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z badaniami naukowymi? Polityk specjalizujący się 
w dziedzinie edukacji, który wierzy w sens procesu 
bolońskiego? Kibic piłkarski przed telewizorem, 
maniak gier komputerowych, wielbiciel opery? Fila-
telista, któremu brakuje jednego znaczka w serii? Czy 
ktoś, kto nie emocjonuje się niczym lub zachwyca się 
wszystkim po trochu – czyż to nie komfortowa, moż-
liwa do zniesienia trudność nie-siedzenia-w-wieży-z-
-kości-słoniowej? Czyż jednak także każdy naukowiec, 
każda policjantka, każdy zamiatacz ulic nie miewa 
niekiedy dni, w których nie interesuje się niczym lub 
interesuje się po trochu wszystkim?
 A co by było, gdyby świat składał się wyłącznie 
z wież z kości słoniowej i chodziłoby raczej o to, by 
móc wejść do więcej niż jednej wieży, a drzwi własnej 
trzymać otwarte dla użytkowników tych innych? Co 
by było, gdyby zróżnicowane społeczeństwa w ogóle 
nie mogły istnieć bez tych przestrzeni, a WzKS pełniły 
pozytywną funkcję, bez której nie można się obejść? 
Niech zatem istnieją WzKS, w których możemy rozwi-
jać nasze umiejętności, realizować zadania, przekazy-
wać fachową wiedzę dla osób z innych WzKS i dla nas 
wszystkich, wędrowców między WzKS. W tym duchu 
chcemy pokazać na łamach naszego newslettera, 
co się dzieje w naszej wieży z kości słoniowej i dla-
czego także my mamy powody, by się z nią identy-
fikować. Także ze wszystkimi, którzy bezpośrednio 
lub pośrednio, stale, regularnie lub okazjonalnie 
w niej przebywają bądź zaglądają do niej jako ludzie 
otwarci, ponieważ nie mają irracjonalnego lęku przed 
tym otoczeniem.
 Na nowy rok 2022 z całego serca życzymy Wam 
wszystkim, Drodzy Przyjaciele NIH w Warszawie, 
wszystkiego, co najlepsze!

Warszawa, listopad 2021 

Miloš Řezník
Dyrektor

Któż z pracowników instytutów naukowych w Euro-
pie nie słyszał już tych słów w takiej czy innej postaci: 
„My” naukowcy nie powinniśmy się zamykać 
w „naszych” wieżach z kości słoniowej (ponieważ to 
pojęcie będzie pojawiać się częściej, pozwolę sobie 
stosować skrót WzKS), lecz z nich wychodzić. Obecnie 
sami naukowcy chętnie posługują się tą metaforą, 
aby… No właśnie dlaczego? Bo rzeczywiście uważają, 
że ich miejsce pracy to WzKS w odseparowaniu od 
otaczającego ich świata? Czy po prostu dlatego, że 
jest to modne? Może również dlatego, że – nie bez 
przyczyny – uważa się, iż sponsorzy, promotorzy 
i politycy lubią to słyszeć? Czy jest to jednak pusty 
frazes służący samolegitymizacji bądź akademicki 
wariant populistycznego antyelitaryzmu, który nie 
rozumie, więc nie lubi „niezrozumiałej” eksperckiej 
specjalizacji i zawsze insynuuje jej nieuczciwe 
praktyki? Czy też za tym sposobem myślenia kryje 
się jednak elitarna wizja, że należy wchodzić do 
ludu i w zrozumiałym dlań języku i formie objaśniać 
mu świat?
 Podczas jednego ze zebrań znów usłyszałem ten 
frazes, po czym przyszło mi do głowy o wiele ciekaw-
sze pytanie: a może zrozumiemy istotę WzKS lepiej, 
jeśli przyjrzymy się temu z zewnątrz? Wychodzimy 
więc na chwilę z WzKS i obieramy inną perspektywę. 
Spoglądamy w nowy sposób. Z jakiej lub czyjej per-
spektywy? Gdzie znajduje się WzKS, gdzie się kończy? 
Konsument w centrum handlowym, poszukujący 
promocji (którym przecież każdy z nas się niekiedy 
staje) – czyż taki człowiek nie tkwi w WzKS? Tramwa-
jarka, która przez większość czasu pracy słusznie zło-
ści się na sposób poruszania się innych uczestników 
ruchu i rozmawia o tym z kolegami i rodziną? Kasjerki 
i kasjerzy, którym zaprząta głowę to, dlaczego na 
towarze brakuje kodu kreskowego lub dlaczego 
zeskanowana cena nie zgadza się z tą na etykiecie? 
Urzędniczka instytucji udzielającej dotacji funkcjonu-
jąca tak, jakby sens istnienia instytutów naukowych 
polegał na produkowaniu dokumentów strategicz-
nych i osiąganiu wskaźników, które nie mają związku 

Szanowni Państwo, Drodzy 
Przyjaciele Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie! 
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 Podczas paneli konferencyjnych koncentrowano 
się zwłaszcza na interakcjach i konfrontacjach róż-
nych regionów z dynamicznymi strukturami ekono-
micznymi i społecznymi. Z jednej strony takie procesy 
jak monetyzacja i rozbudowa dróg handlowych 
przyczyniały się do wymiany kulturalnej i zacierania 
się różnic regionalnych. Z drugiej strony przykład 
monet „o krótkim żywocie” (dinarów, fenigów, brak-
teatów) i okresowego bicia nowych rodzajów monet 
pokazuje, że w słabiej rozwiniętych regionach Europy 
Środkowo-Wschodniej funkcjonowała specyficzna 
polityka pieniężna – w odróżnieniu od „staroeu-
ropejskiej” dewaluacji waluty „o długim żywocie” 
w późnym średniowieczu. Zależność regionu od 
procesu transformacji transkontynentalnego systemu 
ekonomicznego oraz od jakości szlaków handlowych 
uwypuklono również na przykładzie miasta Tabriz we 
wschodnim Azerbejdżanie. Powstawały szlaki służące 
transferowi kompetencji, łączące ze sobą ważne insty-
tucje kościelne, ale również świeckie. O ile monetyza-
cja była niewątpliwe związana z organizacją Kościoła, 
o tyle na przykład handel miast Hanzy z obszarami 
dzisiejszej Ukrainy znajdował się pod wpływem miast 
niemieckich i magdeburskiego prawa miejskiego.
 Porównawcze spojrzenie na różne obszary gospo-
darcze w Europie wykazało, że ich nierówny rozwój 
determinowało nie tylko położenie geograficzne. 
W związku z asymetriami rozwojowymi pogłębiała się 
hierarchizacja, która generowała nowe wykluczenia 
i ograniczenia. Kiedy tworzono tak zwane „peryferia 
wewnętrzne”, aby zyskać wpływy i bogactwo (np. 
Czechy), zróżnicowanie to przebiegało w poprzek 
poszczególnych państw. Kluczowa rola we wdrażaniu 
nowych porządków społecznych przypadała zaś lokal-
nym elitom, które były również aktywnymi pośredni-
kami w kontaktach z „rdzenną Europą”. Porównanie 
Polski i Norwegii pod kątem praktyk samolegity-
mizacji tych elit wykazuje punkty styczne w sferze 
ideologii i kultury politycznej. Historyczne procesy 
przemian są więc zależne raczej od działania głów-
nych aktorów, co dogłębnie pokazano na przykładzie 
Marchii Brandenburskiej, w której jako jednym z naj-
słabszych regionów Świętego Cesarstwa dokonała 
się transformacja. Poruszono również temat wstrze-
mięźliwego stosunku lokalnej ludności wiejskiej do 
zmian strukturalnych. Gminy wiejskie na wschodnim 
wybrzeżu Bałtyku były pod presją zakonów, które 
przywędrowały tam w celu chrystianizacji tych 

 Podczas spotkania udało się przedstawić w ujęciu 
porównawczym interakcje krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej i w praktyczny sposób ukazać 
szeroki wachlarz pojęć, które towarzyszyły procesowi 
„provincializing of Europe” na tym obszarze. Główny 
wątek konferencji w postaci nierównoczesności roz-
woju europejskich regionów sugeruje, że sensowna 
jest dalsza problematyzacja koncepcji „młodszej 
Europy”. Mimo swojej płynności koncepcja ta ma 
niewątpliwy walor poznawczy. 

Już od średniowiecza Europa cechuje się różnicami 
rozwojowymi. Rosnące zainteresowanie nauk histo-

rycznych rzekomo upośledzonymi lub mniej „zaawan-
sowanymi” w stosunku do „starej Europy” obszarami 
kontynentu stało się inspiracją do przygotowania 
międzynarodowej konferencji, odbywającej się 4 i 5 
listopada 2021 roku w filii warszawskiego NIH w Pra-
dze. Uczeni z Niemiec, Czech, Polski, Litwy, Norwegii, 
Ukrainy i Azerbejdżanu omawiali to zagadnienie z róż-
nych perspektyw. W kontekście procesów głębokiej 
transformacji społecznej od XII do XV wieku udało się 
w ujęciu porównawczym przeanalizować różnice roz-
wojowe, istniejące już w okresie przednowoczesnym. 
 Punktem wyjścia konferencji był model „młodszej 
Europy” Jerzego Kłoczowskiego, odnoszący się do 
Europy Środkowo-Wschodniej od roku 1000, w nie-
których fazach średniowiecza obejmujący też Bałkany 
i Skandynawię. Dyskusje o użyteczności tego modelu 
poznawczego opierają się przede wszystkim na 
krytyce esencjalizmu i przestrzennego pozytywizmu 
Kłoczowskiego. Brak problematyzacji różnic regional-
nych w odniesieniu do historii kultury przyczyna się 
bowiem do powstania wrażenia jednolitości „starej” 
i „młodszej Europy” pod koniec średniowiecza.

obszarów. Ich zadaniem było zaprowadzanie nowego 
ładu przestrzennego i wdrożenie poddaństwa jako 
nowej formy własności i gospodarowania. Silna zależ-
ność od instytucji kościelnych przeplatała się zarówno 
w „starej”, jak i „młodszej” Europie z różnymi mode-
lami kulturowymi. Poważne różnice pojawiają się 
jednak w analizie suplik do penitencjariuszy z „obu 
Europ”. Podczas gdy supliki z krajów zachodnich 
ograniczały się raczej do spraw małżeńskich, petycje 
z państwa polsko-litewskiego służyły niejednokrotnie 
zdobywaniu elementarnej orientacji kulturowej.
 Dzięki uwzględnieniu horyzontu postrzegania 
potwierdzono potrzebę dynamicznego pojmowania 
„młodszej Europy”. Homogeniczne wizje Europy, 
jak ta propagowana przez papieża Piusa II, miały 
na celu wyłącznie odparcie zagrożenia tureckiego 
po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Znacznie 
bardziej zróżnicowane są natomiast relacje misjona-
rza Jana di Piano Carpini, którego w roku 1245 papież 
wysłał z Lyonu do wielkiego chana mongolskiego. 
Podróżnik dzieli przemierzane przez siebie obszary 
na trzy strefy – zależnie od postrzeganej odmien-
ności praktyk kulturowych, na przykład w religii, 
gościnności, potencjale zagrożenia lub w problemach 
z komunikacją. Podobnie rzecz się ma z zapiskami 
gdańskiego kupca Martina Grunewega, który porów-
nując odwiedzane przez siebie miasta (np. Gdańsk, 
Wenecja, Adrianopol), nie tylko ujawnia nierówności 
między „starą” a „młodszą Europą” w XVI wieku, lecz 
wskazuje na dysproporcje między miastem a wsią 
oraz na łączenie się ze sobą najważniejszych obsza-
rów aktywności gospodarczej Europy, zwanych dziś 
„niebieskim bananem”. 

