki, co na przykładach ze 
średniowiecznej Francji wykazał Paul Töbelmann. Dyskutowano także 
problem doboru tłumaczy, niezbędnych zwłaszcza w przypadku trakta-
tów pokojowych, zawieranych między krajami muzułmańskimi i chrze-
ścijańskimi (Kay P. Jankrift). W dwóch wystąpieniach dotyczących 
Bizancjum i Węgier sproblematyzowana została rola kobiet w działa-
niach pojednawczych (Maria Dąbrowska, Gabor Bradács). Podczas 
sesji zwrócono również uwagę na problem konfl iktów w środowisku 
lokalnym. W oparciu o bogatą dokumentację źródłową Wiesław Dłu-
gokęcki przedstawił wieloletni spór między Elblągiem a mieszkańcami 
okolicznych wsi na tle obowiązków związanych z umacnianiem  gro-
bli i tam przeciwpowodziowych. Odrębną kwestię stanowił problem 
udziału duchownych w konfl iktach. Normy kościelne wykluczały ich 
jakikolwiek udział w działaniach zbrojnych i przelewie krwi, a sankcją 
było wykluczenie ze stanu duchownego. Aby móc ponownie podjąć 
swoje obowiązki duszpasterskie duchowny musiał uzyskać papieskie 
rozgrzeszenie. Supliki o tego rodzaju dyspensy stały się przedmio-
tem badań Andrzeja Radzimińskiego. Z kolei specyfi ka rozwiązywania 
konfl iktów we władztwach duchownych była analizowana na przykła-
dzie patriarchatu akwilejskiego (Anja Thaller) i księstwa biskupów wro-
cławskich (Ewa Wółkiewicz).

Wyobrażenia i reprezentacja władzy książęcej w średniowiecznej 
Polsce

17 czerwca 2011 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorga-
nizował całodzienne warsztaty zatytułowane „Images of Ducal Power 
in Medieval Poland” („Wyobrażenia i reprezentacja władzy książęcej 
w średniowiecznej Polsce”). W ramach warsztatów, przeprowadzonych 
wedle koncepcji Ewy Wółkiewicz (DHI Warszawa), Piotra Góreckiego 
(Riverside, USA), i Sébastiena Rossignola (Toronto, Kanada) przedsta-
wiono nowe wyniki badań nad reprezentacją władzy książęcej w śre-
dniowiecznej Polsce oraz nad komunikacją pomiędzy władcą a podda-
nymi. W centrum zainteresowania siedmiorga referentów z Niemiec, 
Polski, Kanady, Czech i USA znalazły się kwestie propagandy władzy, 
retoryki i języka politycznego, jaki i ówczesna refl eksja ideologiczna. 
Problematyka ta została omówiona na przykładzie poszczególnych 
księstw piastowskich, Królestwa Polskiego, Śląska i Litwy. 
W pierwszej sekcji Radosław Kotecki (Bydgoszcz) poruszył kwestię 
przedstawionego w kronice Galla Anonima wizerunku Bolesława Chro-
brego jako obrońcy Kościoła, zaś Ewa Wółkiewicz zarysowała relacje 
pomiędzy biskupem a świętym patronem diecezji widzianej przez pry-
zmat tworzenia świeckiego władztwa terytorialnego. Badaczka wska-
zała na liczne przykłady wykorzystania kultu św. Jana Chrzciciela jako 
patrona budowanego od końca XIII w. księstwa biskupów wrocławskich. 
Kristina Markman (Los Angeles) zbadała środki retoryczne stosowane 
w dokumentach łacińskich litewskiego księcia Giedymina celem uka-
zania Litwy jako kraju równego pozycją państwom chrześcijańskim. 
Przedmiotem zainteresowania drugiej sekcji była problematyka re-
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prezentacji władzy na średniowiecznym Śląsku. Przemysław Wiszew-
ski (Wrocław) poruszył kwestię komunikacji pomiędzy władcą a jego 
poddanymi na przykładzie kontaktów pomiędzy Henrykiem Żelaznym 
a kanonikami regularnymi w Żaganiu; zanalizował przy tym zagadnie-
nie stosowania przemocy jako środka komunikacji oraz trudności, które 
wynikały ze stosowania przez świeckich i duchownych odmiennych ko-
dów komunikacyjnych. Sébastien Rossignol (Toronto) zbadał zmienną 
intytulację śląskich książąt, m.in. na przykładzie dokumentów Henryka 
Probusa. Mario Müller (Chemnitz) zarysował negatywny obraz księcia 
Jana Żagańskiego, wyłaniający się z listów elektora brandenburskiego 
Albrechta, a także polityczne konsekwencje konfl iktowego charakte-
ru księcia dla jego dalszej kariery. W ostatnim referacie Petr Kozak 
(Opawa) przyjrzał się środkom i formom reprezentacji władzy, jakie 
stosował przyszły polski król Zygmunt Jagiellończyk podczas swoich 
rządów na Śląsku. Jako typowe strategie pozyskiwania symbolicznego 
kapitału zostały ukazane podróże połączone z uroczystymi adwentami 
do miast, pielgrzymki i bankiety. 