Nierówny rozwój regionów w średniowieczu: 
„młodsza Europa” w transkontynentalnej sieci

Konferencje / warsztaty

na zdjęciu:  
Dariusz Adamczyk



Wiedza bez granic: umiędzynarodowienie, usieciowienie, 
innowacje w Fundacji im. Maksa Webera
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(UW) przedstawiła wyniki badań nad znaczeniem 
przekazywania darów przez władze miejskie póź-
nośredniowiecznego Poznania. Badaczka podkreśliła, 
iż dary wręczane władcy i jego reprezentantom peł-
niły wiele funkcji i stanowiły istotny środek komu-
nikacji społecznej. Ponieważ Forum odbywało się 
w niepewnych czasach, prelegentom umożliwiono 
zdalny udział. Z opcji tej skorzystało dwoje uczestni-
ków. Jędrzej Możejko (UG) przedstawił interpretację 
pewnych czynników pozwalających na wskazanie, 
jakie znaczenie dla gdańskiego nowożytnego patry-
cjatu miała szeroko pojęta kultura materialna.
 Drugi zdalny referat, wygłoszony przez Justynę 
Gałuszkę (UJ), otworzył trzecią sesję Forum poświę-
coną kwestiom ustroju i organizacji władz miejskich 
oraz relacjom między władzami miejskimi a władzą 
zwierzchnią. Ekspertka na przykładzie wczesnono-
wożytnych zapisów z Przemyśla, przedstawiła relacje 
między radą i ławą tego miasta a starostami przemy-
skimi – reprezentantami władzy w tym królewskim 
mieście. Następnie Anna Maleszka (UMK) opisała 
stosunki między Dublinem a angielskimi władcami, 
podkreślając, że sytuacja Dublina w porównaniu 
do innych miast podbijanej przez Anglików Irlandii 
była wyjątkowa ze względu na znaczenie Dublina 
dla angielskich królów. Wraz z referatem Mar-
cina Janakowskiego (UMCS) wróciliśmy do Polski, 
a dokładniej do Piasków Luterskich, na przykładzie 
których prelegent omówił wpływ wyznania właści-
cieli miasta na relacje społeczne i przestrzenne w tym 
ośrodku miejskim. W końcu, dr Malwina Wylężek (UP 
Kraków) przedstawiła ustrojowo-prawne aspekty 
funkcjonowania władz miejskich w XV–XVIII wieku 
w staropolskim Pilźnie.
 Podczas ostatniej sesji omówiono problemy prze-
strzeni miast widziane przez pryzmat relacji i struktur 
władzy. Najpierw dr Paweł Kocańda (UR) przeanali-
zował wpływ krótkich rządów Wacława II w Polsce na 
powstawanie nowych zamków sprzężonych prze-
strzennie z miastami. Następnie Marek Lichota (AP 
Słupsk) opowiedział o ośrodkach władzy w nowo-
żytnym „mieście idealnym” – Zamościu. Referatową 
część Forum zakończył Michał Słomski (IH PAN) 
z socjotopograficzną analizą rozmieszczenia miejsc 
zamieszkania urzędników miejskich w przestrzeni 
Dolska w pierwszej połowie XVII wieku.
 Ideą Forum jest zarówno zaprezentowanie 
prowadzonych badań przez historyków stojących 
u progu naukowej kariery, ale także wymiana 
doświadczeń między nimi a bardziej doświadczonymi 
badaczami. Wydaje się, że Forum spełniło swoją rolę. 
Wygłoszone referaty ukazały różnorodność prowa-
dzonych badań nad szeroko rozumianymi zagadnie-
niami związanymi z relacjami i strukturami władz 
w przedindustrialnych miastach oraz wielorakość 
możliwości badawczo-interpretacyjnych tak przed-
stawionych problemów.  

Władza stanowi kluczową kategorię interpre-
towania relacji międzyludzkich na wszystkich 

poziomach organizacji życia społecznego. Dlatego 
też tematyka kolejnej, trzeciej z rzędu edycji „Forum 
Młodych Badaczy Historii Miast” oscylowała wokół 
zagadnień relacji i struktur władzy w średniowiecz-
nych i nowożytnych miastach. Spotkanie, współor-
ganizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny 
wraz z Komisją Historii Miast przy Komitecie Nauk 
Historycznych PAN, Instytutem Archeologii i Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Historii 
im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydziałem Histo-
rii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się 27 wrze-
śnia 2021 roku w siedzibie Wydziału Historii UW. Jest 
już nową „tradycją wymyśloną”, że spotkania Forum, 
w których wyniki swoich badań przedstawiają młodzi 
badacze, poprzedzają konferencje Komisji Histo-
rii Miast. W ramach Forum pt. „Relacje i struktury 
władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym” 
wygłoszono 15 referatów, które dotyczyły czterech 
zasadniczych zagadnień tytułowych.
 Po powitaniu przez prof. dr hab. Urszulę Sowinę, 
przewodniczącą Komisji Historii Miast, rozpoczęła się 
sesja o rywalizacji i dostępie do władzy w miastach. 
Referaty poświęcone były czasom nowożytnym. 
Wojciech Lis (UAM) na przykładzie osiemnastowiecz-
nej Środy Wielkopolskiej zwrócił uwagę na problem 
nepotyzmu we władzach miejskich oraz przedstawił 
możliwości i perspektywy badań nad tym zagadnie-
niem. Następnie Amadeusz Szklarz-Habrowski (IH 
PAN) opisał przypadek rywalizacji gminy miejskiej 
z instytucjami kościelnymi, analizując wieloletni spór 
o prawa własnościowe do gruntów kościoła szpital-
nego św. Jakuba między miastem Starą Częstochową 
a Klasztorem Jasnogórskim. Spór toczył się od XVI aż 
do początku XIX wieku. Trzecie wystąpienie w sesji, 
które przedstawił Maciej Stawiski (UMK), dotyczyło 
związków między klasztorem bernardyńskim w Toru-
niu z członkami władz miasta w latach 1724–1794. 
Z kolei Marcin Frąś (UMK) omówił sposoby dostępu 
do informacji i wiedzy, czynników niezbędnych 
w sprawowaniu władzy, na przykładzie przepływu 
informacji w kancelariach miast szlacheckich z terenu 
Wielkopolski w okresie nowożytnym.
 Druga część Forum poświęcona została symbolice, 
ceremoniałowi i ideologii władzy. Sesję rozpoczęła 
dr Hana Komárková (Opawa) analizując przysięgi 
urzędników miejskich z miast śląskich przełomu 
średniowiecza i nowożytności. Czeska badaczka pod-
kreśliła, że ślubowania przedstawicieli rad miejskich, 
sądów i cechów stanowią istotne źródło do badań 
nad strukturami zarządzania miastem w późnym 
średniowieczu i w okresie nowożytnym. W drugim 
wystąpieniu, autorstwa Łukasza Żaka (Rzym), zapre-
zentowano sposoby manifestacji dominacji papie-
skiej w przestrzeni miejskiej Viterbo podczas Bożego 
Ciała w 1462 roku. Patrycja Szwedo-Kiełczewska 

Forum Młodych Badaczy Historii Miast

wiedzy, migracje i transfery idei między różnymi 
obszarami geograficznymi i w różnych epokach 
historycznych. NIH w Warszawie był reprezentowany 
przez dyrektora prof. dra hab. Miloša Řezníka, który 
poprowadził panel otwierający konferencję. Później 

pracowniczka naukowa NIH w Warszawie dr Dorota 
Woroniecka-Krzyżanowska zaprezentowała wyniki 
swoich badań na temat wymiany akademickiej 
między Politechniką Wrocławską a Uniwersytetem 
Mosulskim w dziedzinie architektury i urbanistyki. 

Na konferencji naukowej „Contested Knowledge 
in a Connected World” zgromadzili się 16 i 17 

września 2021 roku w Berlinie badacze z różnych 
krajów i instytutów. Wszyscy biorą udział w mię-
dzynarodowym projekcie badawczym „Wiedza bez 

granic: umiędzynarodowienie, usieciowienie, inno-
wacje w Fundacji im. Maksa Webera”. Przedsięwzię-
cie ma na celu eksplorację nowych dziedzin badań 
naukowych oraz nawiązywanie aktywnej współpracy 
między instytutami Fundacji im. Maksa Webera 
a partnerami zewnętrznymi. Podczas dwudniowego 
spotkania naukowcy z Niemieckich Instytutów Histo-
rycznych w Rzymie, Londynie, Waszyngtonie, Tokio 
i Warszawie oraz Instytutów Orientu w Stambule 
i Bejrucie przedstawiali swoje bieżące prace i postępy 
w realizacji projektów.
 Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się powita-
niem przez przedstawiciela Federalnego Ministerstwa 
Edukacji i Badań Naukowych Matthiasa Hacka i wice-
prezes Fundacji im. Maksa Webera prof. dr hab. Elke 
Seefried. Wykład otwierający wygłosił wybitny nie-
miecki politolog prof. dr hab. Herfried Münkler. Tema-
tyka wygłoszonych referatów obejmowała: przepływy 

Przepływy wiedzy i transfer idei w różnych  
epokach historycznych



Konflikty w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, 
Pomorza i Śląska w XIII–XVIII wieku

Konflikty w średniowiecznych i nowożytnych 
miastach w XIII–XVIII wieku

Konflikty w miastach 
Królestwa Polskiego,  
Rzeczypospolitej, 
Pomorza i Śląska  
w XIII–XVIII wieku  
i sposoby ich 
przezwyciężania

konferencja

Niemiecki Instytut Historyczny
28–29 września 2021 r.

Komisja Historii Miast 
przy Komitecie Nauk 
Historycznych PAN
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Roman Czaja (UMK) omówił konflikty w wybranych 
późnośredniowiecznych miastach pruskich, sytu-
ując to zagadnienie na szerszym tle porównawczym 
dotyczącym miast strefy nadbałtyckiej. Z kolei Marcin 
Grulkowski (IH PAN) wskazał na związki między 
konfliktami wewnętrznymi a wpływem na możliwo-
ści finansowe Gdańska i gdańszczan w latach 1416 
i 1456. Natomiast Mateusz Goliński (UWr) przedsta-
wił – na przykładzie późnośredniowiecznych miast 
śląskich – immanentne pole konfliktów wszędzie tam, 
gdzie w jednym mieście funkcjonowali krojownicy 
sukna z tkaczami sukiennymi.
 Druga sesja w pierwszym dniu konferencji 
dotyczyła konfliktów miejskich spowodowanych 
identyfikacją z którąś z części miasta lub do jednego 
z sąsiadujących bezpośrednio ze sobą miast. Marek 
Słoń (IH PAN) zastanawiał się, czy między starymi 
a nowymi ośrodkami zawsze musiało dochodzić 
do konfliktów. Udokumentowana interesującymi 
przykładami wypowiedź skłaniała jednak do niejed-
noznacznych wniosków dotyczących przyczyn tarć 
między mieszkańcami starych i nowych miast. Takie 
konflikty, na przykładzie czeskiej Pragi w XV stuleciu 
przedstawił i scharakteryzował Martin Nodl (CMS). 
Martin Čapský (Pardubice) z kolei zagłębił się w pro-
blematykę reprezentacji samorządowej poszczegól-
nych dzielnic w miastach średniowiecznych oraz ich 
roli w społeczności całego miasta, m.in. w przypadku 
licznych przecież konfliktów wewnętrznych.
 Trzecią sesję otworzyła Halina Manikowska 
(IH PAN). Ekspertka na przykładzie relacji kronikar-
skich dotyczących sporów miasta Wrocławia z tam-
tejszymi instytucjami kościelnymi w późnym śre-
dniowieczu, podkreśliła konieczność analizy struktur 
narracyjnych wszelkich konfliktów znanych ze źródeł 
pod kątem retoryczno-literackim; wszak każda ze 
stron konfliktu chciała przekonać do swoich racji. 
Kolejne dwa referaty o etnologicznym charakterze 
związane były z badaniami nowożytnej mentalności. 
Daniel Wojtucki (UWr) wskazał na konflikty w mia-
stach Śląska i Moraw w XVII i XVIII wieku spowodo-
wane bardzo rozbudowanym repertuarem wierzeń 
w magię pośmiertną i strachem przed „żywymi umar-
łymi”. Karolina Wojtucka (UWr) z kolei zaprezento-
wała motywowane faktem opętania przez diabła 
problemy, jakie miały miejsce w wybranych miastach 
wczesnonowożytnego Śląska.
 Drugi dzień konferencji otworzył Marek Stawski 
(IH PAN) prezentując przykłady konfliktów i spo-
rów toczonych przed obliczem sądów kościelnych 
w dawnej diecezji płockiej, co dało wgląd w sposoby 
rozwiązywania sporów, w których jedną ze stron była 
najczęściej osoba duchowna. Mikrohistoryczne spoj-
rzenie na osiemnastowieczny konflikt obyczajowy 
w Lidzbarku Welskim, niedużym pruskim mieście, 

pokazała Ewa Wółkiewicz (IAE PAN). To pozwoliło 
prelegentce wychwycić pewne schematy zwyczajowe 
i prawne, zróżnicowane w zależności od płci czy 
statusu człowieka.
 Zwyczaje jurydyczno-źródłowe zaobserwowane 
w księgach sądowych polskich miast były również 
przedmiotem kolejnego wystąpienia Macieja Mikuły 
(UJ), które rozpoczynało ostatnią sesję konferencji. 
Badacz próbował zagłębić się w znajomość prawa, 

argumentację i rozumowanie prawnicze sądów miast 
różnej wielkości i sklasyfikować zaobserwowane 
mechanizmy. Do Włoch, w celach komparatystycz-
nych, zaprosił z kolei Rafał Eysymontt (UWr), który 
analizował wieże mieszkalne z włoskich miast, aby 
następnie wskazać na podobne rozwiązania prze-
strzenne widoczne w miastach Dolnego Śląska. 
Na koniec Piotr Okniński (UW) scharakteryzował 
dążenia krakowskich elit późnego średniowiecza 
do zrównania swego statusu politycznego w Króle-
stwie do takiego statusu, jaki w ówczesnym Króle-
stwie Polskim posiadał krystalizujący powoli swoją 
pozycję stan szlachecki.

 Konferencja tradycyjnie już stanowi niezwykle 
ważną płaszczyznę wymiany poglądów badaczy 
zajmujących się historią polskich i europejskich ośrod-
ków miejskich. Wydarzenie to pozytywnie przyczyniło 
się do przedstawienia miast doby preindustrialnej 
jako przestrzeni, w obrębie której rozgrywały się kon-
flikty o bardzo złożonym podłożu: ekonomicznym, 
społecznym, tożsamościowym, narodowościowym 
czy etnicznym. Przybierały one rozmaitą formę i miały 

różne konsekwencje. Wystąpieniom towarzyszyła 
ożywiona dyskusja, podczas której odnoszono się nie 
tylko do merytorycznej zawartości wystąpień, for-
mułowano postulaty metodologiczne i uwagi natury 
źródłoznawczej, prezentowano także wymagania 
stojące przed badaczami zajmującymi się problema-
tyką miejskich konfliktów. 

W dniach 28 i 29 września 2021 roku w siedzibie 
Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-

szawie odbyła się kolejna konferencja Komisji Historii 
Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. 
Tegoroczne spotkanie poświęcono konfliktom w śre-
dniowiecznych i nowożytnych miastach. Wydarzenie 
było zorganizowane stacjonarnie przez wspomnianą 
już Komisję Historii Miast, przez Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie, przez Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN oraz przez Instytut Historii im. Tade-
usza Manteuffla PAN.
 Uczestników przywitali dyrektor NIH w Warsza-
wie, prof. dr hab. Miloš Řezník oraz przewodnicząca 
Komisji Historii Miast, prof. dr hab. Urszula Sowina. 
W pierwszej sesji zgromadzone na poddaszu Insty-
tutu audytorium wysłuchało trzech referatów. 

na zdjęciu po lewej: 
Malwina Wylężek, 

Konrad Szuba

na zdjęciu po prawej: 
Maciej Stawiski, 

Patrycja Szwedo- 
-Kiełczewska



Film dokumentalny o Karelu Havlíčku Borovskim
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oraz na kształtowanie stosunków narodowościowych 
w monarchii habsburskiej. W filmie wyeksponowano 
znaczenie pobytów Havlíčka w Krakowie, zwłaszcza 
wiosną 1848 roku, kiedy prowadził tam negocjacje 
w sprawie udziału polskiej bądź galicyjskiej delegacji 
w Kongresie Słowian w Pradze. Przypomniano także 
jego pobyt w Tatrach.

 W kręceniu zdjęć w Monachium asystował 
ponadto ówczesny praktykant w warszawskim NIH, 
Filip Schuffert z Uniwersytetu w Gießen, który pro-
wadził lokalny research i wraz z Bayerische Landesbi-
bliothek zajął się organizacją na miejscu. Film doku-
mentalny w reżyserii Jolany Matějkovej pokazano 2 
i 3 listopada 2021 roku w telewizji czeskiej ČT2 i udo-
stępniono NIH w Warszawie do użytku własnego. 

31 października 2021 roku przypadła 200. rocznica 
urodzin czeskiego dziennikarza, pisarza, poety 
i polityka Karela Havlíčka Borovskiego (1821–1856). 
Havlíček należy do twórców nowoczesnego czeskoję-
zycznego dziennikarstwa i myśli politycznej. Między 
innymi w kontekście swojej krytyki Rosji zajmował się 
podstawowymi zagadnieniami liberalnego ustroju 
politycznego oraz stosunków czesko-niemieckich 
i czesko-polskich.
 Jako jedna z najbardziej pamiętnych postaci 
czeskiego XIX wieku Havlíček został bohaterem 
niespełna godzinnego filmu dokumentalnego, który 
powstawał od wiosny do jesieni 2021 w koopera-
cji Telewizji Czeskiej i praskiej firmy producenckiej 
Sirius. Dokument „Havlíčku, Havle…” prezentuje 
Borovskiego, skupiając się na niektórych kluczowych 
zagadnieniach w kontekście środkowoeuropejskim.
 W realizacji filmu, dofinansowanego przez 
Niemiecko-Czeski Fundusz Przyszłości, uczyestni-
czył jako jeden z głównych partnerów warszawski 
NIH, wspierając ekipę telewizyjną z Pragi i Ostrawy 
konsultacjami i dokumentacją. Podczas prac ekipy 
filmowej w Niemczech i Polsce dyrektor Instytutu 
prof. dr hab. Miloš Řezník podróżował do Krakowa 
i Monachium, by objaśnić niuanse historyczne doty-
czące różnych miejsc kręcenia zdjęć. W Bayerische 
Landesbibliothek w Monachium pokazał inspiru-
jącą rolę niemieckiej prasy liberalnej w przededniu 
Wiosny Ludów dla czeskiego dziennikarstwa i polityki 
oraz poglądy Havlíčka na temat stosunków między 
Niemcami a Ziemiami Korony Czeskiej oraz między 
etnicznymi Niemcami a Czechami w imperium Habs-
burgów. W Krakowie ekspert skupił się na poglądach 
Havlíčka na stosunki z Rosją, na polski ruch narodowy 

na zdjęciu  
po lewej: dyrektor 
NIH Miloš Řezník 
i reżyserka Jolana 

Matějková 
przed Teatrem 

im. Słowackiego 
w Krakowie

na zdjęciu  
po prawej: Plan 

zdjęciowy: Bayerische 
Landesbibliothek 
w Monachium — 

schody w westybulu.
Zdjęcie: Miloš Řezník

Karel Havlíček Borovský 
(1821–1856)

Historia stosowana i spór o prawdę historyczną

miecki Instytut Historyczny w Warszawie, w koopera-
cji z Centrum Polsko-Niemieckim w Krakowie. W dys-
kusjach udział wzięli naukowcy z Niemiec, Austrii, 
Danii i Polski. Po wykładach wprowadzających, do 
których należał referat prof. dra hab. Wulfa Kanste-
inera (Aarhus) na temat „zanurzenia” (immersion) 
jako sposobu doświadczania czy też przeżywania 
historii, rozumianego odmiennie w świecie mediów 
wizualnych i wśród naukowców akademickich, 
kolejne sekcje były poświęcone zagadnieniom poli-
tyki historycznej w połączeniu z historią stosowaną 
bądź public history, performacji pamięci w przestrzeni 
publicznej oraz funkcjom popularyzującym, głównie 
turystyfikacji i rekonstrukcji historycznej. W czę-
ści „turystycznej” dyrektor NIH prof. dr hab. Miloš 
Řezník wygłosił referat o histotainment, marketingu 
etniczności i turystyfikacji dziedzictwa kultury na 
współczesnych Kaszubach. Dr Sabine Stach z Lipska 
mówiła o „sprzedawaniu najnowszej historii Europy 
Środkowo-Wschodniej” w kontekście turystycznym, 
przyglądając się zwłaszcza tematycznym wycieczkom 
miejskim, zogniskowanym na socjalistycznej prze-
szłości. Podstawą referatu były rezultaty projektu 
badawczego zrealizowanego przez dr Sabine Stach 
w warszawskim NIH (2015–2020) w dziedzinie tema-
tycznej „Funkcjonalność historii w późnej nowocze-
sności”. Konferencja była ponadto okazją do organi-
zacji tegorocznego zgromadzenia Rady Naukowej im. 
Herdera w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. 

Przekładaną dwukrotnie z powodu pandemii kon-
ferencję udało się ostatecznie zorganizować od 

25 do 27 listopada 2021 roku w formie hybrydowej 
w trzech miejscach w Krakowie: na Uniwersytecie 
Pedagogicznym, w Fabryce Emalia Oskara Schindlera 
i w głównej siedzibie Muzeum Krakowa, do którego 
fabryka Schindlera należy – w Pałacu Krzysztofory. 