Wykłady wtorkowe

Wiosenny cykl wykładów wtorkowych, na stałe zadomowionych w na-
ukowej ofercie DHI, poświęcony był tym razem prezentacji tematów 
związanych z każdym z czterech obszarów badań prowadzonych w In-
stytucie. Ludger Körntgen (Bayreuth) wygłosił wystąpienie na temat 
„Krytyka źródłowa a porządek polityczny. Rozważania metodyczne na 
temat elekcji królewskich z lat 751 i 1152”, Hans-Hennig Kortüm (Ra-
tyzbona) nt. „Pamięć o bitwach w przeszłości i w teraźniejszości. Przy-
kład tak zwanej bitwy nad rzeką Lech (955)“, Anselm Doering-Manteuf-
fel (Tybinga) nt. „Liberalna szansa Europy w klamrach czasowych XX 
wieku”, zaś Ute Frevert (Berlin) nt. „Uczucia Króla. Fryderyk II władcą 
serc?”. Imprezy te miały swoją kontynuację w Krakowie: następnego 
dnia po wystąpieniu w DHI każdy z wykładów został wygłoszony w In-
stytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Owe rozszerzone poza 
Warszawę wykłady wtorkowe cieszyły się dużym powodzeniem wśród 
krakowskich historyków, w związku z czym w następnych cyklach pla-
nowane jest poszerzenie współpracy o inne polskie  uniwersytety. 

Publikacje

Władza i społeczeństwo w średniowieczu

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wydal przygotowany we 
współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN zbiór interdyscy-
plinarnych artykułów, dotyczących stosunków władzy na obszarze na 
wschód od Łaby w średniowieczu.
Opublikowane 19 artykułów w języku niemieckim i angielskim to efekt 
drugich warsztatów grupy roboczej „Gentes-Trans-Albiam”, spotyka-
jącej się cyklicznie celem omawiania tematów z zakresu historii Euro-
py Środkowo-Wschodniej w średniowieczu.  Wspomniane warsztaty 
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odbyły się w czerwcu 2008 r. w oddziale Instytutu Archeologii i Etno-
logii PAN we Wrocławiu, z udziałem archeologów i historyków z Pol-
ski, Niemiec, Francji, Rumunii, Kanady i Węgier. Wygłoszone referaty 
dotyczyły różnych aspektów problematyki „Władzy i społeczeństwa”, 
a więc kwestii, w jaki sposób w określonym społeczeństwie lub spo-
łeczności, w długim procesie czasowym następowało konstytuowanie 
się i konsolidacja władzy. 

W wystąpieniach podjęto problematykę metodologii tego typu badań 
(Sébastien Rossignol, Donat Wehner, Thomas Saile, Andrei Măgure-
anu), koncepcji władztwa i jej realizacji (Grischa Vercamer, Przemy-
sław Wiszewski, Sébastien Rossignol, Maike Sach, Aleksander Paroń), 
a także roli chrześcijaństwa jako czynnika sprzyjającego umacnianiu 
władzy w dawniej pogańskich społecznościach (Stanisław Rosik, Prze-
mysław Kulesza). W oparciu o źródła z okresu późnego średniowie-
cza zostały poruszone zagadnienia rywalizacji o władzę  i istniejących 
struktur społecznych (Daniela Tănase, Dominik Nowakowski, Henrike 
Bolte),  a szczególną uwagę poświęcono rejonom pogranicznym, gdzie 
dochodziło do kontaktów różnych przedstawicieli władzy (Bogdan Ciu-
percă, Bartłomiej Szmoniewski, Laurence Leleu, Heike Kennecke, 
Donat Wehner). W wystąpieniach archeologów przeważały analizy 
materialnych przejawów władztwa (grody, targowiska) przedstawiane 
w oparciu o wyniki badań wykopaliskowych, natomiast historycy skupili 
się na badaniu określonych zjawisk związanych z powyższym tema-
tem (rola chrześcijaństwa i tradycji plemiennych, polityka podbojów, 
funkcjonowanie gmin miejskich i wspólnot klasztornych, władztwo te-
rytorialne). Publikację uzupełnia metodologiczne wprowadzenie oraz 
dwa artykuły podsumowujące autorstwa redaktorów tomu. Z uwagi na 
fakt, że planowane jest opublikowanie książki online na platformie per-
spectivia.net, zrezygnowano z dołączenia indeksu. 

Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Dar-
stellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe, 
wyd. przez Aleksandra Paronia, Sébastiena Rossignoal, Bartłomieja 
Sz. Szmoniewskiego i Grischę Vercamera, Wrocław 2010, str. 373, 35 
zł, ISBN 978-83-89499-70-7. 

Perspektywa płci w historii społecznej

Niemiecki Instytut Historyczny wraz z wydawnictwem Neriton opubliko-
wał w ramach  serii „Klio w Niemczech“ polski przekład zbioru szkiców 
dotyczących historii kobiet i historii płci wybitnej niemieckiej badaczki 
Karin Hausen zajmującej się historią gospodarczą. 

Osią tematyczną tomu złożonego z siedmiu artykułów i esejów jest 
użyteczność płci jako kategorii historycznej w badaniach nad historią 
społeczną czasów nowożytnych. W tekstach badane jest jak w róż-
nych epokach porządek płci kształtował rzeczywistość społeczną. Ka-
rin Hausen dekonstruuje niektóre rozpowszechnione w historiografi i 
mity np. mit o emancypacyjnym charakterze takiego wynalazku jak 
maszyna do szycia; autorka pokazuje, że   upowszechnienie maszyny 
do szycia przyniosło postęp technologiczny ale nie społeczny, bowiem 
w przypadku produkcji odzieży chodziło o słabo opłacaną pracę sezo-
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nową, która wykonywana była wyłącznie przez kobiety. Ponadto eseje 
przedstawiają problematykę bezrefl eksyjnego stosowania dychotomii 
public-private sphere co w konsekwencji przyczyniło się do dalszego 
utrwalenia stereotypów na temat „męskości” i „kobiecości”.
Artykuły analizują również aspekt podziału pracy ze względu na płeć. 
Zasada ta jest nadal powszechnie stosowana w odniesieniu do po-
działu pracy w społeczeństwie. Wg tej zasady wykonywanie takich 
czynności jak opieka nad dziećmi, przygotowywanie posiłków, szycie 
i czyszczenie odzieży jest wyłącznie domeną kobiet, natomiast rola 
„żywiciela rodziny” przypada mężczyznom. Takie uważane za „natu-
ralne” normatywne przyporządkowanie określonych prac doprowadziło 
wg Hausen do utrwalenia istniejącej hierarchii płci oraz miało wpływ na 
specyfi czne wychowanie dzieci wdrażające je do odgrywania obowią-
zujących norm bycia kobietą i mężczyzną. W swoich tekstach autorka 
postuluje, aby kategoria płci stosowana była nie tylko jako instrument 
do analizy historii kobiet, ale również jako narzędzie do badań szero-
ko pojętej historii stosunków społecznych. Z okazji publikacji książki 
w Polsce Niemiecki Instytut Historyczny zorganizował 5 kwietnia 2011 
r. w Warszawie dyskusję panelową z udziałem autorki oraz prof. Boże-
ny Chołuj (Warszawa/Frankfurt nad Odrą) i dr Katarzyny Sierakowskiej 
(Warszawa). Debatę poprowadziła dr hab. Ruth Leiserowitz, zastęp-
czyni Dyrektora NIH.

Karin Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, [Klio w Niemczech, 
Band 16], Warszawa 2010, ss. 229, 28 zł, ISBN 978-83-7543-176-6

Piastowie. Polska w średniowieczu

W renomowanej serii „C. H. Beck Wissen”  ukazał się tom Eduarda 
Mühle, w którym autor prezentuje dzieje średniowiecznej Polski 
z perspektywy rządzącej nią dynastii i przedstawia tym samym wyniki 
badań z zakresu historii średniowiecza prowadzone przez Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie.