Wydarzenie pod hasłem „Historia stosowana. 
Kształtowanie przez politykę, praktyka kulturowa, 
naukowa argumentacja” przygotowane zostało 
przez Muzeum Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny 
oraz Radę Naukową im. Johanna Gottfrieda Herdera 
w Marburgu, Instytut Goethego w Krakowie i Nie-

na zdjęciu:  
Sabine Stach

na zdjęciu: widok  
z sali konferencyjnej 
Pałacu Krzysztofory. 
Zdjęcie: Miloš Řezník



Der Todesmarsch nach Palmnicken: 
Rekonstruktion und Erinnerung 
in trans nationaler Perspektive

The Palmnicken Death March:  
Reconstruction and memories  
in a trans national perspective

Marsz śmierci Palmnicken:  
Rekonstrukcja i pamięć  
w perspektywie transnarodowej

Interdisziplinärer Workshop
Interdisciplinary workshop
Warsztaty interdyscyplinarne

Warschau, 8.11.2021

Deutsches Historisches Institut Warschau
al. Ujazdowskie 39
PL 00-540 Warschau
www.dhi.waw.pl 

 
Denkmal (Frank Meisler) in Yantarny
Monument (Frank Meisler) in Yantarny
Pomnik (Frank Meisler) w Jantarny
Foto: Claudia Vollmer
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 Następnie Swietłana Kołbaniowa (Kaliningrad) 
podzieliła się swoimi doświadczeniami jako członkini 
grupy inicjatywnej „Palmnicken 45” na rzecz budowy 
pomnika w Jantarnym w 2011 roku. Celem grupy było 
stworzenie transnarodowej kultury pamięci o Palmni-
kach. Według Kołbaniowej ten temat nie był w owej 
chwili już tylko „sprawą kaliningradzką”. Dodała, że 
formą zrekonstruowanej pamięci o marszu śmierci 
w Jantarnym jest odbywający się corocznie od czasu 
odsłonięcia pomnika w 2011 roku „Marsz Życia”, 
a sam pomnik należy dziś do najbardziej znanych 
obiektów turystycznych Obwodu Kaliningradzkiego.
Dziewiąty i ostatni panel warsztatów był poświęcony 
kolaboracji. Na podstawie relacji literackich Andriej 
Efits (St. Petersburg) przedstawił doświadczenia 
wojenne pisarza Henriego Chopina, odkomendero-
wanego za reżimu Vichy do obowiązkowej służby 
pracy (STO). Referent opowiedział się za włączeniem 
do analizy szerokiej, interdyscyplinarnej bazy źró-
dłowej, która może jego zdaniem wyraźnie pogłębić 
rozumienie dynamiki Holokaustu.

 Na zakończenie warsztatów moderatorki 
podsumowały poszczególne panele i wyciągnęły 
z nich główne wnioski. Zdaniem dr Claudii Vollmer 
nasuwają się pytania o inne, wcześniejsze „próbne 
masakry” w regionie oraz o ostateczną regionalną 
władzę decyzyjną w sprawie losu robotnic i robotni-
ków przymusowych z Prus Wschodnich. Prof. Ruth 
Leiserowitz wyszła z pomysłem analizy spirali prze-
mocy w złożonej sytuacji, związanej ze zbliżaniem 
się frontu do Königsbergu, dając impuls do nowych 
projektów badawczych.

zawierającym relacje świadków epoki za początek 
kultury pamięci o Palmnikach. W 2005 roku kultura ta 
znalazła jego zdaniem godne odzwierciedlenie w jed-
nej ze stel Centralnego Miejsca Pamięci Holokaustu 
w Berlinie. Po kontaktach z lokalną gminą żydowską 
Neumärker zasugerował utworzenie w centrum 
Jantarnego punktu informującego o pomniku ofiar 
Holokaustu, aby móc bardziej systematycznie prze-
kazywać informacje odwiedzającym. Za pozytywny 
sygnał uznał, że miejscem tym zajmują się i Niemcy 
i Rosjanie, tworząc wspólną perspektywę pamięci.
Trzeci panel był poświęcony dokumentacji wschod-
niopruskich podobozów pracy obozu koncentracyj-
nego Stutthof. Dr Danuta Drywa (Sztutowo) opowie-
działa o stanie akt w archiwum Muzeum Stutthof. 
Wskazała, że zgłoszone dane o obsadzie podobozów 
pracy KL Stutthof nie były aktualne co do dnia i że 
na marsz śmierci do Palmnik wysłano 4685 robotnic 
i robotników przymusowych.
 Następnie Janine Fubel (Berlin) mówiła o pod-
stawowych założeniach swojej pracy na bazie 
historycznego badania obozów koncentracyjnych 
oraz uzupełniła je analityczną oceną poszczegól-
nych zbrodni wojennych Wehrmachtu. Podkreśliła, 
że pojęcie „aktów przemocy z ostatniej fazy wojny” 
zostało zaczerpnięte z perspektywy niemieckiej 
i służyło głównie prawnemu uchylaniu się od winy 
w okresie powojennym.
 Ścisłym związkiem między dynamicznymi zmia-
nami na froncie a mordami w Palmnikach zajął się 
dr Bastian Willems (Monachium), objaśniając struk-
turę organizacyjną Luftwaffe. Podkreślił, że osoby 
zamordowane w Palmnikach nie zostały wybrane 
„przypadkowo”, lecz pracowały wcześniej przy budo-
wie lotnisk dla Luftwaffe. W jego opinii Wehrmacht 
umożliwił masakrę między innymi przez przekazywa-
nie informacji o zamiarze i celu marszu.
 Drugi blok otworzyła Mary Page (Izrael). Jako 
córka ocalałej z marszu śmierci Heni (Sali) Ptasznik, 
z domu Milner, przybliżyła osobistą perspektywę 
pamięci i opowiedziała o podejściu jej rodziny 
do tematu Holokaustu i marszu śmierci. Przy tej 
okazji zwróciła uwagę między innymi na to, że 
wiele świadectw Holokaustu nie przetłumaczono 
jeszcze na angielski.
 Aleksiej Szabunin opowiedział o swoich docie-
kaniach na temat mordu w Palmnikach w Obwodzie 
Kaliningradzkim. Razem z Aleksandrem Aderichinem 
włączył się on do obrad zdalnie z Kaliningradu. Obaj 
rosyjscy dziennikarze nie kryli zaskoczenia, że w archi-
wum okręgowym w Kaliningradzie najwyraźniej nikt 
nie wiedział o masakrze, a co za tym idzie nie ma też 
oficjalnej pamięci o tym mordzie. Poinformowana 
była jedynie gmina żydowska w Kaliningradzie. 
Dopiero w 1999 roku ukazała się na tej podstawie 
pierwsza relacja, dzięki której kaliningradzka opinia 
publiczna dowiedziała się o wydarzeniach w Pal-
mnikach. Na zakończenie Szabunin wyraził uznanie 
dla wzrostu świadomości nt. masakry w Palmnikach 
i opowiedział o planach ekshumacji masowych gro-
bów przez miejscowe władze.

sprawców zbrodni w Prusach Wschodnich została 
w ten sposób w znacznej mierze przesłonięta przez 
narracje o ucieczce i wypędzeniu. Claudia Vollmer 
dodała, że oprócz niemieckich sprawców w masakrze 
uczestniczyli również członkowie Organizacji Todta 
z różnych krajów.
 W drugim panelu z uczestnikami warsztatu połą-
czyli się zdalnie dr Andreas Kossert i dr Uwe Neumär-
ker (obaj Berlin), którzy wzięli udział w rekonstrukcji 
marszu śmierci. Dr Kossert powiedział, że pamięć 
o Prusach Wschodnich opierała się w znacznej 
mierze na amatorskiej rekonstrukcji z perspektywy 
świadków epoki. Przez długi czas brakowało insty-
tucjonalnej pamięci o historii Prus Wschodnich. 
Wskutek tego odrębne formy pamięci w Niemczech, 
Rosji, Polsce i na Litwie starały się wytworzyć własne 
narracje, a na pierwszy plan wysuwało się liczenie 
ofiar. Fakt, że marsz śmierci do Palmnik odbywał się 
na oczach uciekającej ludności Prus Wschodnich, 
musi zostać wydobyty z cienia pamięci i stać się 
integralną częścią historii Prus Wschodnich. W pod-
sumowaniu dr Andreas Kossert skonstatował, że 
ukierunkowane badania i warsztaty takie jak te 
kładą podwaliny pod ów konieczny dokładniejszy 
rozrachunek z przeszłością.
 Przyczynek Uwego Neumärkera do warsztatów 
obejmował opis przypominania wydarzeń w Pal-
mnikach od 2004 roku. Badacz uznał opublikowany 
w 2000 roku w „New York Timesie” artykuł o książce 
Martina Bergaua oraz tekst Marii Blitz w tomie 

Marsz śmierci do Palmnik

Mimo wieloletnich i obszernych studiów niektóre 
zbrodnie Holokaustu są jeszcze mało znane 

i słabo zbadane. Kilka tysięcy żydowskich kobiet 
głównie z Polski, Węgier i krajów bałtyckich zostało 
w styczniu 1945 roku w Prusach Wschodnich zamor-
dowanych przez strażników z SS i ich pomocników 
z wielu krajów. Marsz śmierci z różnych podobozów 
obozu koncentracyjnego Stutthof pod Gdańskiem 
zakończył się masakrą na plaży bałtyckiej w Palmni-
kach (obecnie rosyjski Jantarnyj).
 Interdyscyplinarne warsztaty 8 listopada 2021 
roku stały pod znakiem tej wielkiej, należącej do 
Holokaustu masakry głównie żydowskich robotnic 
przymusowych. Celem było zebranie w ujęciu dys-
cyplinarnym znanych już informacji, aby w dalszych 
badaniach móc przyjąć wspólną, transnarodową per-
spektywę. Łącznie dziewięć paneli dzieliło się na dwa 
bloki: „Rekonstrukcja” i „Pamięć” z wystąpieniami 
w języku niemieckim, angielskim i polskim. 
 Po powitaniu przez prof. dr hab. Ruth Leisero-
witz (NIH w Warszawie) dr Claudia Vollmer (Hagen) 
opisała główne konteksty owego marszu śmierci, po 
czym przedstawiła rezultaty swojej pracy w archi-
wach, zebrane podczas długoterminowego sty-
pendium w warszawskim NIH. Po zapoznaniu się 
z materiałami źródłowymi Vollmer doszła do wnio-
sku, że wskutek ucieczki i wypędzenia ludności Prus 
Wschodnich powstały jednostronne narracje, które 
początkowo nie dawały miejsca na bardziej zróżnico-
wany ogląd tamtych wydarzeń. Rola Niemców jako 

na zdjęciu po prawej: 
od lewej Janine Fubel, 

Claudia Vollmer 
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Gminy żydowskie na dawnych terytoriach Niemiec wschodnich

między żydowskimi, niemieckimi i polskimi ruchami 
kobiecymi na byłych niemieckich ziemiach wschod-
nich. Wychodząc z założenia, że ruchy feministyczne 
miały mimo odmiennego podłoża podobne interesy 
polityczne i społeczne, Lange pytała, na ile indywi-
dualne protagonistki wpływały na siebie wzajemnie. 
Skupiła się przy tym na analizie dynamiki prze-
strzennych konstrukcji płci kulturowej i ich tożsamo-
ściotwórczych elementów. W tym kontekście należało 
również wyjaśnić pytanie o reakcję zorganizowanych 
kobiet żydowskich między biegunami niemiec-
kiego i polskiego nacjonalizmu. Lange uwypukliła 
tu postać działaczki z Koenigsbergu Elsy Wolf-
fheim, która w ramach swojej aktywności walczyła 
o interesy kobiet i wyrażała uznanie dla tożsamości 
niemiecko-żydowskiej.
 Podczas drugiego panelu zajmowano się pierwszą 
ofiarą Holokaustu. Jonathan Kaplan (Frankfurt nad 
Menem) przybliżył uczestnikom warsztatów historię 

Waltera Steinfelda, żydowskiego studenta z Wrocła-
wia. Po analizie żydowskiego dyskursu dotyczącego 
mordu na Steinfeldzie dokonał interpretacyjnego 
wpisania tego wydarzenia w szerszy kontekst histo-
ryczny i kulturowy. O ile prasa komunistyczna i zwią-
zana z polityczną lewicą uważała śmierć Steinfelda za 
element walki politycznej z reżimem nazistowskim, 
to gmina żydowska postrzegała ją jako nazistowską 
zbrodnię przeciwko Żydom w ogóle. Pytanie, w jakim 
stopniu Steinfelda można uważać za pierwszą ofiarę 
Holokaustu, omówiono w drugiej części.
 Tematem Żydów górnośląskich w czasie pol-
sko-niemieckiego konfliktu o Górny Śląsk zajęła się 
następnie dr Aleksandra Namysło (Katowice). Powie-
działa, że po zakończeniu pierwszej wojny światowej 
doszło do fali emigracji tak zwanych Ostjuden w głąb 
Rzeszy głównie przez Górny Śląsk. Tamtejsza gmina 
żydowska postrzegała ich jako element obcy i proble-
matyczny. Z perspektywy polskiej Żydzi na wielokul-
turowym Górnym Śląsku byli zaś według referentki 
uważani za zagrożenie nie tylko na płaszczyźnie 
religijnej, lecz również narodowej.
 Drugi blok warsztatów otworzyła dr Beata Mał-
gorzata Wolska (Szczecin) prezentacją poświęconą 
Dniom Kultury Żydowskiej „Adlojada” w Szczecinie. 