Piastowie stanowią w zbiorowej pamięci Polaków do dziś najważniej-
sze „miejsce pamięci”. Historia dynastii Piastów, która pojawiła się na 
scenie dziejów w latach sześćdziesiątych X wieku, a wygasła w linii 
głównej w 1370 roku, natomiast w ostatniej, śląskiej linii bocznej do-
piero w roku 1675, jest nadal, także w początkach XXI wieku, uzna-
wana za podstawową część dziedzictwa narodowego. Kim jednak byli 
książęta i królowie piastowscy, którzy przez cztery stulecia decydowali 
o losach ziem polskich i tym samym o losach dużej części wschodnich 
obszarów Europy Środkowej? W jaki sposób z nieprzejrzystej „szarej 
strefy“ (Aleksander Gieysztor) w środkowo-wschodniej części Europy 
Środkowej udało im się ugruntować na rozległym terytorium panowa-
nie dynastii, przeforsować je wbrew konkurentom wewnętrznym i ze-
wnętrznym, umocnić i rozbudować? Jak udało się im zapewnić swoje-
mu królestwu, od początku XI wieku określanemu w źródłach mianem 
„Polonia“, międzynarodowe uznanie, nadać mu taką formę i organiza-
cję, aby nie tylko uznano je za integralną część chrześcijańskiej Eu-
ropy, lecz również za ważny w całym okresie średniowiecznym czyn-
nik polityczny, kulturalny i gospodarczy? Na te pytania Eduard Mühle 
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udziela w swojej syntezie przejrzystych i zrozumiałych odpowiedzi. Po-
zwala tym samym wejrzeć w istotę i funkcjonowanie średniowiecznego 
państwa polskiego i jednocześnie zrozumieć specyfi czne mechanizmy 
i struktury charakterystyczne dla średniowiecznych struktur władzy 
w Europie Środkowej i Wschodniej.

Eduard Mühle, Die Piasten Polen im Mittelalter, [Reihe C. H. Beck 
Wissen, Band 2709], München 2011, 128 S., EUR 8.95, ISBN 978-3-
406-61137-7 

Wieloetniczne Grodno

 Niemiecki Instytut Historyczny opublikował w swojej serii wydawniczej 
Źródła i Studia (tom 23) ukazującej się w Harrasowitz Verlag pracę 
Felixa Ackermanna poświęconą wieloetnicznej historii Grodna w XX 
wieku.
Monografi a Felixa Ackermanna o stosunkach wielonarodowościo-
wych w Grodnie  w latach 1919-1991, która powstała na bazie pracy 
doktorskiej obronionej na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą, przedstawia na przykładzie zjawisk nacjonalizacji i sowietyza-
cji zawłaszczanie miasta środkowoeuropejskiego w XX wieku przez 
różne aparaty państwowe. Dlaczego w dzisiejszej republice białoru-
skiej językiem powszechnie używanym w życiu codziennym jest język 
rosyjski? Dlaczego interpretacje historii: postsowiecka i narodowa są 
sobie przeciwstawiane jako interpretacje z pozoru nie do pogodzenia? 
Jaki wpływ na tę sytuację miała okupacja niemiecka podczas I i II woj-
ny światowej? Felix Ackermann bada te kwestie posługując się ana-
lizą historii lokalnej Grodna, należącego przed II wojną światową do 
II Rzeczypospolitej, a obecnie znajdującego się na terenie Białorusi. 
Autor opisuje szczegółowo gwałtowną przemianę Grodna z miasta 
o profi lu rzemieślniczo-handlowym, w którym większość ludności mó-
wiła po polsku i jidysz w zindustrializowane miasto sowieckie, zdomi-
nowane przez język rosyjski i białoruski. Podczas pracy nad książką 
autor przeprowadził wiele wywiadów w Izraelu, Polsce i na Białorusi ze 
świadkami tamtych wydarzeń. Brał także udział w lokalnym tworzeniu 
historii podczas dramatycznych wydarzeń w 2004 roku kiedy to doszło 
do prześladowania polskiej mniejszości (liczącej 20%) na Białorusi 
przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Dwa lata później historyczne cen-
trum Grodna zostało zagrożone na skutek działań określanych przez 
władze białoruskie jako „prace rewitalizacyjne”, które w rzeczywistości 
oznaczały wyburzenia wielu obiektów zabytkowych. 