Kuratorka tamtejszego Muzeum Narodowego 
opowiedziała o (popularno)naukowym charakterze 
tego wydarzenia, uzupełnianym przez najnowsze 
osiągnięcia nauk humanistycznych w postaci artyku-
łów lokalnych naukowców na temat kultury żydow-
skiej oraz wspieranym przez lokalnych i krajowych 
organizatorów. Podczas zaplanowanej na dużą skalę 
imprezy dyskutowano o tamtejszej społeczności 
żydowskiej, a także o losie diaspory żydowskiej po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. W kolejnych 
latach rozszerzono spektrum festiwalu o perspektywę 
żydowskiej kultury pamięci, tematykę „ekonomii” 
i „kultury” oraz prezentacje i dyskusje o książkach. Na 
pytanie o wpływ wydarzenia na żydowską kulturę 
pamięci w Szczecinie Wolska odparła, że pamięć 
o lokalnej kulturze żydowskiej stanowi często punkt 
wyjścia do dyskusji.

 Piotr Zadworny z polskiej Fundacji Bente Kahan 
zaprezentował dzieje wrocławskiej Synagogi pod 
Białym Bocianem. Synagoga powstała w 1829 roku 
i funkcjonowała bez ograniczeń do nocy kryształowej 
w 1938 roku. Po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej do czasu nagonki antysemickiej w Polsce w roku 
1968 użytkowała ją gmina żydowska we Wrocławiu, 
po czym budynek podupadł. Dopiero w latach 90. XX 
wieku gminie żydowskiej udało się odzyskać i odre-
staurować synagogę. Przywrócono jej pierwotną 
funkcję oraz utworzono w niej centrum edukacyjne 
przeciwko ksenofobii i antysemityzmowi.
 O lokalnym dziedzictwie żydowskim w regionie 
bydgoskim opowiadał Damian Rączka (Bydgoszcz). 
Jego zdaniem apogeum żydowskiego życia kultu-
ralnego przypadło na początek XX wieku. W okre-
sie międzywojennym gmina żydowska cierpiała 
wskutek antysemickich wybryków ze strony więk-
szościowej ludności polskiej i represji polskiego 
rządu, które podsycały napięcia narodowe na tym 
obszarze. Zachowane budynki związane z życiem 
żydowskim znajdują się jednak obecnie w fatalnym 
stanie technicznym.
 Inaczej niż w innych regionach układało się życie 
żydowskie w obecnym województwie lubuskim. 
Podczas prezentacji dra Andrzeja Kirmiela (Między-
rzecz) uczestnicy wysłuchali historii życia żydow-
skiego w poszczególnych regionach – Brandenburgii, 
Wielkopolsce, Saksonii i na Śląsku. Badacz powiedział, 
że gmach synagogi w powiatowym Międzyrzeczu 
został wprawdzie odrestaurowany, ale pomiesz-
czenia są wykorzystywane do celów komercyjnych. 
W pozostałych regionach życie żydowskie od połowy 
XIX wieku stopniowo słabło wskutek emigracji do 
większych miast niemieckich. W okresie nazizmu 
symbole żydowskiego życia usunięto z przestrzeni 
publicznej w większych miastach, ale na prowincji tak 
się nie stało. Należy jednak skonstatować, że więk-
szość żydowskiego dziedzictwa zniknęła z przestrzeni 
publicznej dopiero po drugiej wojnie światowej. 
Kończąc swoje wystąpienie, dr Kirmiel wskazał na 
polsko-niemiecką współpracę w odbudowie nale-
żącego obecnie do Polski żydowskiego cmentarza 
miasta Frankfurtu nad Odrą.
 Na zakończenie warsztatów dr Johann Nicolai 
powiedział, że jako historyk jest pod wrażeniem tego, 
iż historia niemieckojęzycznych Żydówek i Żydów 
odcisnęła trwały ślad na współczesności. Prof. dr 
hab. Ruth Leiserowitz przedstawiła na zakończenie 
perspektywy ewentualnych przyszłych projektów 
badawczych, które mogłyby w pełnym zakresie 
porównawczo zbadać i naświetlić życie żydowskie 
w regionach przygranicznych. 

Badania dotyczące Centralnego Związku Niemiec-
kich Obywateli Wyznania Mojżeszowego sku-

piały się dotychczas głównie na stosunkach Związku 
z nieżydowską większością społeczeństwa lub na 
relacjach wewnątrzżydowskich. Na pierwszym planie 
znajdowały się zatem żydowskie organizacje krajowe 
w Niemczech, a zwłaszcza berlińskie biuro Central-
nego Związku. Organizacje regionalne Centralnego 
Związku na byłych niemieckich ziemiach wschodnich 
nie zostały jeszcze szczegółowo badane. A przecież 
to właśnie z tych regionów przygranicznych wycho-
dziły ważne impulsy. Warszaty „Jewish Communies in 
the Former German Eastern Territories 1920–1938” 
były poświęcone właśnie temu zagadnieniu. W toku 
interdyscyplinarnej analizy dziejów gmin żydowskich 
i gęstej sieci organizacyjnej Centralnego Związku na 
byłych niemieckich ziemiach wschodnich w latach 
1920–1938 przedyskutowano 15 listopada 2021 roku 
szereg zagadnień.

 Warsztaty odbyły się w formacie hybrydowym 
w języku angielskim i dzieliły się na dwa bloki. W czę-
ści pierwszej troje referentów zaprezentowało wyniki 
swoich badań nad indywiduaInymi studiami przypad-
ków w okresie międzywojennym. W trzech kolejnych 
panelach lokalne organizacje opowiedziały o swoim 
podejściu do dziedzictwa kultury żydowskiej w róż-
nych miejscowościach w Polsce.
 Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu w tema-
tykę przez prof. dr hab. Ruth Leiserowitz (NIH 
w Warszawie), dr Johann Nicolai (Berlin) opowiedział 
o swoim projekcie poświęconym poznańskim Żydom 
podczas Powstania Wielkopolskiego. Jego główne 
założenie, że poznańscy Żydzi mocno identyfikowali 
się z kulturą niemiecką i uważali za część mniejszości 
niemieckiej, pociągnęło za sobą pytanie o reakcję 
Żydówek i Żydów skupionych w Centralnym Związku 
na antysemityzm oraz niemiecki i polski nacjonalizm. 
Gmina żydowska w Poznaniu była zorganizowana 
głównie w Centralnym Związku i lojalna wobec 
państwa niemieckiego. Według dra Nicolaia polska 
większość utożsamiała interesy żydowskie z niemiec-
kimi i postrzegała je na sposób antagonistyczny. 
 W następnym panelu Paula Lange (Wiedeń) 
opowiedziała o transnarodowych punktach stycznych 

«Historia niemieckojęzycznych Żydówek i Żydów 
odcisnęła trwały ślad na współczesności.»

– Johann Nicolai
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 Chociaż omawiane współdziałania nie miały 
określonego priorytetu chronologicznego, wizytę 
zorganizowano w związku z długofalowymi stara-
niami NIH w Warszawie o wspieranie kontaktów 
polsko-niemieckich w badaniu epoki unii polsko-li-
tewsko-saskiej. Był to ponadto projekt pilotażowy, 
testujący rolę NIH jako pośrednika w organizacji 
podobnych rozmów przedstawicieli naukowych 
placówek badawczych z Niemiec w Polsce – głównie 
w odniesieniu do przypadków, w których istnieją 
zbieżności zainteresowań z obecnym profilem 
badawczym NIH w Warszawie.
 Wizyta szefów ISGV przypadła w okresie, 
w którym można zaobserwować ponowny wzrost 
zainteresowania unią polsko-saską w badaniach 
naukowych, muzealizacji, popularyzacji historii, 
a nawet w polityce historycznej w Polsce, na Litwie 
i Białorusi. Zaakcentowała to również wystawa 
poświęcona okresowi panowania królów z dynastii 
Wettynów w Rzeczypospolitej złożona w większości 
z eksponatów należących do Państwowych Zbiorów 
Sztuki w Dreźnie. Ekspozycję „Splendor władzy. Wet-
tynowie na tronie Rzeczypospolitej” zrealizowano 
we współpracy m.in. z warszawskim NIH i otwarto 
miesiąc po wizycie gości z Drezna. Wystawę można 
oglądać w warszawskim Muzeum Łazienki Królew-
skie jeszcze do 30 stycznia 2022 roku. były tłumaczone symultanicznie, językami konferencji 

od lat są polski oraz niemiecki. Wystąpienia dotyczyły 
rozmaitych aspektów rozumienia i postrzegania 
człowieka gór: podjęte zostały próby jego opisu z per-
spektyw autochtonicznej, wspinaczkowej – eksplora-
cyjnej, postkolonialnej, przewodnickiej, feministycz-
nej czy rozwoju górskiej infrastruktury.
 Wśród uczestników znaleźli się akademicy między 
innymi z uniwersytetów w Brnie, Lipsku, Monachium, 
Wilnie, Zurychu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu 
oraz Wrocławiu, reprezentujący rozmaite dyscypliny 
naukowe i obszary zainteresowań badawczych. Róż-
norodne spojrzenia, ożywione dyskusje doprowadziły 
do konkluzji, że pojęcie człowieka gór jest bardzo 
pojemne, w dużej mierze subiektywne i trudno o jed-
noznaczną jego definicję. 

Współpraca polsko-saksońska

„Człowiek gór“ jako zwierciadło zmian kulturowych

W pierwszym tygodniu października 2021 roku 
odbyła się długo odkładana, zainicjowana 

i zorganizowana przez warszawski NIH wizyta kie-
rownictwa drezdeńskiego Instytutu Saksońskiej Histo-
rii i Etnologii (ISGV) w Warszawie i Wilnie. Podróż 
zapoznawcza nowego dyrektora ISGV prof. dr. hab. 
Andreasa Rutza i kierownika działu historycznego 
prof. dr. hab. Joachima Schneidera służyła omówieniu 
kooperacji z lokalnymi partnerami i zaprezentowaniu 
ISGV w obu stolicach. Oprócz warszawskiego NIH 
i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk partne-
rami w Polsce były przede wszystkim dwie centralne 
placówki muzealne i badawcze, specjalizujące się 
w epoce wczesnonowożytnej. W warszawskim Pałacu 
na Wyspie dyrektorzy ISGV i NIH spotkali się z dyrek-
torem Muzeum Łazienki Królewskie prof. dr. hab. Zbi-
gniewem Wawrem, a w Muzeum Pałacu w Wilanowie 
z jego dyrektorem prof. dr. hab. Pawłem Jaskanisem 
i historyczką dr Anną Ziemlewską. Nawiązano rów-
nież kontakty z Uniwersytetem Wrocławskim. 
 W Wilnie instytucjonalnymi partnerami rozmów – 
nawiązanych za pośrednictwem tamtejszej filii 
warszawskiego NIH – były przede wszystkim Litewski 
Instytut Historyczny i Uniwersytet Wileński. W sie-
dzibie NIH w Warszawie i w filii Instytutu w Wilnie 
prof. dr hab. Andreas Rutz wygłosił wykład o prze-
strzeni i władzy w Świętym Cesarstwie Rzymskim 
w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej 
(zob. s. 22 i 23). 

W dniach 17–19 listopada 2021 roku w Polani-
cy-Zdroju odbyła się ósma edycja Międzyna-

rodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Góry–Litera-
tura–Kultura”, organizowanej przez Pracownię Badań 
Humanistycznych nad Problematyką Górską działa-
jącą pod kierunkiem prof. Ewy Grzędy przy Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Po raz szósty jej partnerem był 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Tego-
roczne obrady dotyczyły człowieka gór: uczestnicy 
spotkania rozważali ten problem w kontekście jego 
ontologii, deskrypcji oraz (auto)stylizacji.

 Podczas trzydniowej konferencji w Willi Zame-
czek położonej przy polanickim Parku Zdrojowym 
wygłoszono 20 referatów, z czego cztery – z przy-
czyn pandemicznych – za pośrednictwem środków 
komunikacji audiowizualnej. Wszystkie prezentacje 

na zdjęciu od 
lewej: Ewa Grzęda, 

Filip Schuffert, 
Andreas Rutz, Anna 

Ziemlewska

na zdjęciu, od lewej: 
Anna Pigoń, Monika 

Mańczyk-Krygiel

po prawej: Śnieżka. 
Widok od zachodu. 

Zdjęcie: Miloš Řezník
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Niechciany kompromis. Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939

Leiserowitz pozycją Kłajpedy po jej przyłączeniu do 
Litwy. Ekspertka omówiła również rolę, jaką w dys-
kursie na temat tego miasta, położonego na wschod-
nim wybrzeżu Bałtyku, odgrywał przykład Gdańska.
 Podczas licznych paneli podejmowano wiele 
prób porównywania fenomenu Gdańska z innymi 
konstelacjami z tego samego okresu. W pierwszej 
sekcji, dotyczącej XIX wieku, oprócz prezentacji 
prof. dr. hab. Miloša Řezníka tematem były modele 
Krakowa (Andrzej Chwalba) i Frankfurtu nad 
Menem (Ralf Roth), w trzeciej zaś, poświęconej 
okresowi Ligi Narodów, oprócz wspomnianego już 

paradygmatu Kłajpedy, przykłady Fiume (Raoul Pupo, 
Patrick Karlsen) i Triestu (Marco Bresciani). Dzięki 
temu udało się umieścić fenomen Wolnego Miasta 
w szerokim kontekście geopolitycznym. Wiązały 
się z tym również dalej idące pytania o odrębne 

tożsamości społeczne, polityczne i kulturowe, które 
także późniejszym pokoleniom służyły niekiedy do 
wytworzenia mitycznej przestrzeni pamięci.
 NIH w Warszawie był jednym ze współorganiza-
torów instytucjonalnych i współpracował w przygoto-
waniu i realizacji konferencji z Europejskim Centrum 
Solidarności, Niemieckim Instytutem Spraw Polskich 
w Darmstadt, miastem Gdańskiem, Muzeum Gdań-
ska i Muzeum Narodowym w Gdańsku, Instytutem 
Kaszubskim, Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką 

Gdańską. Hybrydową konferencję z wystąpieniami 
referentów z Polski, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii 
i Kanady transmitowano na żywo i nagrano (https://
livestream.com/accounts/3574038/events/9923984). 
W przygotowaniu jest publikacja drukowana – efekt 
współpracy między NIH w Warszawie a Niemieckim 
Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt. 

Zaplanowana pierwotnie na setną rocznicę 
powstania Wolnego Miasta Gdańska międzyna-

rodowa konferencja odbyła się z powodu pandemii 
z rocznym opóźnieniem, trwała od 4 do 6 listopada 
2021 roku w sali Biblioteki Europejskiego Centrum 
Solidarności na terenie byłej Stoczni Gdańskiej. Celem 
wydarzenia było przedyskutowanie wewnętrznych 
przemian społecznych, również niezależnie od 
napięć polsko-niemieckich, międzynarodowej pozycji 
Wolnego Miasta Gdańska i pamięci o nim, szczególną 
uwagę poświęcono zaś fenomenowi „miast-państw” 
od początku epoki nowoczesnej w porównaniu 

diachronicznym i synchronicznym. Wkład w tę 
tematykę wniosło również dwoje przedstawicieli 
NIH w Warszawie: prof. dr hab. Miloš Řezník zajął się 
„pierwszym” wolnym miastem Gdańskiem w okresie 
napoleońskim (1807–1814 /15), a prof. dr hab. Ruth 

Jak będą oceniane nowoczesne miasta-państwa 
w dzisiejszym społeczeństwie pod względem 

marketingowym turystycznym oraz identyfikacyjnym?

Jak daleko państwa, które 
swoje istnienie zawdzięczają 

interesom władzy są rzeczywiście 
miejscami wolności?

na zdjęciu:  
Ruth Leiserowitz, 

Patrick Karlsen

na zdjęciu:  
przy mikrofonie 
Bennet Brämer



Podwójna zmiana 
perspektywy

« Ważne, by przełamać izolację 
geograficzną oraz rozszerzyć granice 

tematyczne i metodyczne.»

Zmiana perspektywy: 
Białoruś jako przestrzeń 
wymiany 

Warsztaty poświęcone nowej koncepcji 

historii Białorusi  

Warszawa, 22–23.11.2021

 
Magni Dvcatvs Lithvaniae, 1635

Organizacja:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
al. Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
www.dhi.waw.pl

Współpraca: 

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Uniwersytet Karola w Pradze 

Komitet organizacyjny:  

Felix Ackermann, Alena Markova, Vasil Varonin

Języki robocze: 

polski i białoruski
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gólnym stopniu tych kolegów, którzy uczestniczyli 
w odbywających się na podwórzach zajęciach „lata-
jących uniwersytetów” lub brali udział w pokojowych 
marszach, za co trafiali do więzień.
 Obecnie mniej więcej połowa prześladowanych 
naukowców znajduje się na Litwie i w Polsce, gdzie 
próbują nawiązać współpracę z rozmaitymi instytu-
cjami naukowymi, których językiem roboczym mówią 
dzięki wieloletnim kontaktom. Na Litwie jest to 
emigracyjny uniwersytet EHU, a w Warszawie między 
innymi Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla 
Polskiej Akademii Nauk. Także Niemiecki Instytut 

Historyczny w Warszawie włączył się w udzielanie 
pomocy. W ubiegłym roku wraz z Instytutem Historii 
PAN przyznał stypendia awaryjne prześladowanym 
naukowcom z Białorusi, umożliwiając 12 osobom 
nowy start w Warszawie.

 Konsekwencją tych działań jest projekt badawczy, 
analizujący historię Białorusi z wielu perspektyw. 
22 i 23 listopada 2021 roku odbyły się pierwsze mię-
dzynarodowe warsztaty w warszawskim NIH, poświę-
cone nowej koncepcji historii Białorusi: „Zmiana per-
spektywy: Białoruś jako przestrzeń wymiany”. Pod tym 
hasłem historycy z Mińska dyskutowali z polskimi, 
niemieckimi i czeskimi koleżankami i kolegami o tym, 
jak można postrzegać Białoruś w różnych epokach 
jako strefę transferu. 

Zmianę perspektywy rozumiemy dwojako: historycy 
utworzyli podczas warsztatów międzynarodowe, 
dwuosobowe zespoły, w których wspólnie analizo-
wali z różnych punktów widzenia wybrane aspekty 
historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypo-
spolitej, Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego 
i niezależnej Republiki Białorusi.

 Przy tej okazji zrodził się pomysł, by z Warszawy, 
Pragi i Wilna w ścisłej współpracy z koleżankami 
i kolegami w Niemczech podjąć pracę nad nową 
syntezą historii Białorusi. Koncepcja ma nawiązywać 
do pytań, zadawanych historykom przez obywateli 
jesienią 2020 roku podczas działalności „latających 
uniwersytetów” na Białorusi. Celem jest wykorzy-
stanie wymuszonego pobytu za granicą do zmiany 
perspektywy oraz do dokonania w dialogu z miejsco-
wymi naukowcami nowej oceny badań z minionych 
lat oraz przetworzenia ich dla szerokiej publiczności 
na Białorusi i poza jej granicami. 

Nowe spojrzenie na Białoruś

W Republice Białorusi od czasu protestów pod 
koniec lata 2020 roku straciło pracę 250 czo-

łowych naukowców, ponieważ przejawiali postawę 
krytyczną wobec władzy państwowej i pojmowali 
zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatel-
skiego jako część swojej pracy. Dotyczyło to w szcze-

na zdjęciach,  
od lewej: Joanna 

Kunigielis, Henadź 
Sahanovič 
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Wykłady

Wykłady wtorkowe 
w Warszawie
5 października 2021

Prof. dr hab. Andreas Rutz 
Przestrzeń a władza 
w Świętym Cesarstwie 
Rzymskim w średniowieczu 
i epoce wczesnonowożytnej

Po wielomiesięcznej przerwie NIH w War-
szawie znów otworzył swoje podwoje 
dla publiczności. Wykłady wtorkowe 
w semestrze zimowym zainaugurował 
prof. dr hab. Andreas Rutz.
 Prezentacja na temat granic teryto-
rialnych w Świętym Cesarstwie Rzymskim 
opierała się na jego rozprawie habilitacyj-
nej „Die Beschreibung des Raums. Territo-
riale Grenzziehungen im Heiligen Römi-
schen Reich” (2018). Dociekania historyka 
wpisują się w nowy trend w badaniach 
nad przestrzenią i granicami (spatial turn), 
zainicjowany książką „Socjologia prze-
strzeni” Martiny Löw.
 W sali wykładowej warszawskiego 
NIH prof. dr hab. Rutz mówił o granicach 
terytorialnych i tworzeniu się państw, 
analizując zwłaszcza procedury oznacza-
nia i opisywania granic od wczesnego 
średniowiecza do końca epoki wczesnono-
wożytnej (800–1800). Szczególną uwagę 
poświęcił swojemu wnioskowi, że wiele 
regionów Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
jeszcze w XVIII wieku nie posiadało stałych, 
wyraźnie określonych granic.
 Referent objaśnił dwa wprowadzone 
przez Martinę Löw i niezwykle istotne 
dla badań nad granicami pojęcia: spacing 
i „synteza”. Pierwsze odnosi się do umiesz-
czania materialnych i symbolicznych 
znaków terytorium, np. wznoszenia repre-
zentacyjnych gmachów i zdobienia ich 
herbami symbolizującymi panowanie. Dru-
gie obejmuje takie czynności jak podróże 
władców po swoim terytorium, zbieranie 
danin lennych i wizytacje. Obszary pano-