Na przykładzie Grodna Felix Ackermann przedstawia modelową histo-
rię zniszczenia struktury demografi cznej środkowoeuropejskiego mia-
sta i regionu poprzez wyniszczającą okupację niemiecką i sowiecką 
podczas II wojny światowej. Monografi a jest szczegółowym zapisem 
wzajemnego przenikania się procesów ludobójstwa, pracy przymuso-
wej, deportacji i przesiedleń; autor analizuje również w jaki sposób oku-
panci wykorzystywali kwestię przynależności etnicznej i narodowej do 
sterowania powyższymi procesami. W pracy zbadano, na podstawie 
szerokiej bazy źródłowej, etapy powstawania narodowości białoruskiej 
na płaszczyźnie lokalnej. Autor wskazuje na związki pomiędzy „unaro-
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dowieniem” kwestii przynależności etnicznej, które miało już miejsce 
po I wojnie światowej, a sowietyzacją regionu, która rozpoczęła się 
w 1939 roku i przybrała na sile po 1944 r. Sowiecka industrializacja po 
II wojnie światowej stała się zatem podstawą nowoczesnej, białoru-
skiej narracji mieszkańców miast.  Książka opisuje również szczegóło-
wo etapy migracji ludności wiejskiej do miasta, strategie adaptacji tej 
ludności do życia w mieście oraz wyjaśnia dlaczego język rosyjski jest  
językiem dominującym w kulturze miejskiej Grodna. Opisując dzieje 
Grodna autor często odwołuje się do średniowiecznego pojęcia pa-
limpsestu, gdyż podczas tworzenia nowych narracji starsze warstwy 
opowieści zostają częściowo wymazane bądź nakładają się na siebie, 
natomiast ponowne odsłanianie usuniętych elementów otwiera nowe 
możliwości interpretacji danej historii. 

Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung 
und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt 1919-1991, Wies-
baden 2010, ss. 372, EUR 35, - ISBN 978-3-447-06425-5

Lokacja miast w średniowiecznej Polsce

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Insty-
tutem Porównawczej Historii Miast (Institut für vergleichende Städte-
geschichte) w Münster opublikował zbiór studiów polskich historyków 
dotyczący historii miast w średniowiecznej Polsce

W konsekwencji postępów kolonizacji i rozbudowy sieci osadniczej 
w okresie pełnego średniowiecza również na ziemiach polskich do-
szło do zasadniczej transformacji struktur ekonomicznych i społecz-
nych. Wcześniej istniejące osady targowe i ośrodki grodowe zosta-
ły zreorganizowane topografi cznie podczas lokacji i przekształcone 
w wielofunkcyjne centra handlu i rzemiosła, a poprzez napływ obcych 
i miejscowych osadników zyskały społeczną i etniczną dywersyfi kację. 
W następstwie adaptacji nowych norm prawnych oraz ukonstytuowa-
nia się struktur samorządowych, ośrodki te rozwinęły się w komunalne 
miasta lokacyjne. Prezentowany tom, przygotowany do druku i opa-
trzony wstępem przez Eduarda Mühle (str. 1-11) zawiera 16 artyku-
łów polskich historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury 
przedstawiających najnowsze osiągnięcia polskiej historiografi i doty-
czące tej złożonej tematyki. Z uwagi na kontekst narodowy problema-
tyka ta była w ubiegłym stuleciu przedmiotem gwałtownych sporów 
między polskimi i niemieckimi historykami. 

Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, wyd. przez 
Eduarda Mühle [Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für 
vergleichende Städtegeschichte. Reihe A: Darstellungen, tom 81]. 
Böhlau-Verlag, Köln i in. 2011 – ISBN 978-3-412-20693-2, 395 str. z 31 
rycinami,  EUR 39,90. 
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Lwowskie doświadczenia wojny