Na początku wskazała, że dynamicz-
nemu rozwojowi regionu między Dvůrem 
Králové a Náchodem sprzyjały postępująca 
technicyzacja oraz czynniki geograficzne, 
takie jak położenie przy granicy i dobre 
skomunikowanie. W opinii badaczki duże 
znaczenie mieli lokalni przedsiębiorcy. 
Tworząc wspólne grupy interesu, chronili 
i wspierali oni swoją gałąź przemysłu. 
Uświadamiali sobie ponadto pozytywny 
wpływ stosowania nowoczesnych maszyn 
zapewniających optymalizację produkcji, 
tworzenia sieci osobistych kontaktów oraz 
indywidualnej edukacji – np. za sprawą 
wielojęzyczności – na ich zakłady. 
 Na podstawie tych wniosków dr Plyer 
postawiła tezę, że przetwórstwo lnu 
w owym regionie doprowadziło do 
powstawania industrial districts w rozu-
mieniu Becattiniego. Ponieważ wywie-
rało ono jednocześnie silny wpływ na 
strukturę społeczną, koncepcja industrial 
districts zazębia się tu – jej zdaniem – 
z teorią pola Bourdieu. Oprócz odrębnej 
struktury, odmiennych interesów i innej 
definicji kapitału gospodarczego i kultu-
rowego pole to charakteryzuje się rów-
nież odrębną formą konkurencji między 

poszczególnymi podmiotami. Ich rywaliza-
cję determinowała w opinii Plyer intencja 
zabezpieczenia bytu własnego przedsię-
biorstwa i pokonania konkurentów. Aby 
osiągnąć ten cel, posługiwano się identycz-
nymi środkami, takimi jak przywiązywanie 
robotników do własnego zakładu oraz 
odrzucanie idei socjaldemokratycznych 

wania opisywano werbalnie, a werbalna 
konstrukcja terytorium była w całym ana-
lizowanym okresie dominująca i prawo-
mocna. Jako kolejny instrument tworzenia 
granic terytorialnych prof. dr hab. Andreas 
Rutz wymienił ich materialne oznaczanie 
słupami i kamieniami granicznymi od 
XII wieku.
 Także na granicach dochodziło 
do „inscenizacji władzy”. Ekspert jako 
przykłady podał: podpisywanie układów 
między władcami, wjazd obcego monarchy 
lub przyszłej małżonki władcy. Dopiero 
dzięki rozwojowi technik miernictwa 
i kartografii u progu epoki wczesnono-
wożytnej zaczęto wreszcie wizualizować 
granice terytorialne.

 Zmianę sposobu przedstawiania granic 
na mapach badacz zademonstrował za 
pomocą różnych rycin i historycznych map. 
Wskazał, że w XV wieku nazwy miejscowo-
ści były graficznymi oznaczeniami granic, 
natomiast w XVI wieku mapy przypomi-
nały pejzaże. Granice zaznaczano zatem 
przez przedstawianie charakterystycznych 
miejscowości i rzek.
 W XVIII wieku status mapy się stop-
niowo zmieniał – od ilustracji towarzyszą-
cej werbalnemu opisowi do samodziel-
nego medium. Niemniej opis werbalny 
z perspektywy prawnej zachował istotne 
znaczenie w ciągu całej epoki. Na przy-
kładzie konfliktu granicznego między 
księstwem Ansbach a wolnym miastem 
Rzeszy Norymbergą referent argumento-
wał, że w przypadku konfliktów o granice 
terytorialne chodziło nie tyle o to, jak 

i komunistycznych. W ten sposób północ-
no-wschodnioczescy przemysłowcy stali się 
grupą homogeniczną. 
 Następnie na przykładzie Josefa Bar-
toňa dr Ségolène Plyer zilustrowała tezę, 
że w celu zapewnienia sobie autorytetu 
przedsiębiorcy byli również gotowi podsy-
cać resentymenty społeczne i narodowe. 
W wyniku dokonanych z jego inicjatywy 
obniżek cen, aby rozwiązać problemy 
finansowe dochodziło do konfliktów 
z niemieckojęzycznymi fabrykantami 
żydowskimi. Jednoczesne umacnianie się 
narodowo-liberalnych młodoczechów 
oraz towarzysząca temu dyskusja o języku 
preferowanym w regionie doprowadziły 
w 1899 roku do tego, że jeden ze strajków 
robotniczych zakończył się pogromem. 
 Dyskusja po wykładzie świadczyła 
o dużym potencjale badawczym przedsta-
wionego tematu. Ekspertka podkreśliła, że 
celem jej dociekań jest analiza przedmiotu 
badań nie z perspektywy nacjonalistycz-
no-deterministycznej, lecz społeczno-in-
nowacyjnej. Wymaga to zwłaszcza, by nie 
analizować aspektów ekonomicznych, spo-
łecznych i związanych z polityką lokalną 
osobno, lecz naświetlać współzależności 
między nimi.  

Wykłady w Wilnie
7 października 2021

Prof. dr hab. Andreas Rutz 
Spaces of Power in the Holy 
Roman Empire in Medieval 
and Early Modern Times

Kategoria „przestrzeni” zyskała w ostatnich 
latach nowe znaczenie dla nauk o kulturze. 
Także badania historyczne stały się benefi-
cjentami owego spatial turn i kładą obec-
nie nacisk na konstrukcję przestrzeni przez 
protagonistów w rozmaitych epokach.
 W swoim wykładzie prof. dr hab. 
Andreas Rutz zaprezentował międzynaro-

rzeczywiście przebiegały granice, a o to, 
która władza terytorialna potrafiła lepiej 
odwzorować tę przestrzeń – werbalnie, 
materialnie i graficznie.
 Po wykładzie był czas na pytania 
od publiczności. Dyskusja skupiła się 
między innymi na podobieństwach 
i różnicach między księstwami niecesar-
skimi a duchownymi oraz na możliwości 
zastosowania rezultatów badań referenta 
do imperiów. 

Wykłady w Pradze
21 września 2021

Dr Ségolène Plyer 
Internacjonalizacja północno-
wschodnich Czech

Filia warszawskiego NIH i Collegium 
Carolinum w Pradze gościła 21 września  
dr Ségolène Plyer ze Strasburga. Po 
powitaniu słuchaczy obecnych zarówno 
na żywo, jak i na Zoomie, Stanislav Holu-
bec z Instytutu Historycznego Czeskiej 
Akademii Nauk przedstawił zebranym 
referentkę. Dr Ségolène Plyer uczest-
niczy obecnie w europejskim projekcie 
„NEPOSTRANS – Negotiating post-im-
perial transitions” pod kierownictwem 
Gábora Egry’ego z Budapesztu. Jej główne 
zainteresowanie badawcze to dzieje 
wschodnich Czech w kontekście globaliza-
cji w latach 1870–1940. 
 Tematyką tą historyczka zajęła się 
także w swoim angielskojęzycznym 
wykładzie pod tytułem „The Internationa-
lization of Northeast Bohemia from the 
Second Half of the 19th Century to the 
1920s”. Postawiwszy na wstępie pytanie, 
jak powstaje spójność w społeczeństwach 
heterogenicznych, dociekała na przykła-
dzie przemysłu tekstylnego w północno-
-wschodnich Czechach, dlaczego w tym 
ukierunkowanym na eksport, kwitnącym 
gospodarczo obszarze doszło do podziału 
na społeczność czeską i niemiecką. 

dowej publiczności w Wilnie wyniki badań 
na temat wyznaczania granic terytorial-
nych w Świętym Cesarstwie Rzymskim. 
Zorganizowany przez wileńską filię NIH 
wykład odbył się w Litewskim Instytucie 
Historycznym dwa dni po tym, jak miała 
okazję się z nim zapoznać publiczność 
warszawska.  

18 listopada 2021

Prof. dr hab. Eduard Mühle 
The Slavs in Modern German 
Political and Cultural Thought

Wielu studentów pojawiło się na wykła-
dzie prof. dr. hab. Eduarda Mühla na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Wileńskiego. Niemiecki historyk naświetlił 
zagadnienie, jak ewoluowało postrzega-
nie świata słowiańskiego w niemieckim 
myśleniu politycznym i kulturowym oraz 
jakie „słowiańskie idee” i do jakich celów 
Niemcy rozwijali i stosowali w epoce 
nowożytnej. Rektor prof. dr hab. Rimvy-
das Petrauskas oraz profesorowie Darius 
Staliunas i Marija Dremaite wzbogacili 
dyskusję licznymi pytaniami. 



«Kapitalizm jest zimnym, nie moralno-etycznym, ale 
odnoszącym sukcesy ustrojem gospodarczym.»

– Werner Plumpe
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że od XVII wieku to Europa, a od drugiej połowy XIX 
wieku Ameryka Północna odgrywały decydującą rolę 
w rozwoju tego ustroju gospodarczego. Przykład 
chiński wskazuje jednak jego zdaniem na początek 
nowego rozdziału w dziejach, którego nie można 
wytłumaczyć specyfiką tego regionu.
 Prof. Plumpe stwierdził również, że kontynuowany 
za sprawą Chin i transformacji Trzeciego Świata 
zwycięski pochód kapitalizmu nie był w tej formie do 
przewidzenia. Za sprawą takich wydarzeń jak wielki 
kryzys w latach 20. XX wieku czy dynamiczny rozwój 
Związku Radzieckiego teorie komunistyczne zdawały 
się początkowo znajdować potwierdzenie. To, że wiek 
XX zakończył się ostatecznie apoteozą kapitalizmu, 
należy zdaniem autora tłumaczyć historycznymi pro-
cesami reform. Celem jego książki jest zaś identyfiko-
wanie i określanie tych powstających wciąż na nowo 
dynamik, np. technologizacji.
 Czynnikiem decydującym o sukcesie kapitali-
zmu jest według historyka związany z nim wzrost 
dobrobytu. W tym miejscu prof. Plumpe wskazał na 
Schopenhauera, który już w 1851 roku uświadomił 
sobie, że wytwory kapitalistycznego społeczeństwa 
przynoszą pożytek nie tylko górnej warstwie spo-

łeczeństwa, lecz wszystkim. To, że obecnie każdy 
człowiek może konsumować za niską cenę, prze-
kłada się według badacza między innymi na zuży-
cie zasobów, zmiany klimatyczne i rozwój demo-
graficzny. Możliwe rozwiązania tych problemów 
oferuje jego zdaniem jednak sam kapitalizm; jako 
przykłady historyk wymienił nowe techniki energe-
tyczne oraz opracowywanie szczepionek. Koncepcję 
sprostania wyzwaniom naszej epoki wyłącznie przez 
zakazy i wyrzeczenia określił jako „wzruszającą”, ale 
merytorycznie błędną.