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opublikował jako 22. tom 
swojej serii „Źródła i Studia”, ukazującej się w wydawnictwie Harrasso-
witz monografi ę Christopha Micka “Kriegserfahrungen in einer multie-
thnischen Stadt: Lemberg 1914-1947” („Doświadczenia wojny w wie-
loetnicznym mieście: Lwów 1914 – 1947). Centralnym przedmiotem 
zainteresowania autora jest badanie związków pomiędzy wojną, po-
wstawaniem narodów i brutalizacją konfl iktów etnicznych na przykła-
dzie wieloetnicznego miasta, jakim był Lwów w okresie 1914 – 1947 
r. Lwów był przez stulecia wielokulturowym tyglem i żywym ośrodkiem 
życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego dla Polaków, Ży-
dów i Ukraińców. Mieszkańcy miasta doświadczyli w okresie będącym 
przedmiotem badania zwierzchności rosyjskiej, austriackiej, zachod-
nioukraińskiej, polskiej, niemieckiej i sowieckiej. Praca podzielona zo-
stała na trzy obszary tematyczno-chronologiczne: jako wprowadzenie 
do tematyki przeprowadzona została, w osobnym rozdziale książki, 
analiza stosunków międzyetnicznych we Lwowie w przededniu pierw-
szej i drugiej wojny światowej, ukazująca, jak owe stosunki prowadziły 
następnie do eskalacji konfl iktów narodowościowych podczas wojny. 
Drugi obszar tematyczny koncentruje się na konkretnych wojennych 
i okupacyjnych doświadczeniach mieszkańców Lwowa, związanych 
z ich wzajemnymi stosunkami, a także z relacjami z okupantem. Do tej 
części należy m.in. analiza różnic w doświadczeniach wojennych po-
szczególnych grup etnicznych oraz opis tego, jak odmiennie ten sam 
fakt historyczny był interpretowany przez każdą z owych grup, tj. jak 
każdy z etnosów wbudowywał dane zdarzenie we własną „konstrukcję 
rzeczywistości”. I tak np. Polacy i Ukraińcy uznali początkowo wkro-
czenie Niemców w czerwcu 1940 r. za wyzwolenie od sowieckiego ter-
roru i deportacji. Z kolei dla lwowskich Żydów wiadomość o wkrocze-
niu Niemców oznaczała katastrofę. Trzeci obszar tematyczny dotyczy 
okresu powojennego (lat 1918-1939 w Rzeczpospolitej i sowietyzacji 
po 1944 r.); Mick ukazuje tu, w jaki sposób każda z trzech grup ludno-
ści wytworzyła w mieście własną kulturę pamięci o wojnie/wojnach i jak 
owe kultury pamięci konkurowały – i po części do dziś konkurują – ze 
sobą nawzajem. Autor stosuje ujęcie historii doświadczeń do zbada-
nia wojennych przeżyć każdej z grup etnicznych. Zdaje sobie sprawę, 
że doświadczenia Żydów, Polaków i Ukraińców są ze sobą sprzeczne 
i że każda grupa skupiona jest na własnym cierpieniu, nie przyjmując 
do wiadomości cierpienia „innych”. Mick traktuje owe nieprzystawalne 
doświadczenia poważnie, a jednocześnie rezygnuje z „uszeregowania 
ich zależnie od stopnia zbliżoności do rekonstruowanej rzeczywisto-
ści”. Ma w ten sposób nadzieję przełamać utrwalone interpretacje hi-
storyczne, obecne tak w polskiej, jak i w żydowskiej i ukraińskiej histo-
riografi i. 
Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: 
Lemberg 1914-1947 [Quellen und Studien, Band 22], Wiesbaden 2010, 
632 S., EUR 82,- ISBN  978-3-447-06193-3
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Niemiecka administracja cywilna w okupowanej Polsce

Ponownie ukazała się (po wyczerpaniu nakładu) monografi a Bogda-
na Musiała „Niemiecka administracja cywilna a prześladowanie Ży-
dów w Generalnym Gubernatorstwie. Studium przypadku dotyczące 
dystryktu lubelskiego 1939-1944”. Opublikowana w wydawnictwie 
Harrassowitz w ramach cyklu „Zródła i Studia” Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie monografi a Bogdana Musiała bada bar-
dzo dogłębnie rolę i motywy niemieckiej administracji cywilnej w prze-
śladowaniu Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. W  historiografi i 
Holokaustu ten aspekt został uwzględniony tylko w niewielkim stopniu, 
a  dotychczasowe badania koncentrowały się przede wszystkim na od-
powiedzialności aparatu SS i policji za wymordowanie ludności żydow-
skiej. Tymczasem Bogdan Musiał pokazuje na podstawie szerokiej, 
starannie zbadanej bazy źródłowej, że pracownicy niemieckiej admi-
nistracji cywilnej zgodnie pomagali SS i policji w organizacji i przepro-
wadzeniu eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Bez 
ich aktywnego zaangażowania mord na Żydach „byłby niewykonalny 
w tak krótkim czasie i na tak ogromną skalę”. 

W pracy zanalizowano najpierw strukturę, zadania i kompetencje ad-
ministracji cywilnej w Generalnym Gubernatorstwie zwracając przy 
tym szczególną uwagę na dystrykt lubelski. Struktury administracyjne 
nie są jednak przedstawiane jako anonimowy aparat biurokratyczny, 
lecz „wypełnione” ludźmi zajmującymi określone stanowiska. Biogra-
fi czno-administracyjna metoda badawcza zastosowana we wszystkich 
rozdziałach książki ułatwia przypisanie konkretnego działania poje-
dyńczym aktorom. Takie podejście zyskuje szczególnie na znaczeniu 
w drugiej i trzeciej części pracy; pokazano tutaj aktywne uczestnictwo 
pracowników administracji cywilnej wymienionych z nazwiska w po-
szczególnych etapach prześladowania Żydów, od odbierania im praw 
i zamykania w gettach po systematyczne mordy. Autor zastanawia się 
też nad sposobem myślenia, motywami oraz  wcześniejszą socjaliza-
cją sprawców. Musiał stoi na stanowisku, że argumentacja ekonomicz-
no-wojenna, osobiste korzyści, a także antysemityzm odegrały decy-
dującą rolę w motywacji tych osób. 

Integralną częścią tomu jest też indeks zawierający biografi e naj-
bardziej aktywnych pracowników administracji cywilnej. Autor śledzi 
również ich  powojenne losy. Tylko niektórzy z nich zostali postawieni 
przed trybunałem sądowym i osądzeni po 1945 r. w RFN. Wielu zrobiło 
kariery, zwłaszcza w latach 50., w sferze gospodarki, w sądownictwie 
i w polityce lokalnej. 

Bogdan Musial: Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im 
Generalgouvernement [Quellen und Studien, Band 10], Wiesbaden 
2011, s. 435, EUR 29,90,- ISBN  978-3-447-06493-4
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Kalendarium

Wtorek, 11.10.2011, Niemiecki Instytut Historycznyw Warszawie
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch 
das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945
(Prześladowania i zagłada europejskich Żydów przez narodowosocja-
listyczne Niemcy 1933-1945)
Promocja książki we współpracy z Institut für Zeitgeschichte w Mona-
chium.

Czwartek, 17.11. – niedziela, 20.11.2011, Waszyngton
Entangled Histories of Nationalism: Transnational Approaches to 
the Rise of the Nation-State in 19th and early 20th Century Central 
Europe
Panel Niemieckiego Instytutu Historycznego na 43. dorocznej konwencji 
Association for Slavic, East European and Eurasian Studies

Poniedziałek, 5.12. – środa 7.12.2011, Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie
To stay or to go? Jews in Europe in the immediate aftermath 
of the Holocaust
Konferencja we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym 
w Warszawie i Nordost-Institut Lüneburg Uniwersytetu Hamburskiego. 

Personalia

Od 1 kwietnia 2011 r. kierownikiem administracyjnym Niemieckiego 
Instytutu Historycznego został Stephan Böhm. P. Böhm ukończył stu-
dia dyplomowe w zakresie zarządzania – ze specjalizacją zarządza-
nie w Bundeswehrze – w Fachhochschule des Bundes w Mannheim 
i może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w roz-
maitych placówkach Bundeswehry w Belgii i Francji. 

Na sam koniec

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przyznaje w ramach swo-
ich zadań i podług swoich możliwości budżetowych stypendia wspie-
rające takie prace badawcze z dziedziny historii Polski, stosunków pol-
sko-niemieckich i dziejów Polski na tle Europy Środkowo-Wschodniej, 
które wymagają pobytu w Polsce. Stypendia skierowane są przede 
wszystkim do młodych naukowców, mogą wszakże zostać przyznane 
również badaczom po habilitacji i profesorom. Zależnie od projektu ba-
dawczego przyznawane są na okres jednego bądź kilku miesięcy. Naj-
bliższy termin składania aplikacji upływa 30 września 2011 r. Dalsze 
informacje na stronie: http://www.dhi.waw.pl/de/forschung/stipendien/
dhi-stipendien.html

Zdjęcie Lwowa na str. 16 opublikowano dzięki uprzejmości portalu http://www.lwowiak.republika.pl/