 Pod koniec prezentacji swojej książki prof. dr hab. 
Werner Plumpe powrócił do tematu wybranego 
przez siebie tytułu. Opowiedział się za tym, by 
mierzyć kapitalizm miarą tylko jego użyteczności, 
nie zaś moralności, ponieważ jego zdaniem tak jak 
„zimne serce” nie prowadzi on do niemoralnego ładu, 
lecz w ogóle dopiero umożliwia istnienie moral-
nego ustroju. Swoje przemyślenia zilustrował „Bajką 
o pszczołach” Bernarda de Mandeville’a, według któ-
rej prywatne przywary i publiczne cnoty idą ze sobą 
w parze jak w ulu. Gdyby w przyszłości postępowano 
już tylko moralnie, nie byłoby już wzrostu gospodar-
czego, a ład społeczny by się zawalił.
 Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa 
między Wernerem Plumpem, ekonomistką Iloną 
Švihlíkovą oraz ekonomistą i pisarzem Tomášem 
Sedláčkiem, którą poprowadził Ondřej Houskas 
(dziennik gospodarczy „Hospodářské noviny”). Oży-
wiona wymiana zdań dotyczyła kapitalizmu oraz jego 
wad i zalet. Szczególnie zacięta dyskusja wywiązała 
się na temat zagadnienia, czy kryzysy z ostatnich lat 
wynikały z indywidualnych błędów poszczególnych 
podmiotów, czy też z błędów systemowych leżących 
w naturze kapitalizmu. To ostatnie stanowisko repre-
zentowała zwłaszcza Ilona Švihlíková, która wskazy-
wała ponadto na rosnącą nierówność społeczną oraz 
nadużywanie władzy, któremu jej zdaniem sprzyja 

kapitalizm. Prof. Werner Plumpe i Tomáš Sedláček 
kontrargumentowali, że to zjawisko nie jest proble-
mem kapitalizmu, lecz ludzkiej natury, i podkreślali 
wagę ograniczania samowolnego postępowania 
przez obowiązujące prawo. Wprawdzie w dziejach 
kapitalizmu ustawicznie pojawiały się przypadki 
korupcji, tworzenia karteli itp., jednak były to raczej 
pojedyncze przypadki.
 Na koniec spotkania zgromadzona publiczność 
skwapliwie skorzystała z możliwości zadawania pytań 
ekspertom. Ponownie powróciła kwestia wzrostu 
nierówności w społeczeństwach kapitalistycznych 
oraz przyszłość ładu gospodarczego w kontekście 
relacji między USA a Chinami. To, że goście rów-
nież po zakończeniu części oficjalnej kontynuowali 
dyskusję nad tematem wieczoru, świadczy o jego 
aktualności i kontrowersyjności. 

5 października prof. dr hab. Werner Plumpe z Frank-
furtu nad Menem odwiedził ambasadę Republiki 
Federalnej Niemiec w Pradze, aby po raz pierwszy 
w Republice Czeskiej zaprezentować wydaną w 2019 
roku książkę Das kalte Herz – Entstehung, Konsolidie-
rung und Perspektiven des Kapitalismus. Instytucjami 
zapraszającymi były Ambasada Niemiec, Collegium 
Carolinum, filia warszawskiego NIH w Pradze i Fun-
dacja im. Konrada Adenauera. Goście mogli przysłu-
chiwać się wykładowi profesora historii gospodarczej 
i społecznej oraz późniejszej dyskusji panelowej 
w języku niemieckim lub czeskim. Wśród obecnych był 
również Andreas Künne, mianowany w sierpniu tego 
roku nowym ambasadorem Niemiec w Pradze. Na 
początku spotkania powitał on przybyłych, podzię-
kował za organizację oraz wyraził się z uznaniem 
o dotychczasowych badaniach prof. Wernera Plumpe.
 W półgodzinnym wykładzie ekspert przybliżył 
swoją pracę. We wprowadzeniu zwrócił uwagę na 
pozorny paradoks tytułu swojej książki, pochodzą-
cego z niemieckiej baśni, interpretowanej często na 
sposób antykapitalistyczny. Na pytanie, dlaczego użył 
słów „zimne serce”, chociaż w swojej pracy eksponuje 
głównie pozytywne strony kapitalizmu, prof. Plumpe 

ripostował, że kapitalizm jest wprawdzie zimnym, 
a nie moralno-etycznym ustrojem gospodarczym, 
ale właśnie dlatego odnosi sukcesy. Reprezentowa-
nej niekiedy do dziś tezie Karola Marksa o grani-
cach kapitalizmu i jego zastąpieniu przez socjalizm 
historyk przeciwstawił argument, że kapitalizm to 
nadzwyczaj zdolna do przeobrażeń forma działania 
ekonomicznego. Nie jest on związany z konkretnym 
regionem, kulturą itp. i demonstruje swoją różno-
rodność na przykład obecnie w przypadku rozkwitu 
gospodarki chińskiej. Autor podkreślił wprawdzie, 

Promocje książek
Das kalte Herz – Entstehung, Konsolidierung und 
Perspektiven des Kapitalismus
5 października 2021, Filia w Pradze
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Słowianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty
13 października 2021, NIH w Warszawie

Europa, w której około 250 milionów ludzi używa 
języków słowiańskich, jest w ponad jednej trzeciej 

„słowiańska”. Co to oznacza dla naszego rozumie-
nia europejskich kultur i dziejów, przeanalizował 
prof. dr hab. Eduard Mühle w publikacji Die Slawen 
im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit (Köln 
2020). Z okazji wydania jej polskiego przekładu 
warszawski NIH zaprosił 13 października autora na 
prezentację książki i dyskusję. Spotkanie odbyło się 
w sali wykładowej Instytutu, a zainteresowanym 
osobom z innych miejscowości umożliwiono udział 
dzięki transmisji online. Z autorem dyskutowali 
polscy historycy prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk 
i prof. dr hab. Stanisław Rosik. 
 W czasach gorących debat o tożsamości wzra-
sta zainteresowanie przyporządkowywaniem 
poszczególnych społeczeństw do „kultur”, „cywi-
lizacji”, „grup etnicznych”. Powstają koncepcje 
różnic i analogii, a także rozgraniczeń, integracji 
i asymilacji. Konstruuje się różne „światy”. Próbuje 
się ustalać, kto do nich należy(-ał), a kto nie. W tych 
okolicznościach polski przekład wydanej w ubie-
głym roku książki prof. dr. hab. Eduarda Mühlego 
stał się doskonałą okazją do dyskusji na ten temat 
w ramach transnarodowych. 
 Na początku prezentacji autor zadał zasadnicze 
pytanie: czy w ogóle istnieli „Słowianie” jako tacy? Na 
pierwszy rzut oka można je uznać za heretyckie. Jeśli 
jednak przyjrzeć się temu bliżej, to okaże się, że znana 
ze źródeł i stosowana tam w różnych konstelacjach 
nazwa Sclavi jest terminem abstrakcyjnym. Według 

prof. Mühlego używali jej generalnie kronikarze 
z zewnątrz w celu zaznaczenia odrębności własnej 
grupy ludności. Później pojęcie to weszło do źródeł 
łacińskich, przeobrażając się w topos i negatywny 
stereotyp. W związku z tym historyk zastosował 
w swojej książce podwójną perspektywę: z jednej 
strony opisuje realne struktury historyczne – od 
wczesnosłowiańskich grup ludności i ich pierwszych 
władztw od VII do IX wieku przez słowiańskojęzyczne 
państwa i nationes od X do XII wieku po późnośre-
dniowieczne społeczeństwa od XIII do XV wieku. 
Z drugiej strony analizuje wizerunki zewnętrzne 
i wizerunki własne, które od VI wieku służyły do 
projektowania bądź „wynajdywania” Słowian jako 
konstruktu kulturowego. 
 W moderowanej przez dyrektora NIH w War-
szawie prof. dr. hab. Miloša Řezníka dyskusji nie 
pojawiły się zasadnicze kontrowersje. Sprawą sporną 
okazało się jednak pochodzenie nazwy „Słowianie”. 
Zdaniem warszawskiego mediewisty i archeologa 
prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka jest to raczej 
nazwa nadana z zewnątrz niż opis własny. Wrocławski 
historyk prof. dr hab. Stanisław Rosik zwrócił z kolei 
uwagę na wspólnych bogów i wspólne wyobrażenia 
religijne u wielu grup Słowian, żyjących w niektórych 
wypadkach daleko od siebie. Czyżby więc jednak 
istniała słowiańska jedność tożsamościowa i komu-
nikacyjna, wynikająca z tej samej genezy? To pytanie 
pozostało bez odpowiedzi. Będzie ono zapewne 
przedmiotem przyszłych publikacji. 

Pozostałe

Posiedzenie Rady Naukowej

Członkowie międzynarodowej Rady Naukowej NIH 
w Warszawie zebrali się 29 września 2021 roku na 
dorocznym posiedzeniu. Odbyło się ono w formie 
hybrydowej w sali wykładowej NIH w Warsza-
wie. Uczestnicy omawiali plany Instytutu i jego 
bieżącą sytuację, której ogólna ocena wypadła 
bardzo pozytywnie. 

Maren Röger dyrektorem GWZO  
w Lipsku

Gratulujemy naszej byłej pracowniczce prof. dr 
hab. Maren Röger objęcia stanowiska dyrektora 
Instytutu Historii i Kultury Europy Wschodniej im. 
Leibniza w Lipsku. 1 listopada 2021 roku prof. Maren 
Röger stanęła na czele władz GWZO, zastępując 
wieloletniego dyrektora prof. dra hab. Christiana 
Lübke. Wcześniej była młodszym profesorem „historii 
związków Niemiec z Europą Wschodnią” na Uni-
wersytecie w Augsburgu. Specjalizowała się tam 
w historii Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza 
Imperium Habsburskiego, Polski, Rumunii i Niemiec 
w XIX–XXI wieku. W latach 2010–2015 była pracow-
niczką naukową NIH w Warszawie. 

Wystawa arcydzieł z epoki 
Wettynów w Muzeum Łazienki  
Królewskie 

 Dzieła sztuki, które gromadzili w Dreźnie August II 
i August III, sascy elektorzy i królowie Polski, złożyły 
się na jedną z najpiękniejszych kolekcji w osiemnasto-
wiecznej Europie. Wystawa „Splendor władzy. Wettyni 
na tronie Rzeczypospolitej”, zorganizowana przez 
Muzeum Łazienki Królewskie we współpracy z Pań-
stwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie, pokazuje 200 
arcydzieł ze zbiorów muzeów drezdeńskich i polskich. 
 Ekspozycję uroczyście otwarto 4 października 
2021 roku w obecności ambasadora Niemiec Arndta 
Freytaga von Loringhovena, a będzie można ją oglą-
dać do 30 stycznia 2022 roku. NIH w Warszawie jest 
jednym z partnerów organizacyjnych.

na zdjęciu po 
lewej: Miloš Řezník, 

Przemysław 
Urbańczyk,  

Eduard Mühle 

na zdjęciu po prawej: 
Eduard Mühle
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 August II i August III byli nie tylko gorliwymi 
zbieraczami i znawcami sztuki, lecz wykorzysty-
wali ją umiejętnie również do celów politycznych. 
Przepych i „splendor” saskiego dworu wciągnięto 
na służbę propagandy. Wystawa skupia się na tym 
aspekcie kolekcjonerstwa i mecenatu artystycznego 
obu Sasów.
 Eksponowane obiekty opowiadają o najważ-
niejszych wydarzeniach podczas 66-letniej unii 
polsko-saskiej oraz o staraniach obu Wettynów 
o wzmocnienie pozycji Rzeczypospolitej na scenie 
międzynarodowej. Krzyże Orderu Orła Białego z gar-
nituru rubinowego i szmaragdowego, złocona Maska 
Słońce z podobizną Augusta II, szabla niemiecka 
wysadzana turkusami i szmaragdami, spektakularne 
wyroby z miśnieńskiej porcelany czy przepiękna 
„Wenus” Jacopa Palmy il Vecchio, jedna z pereł 
królewsko-elektorskiej galerii malarstwa – to tylko 
niektóre z arcydzieł, które można zobaczyć w Podcho-
rążówce i w Pałacu na Wyspie w warszawskim Parku 
Łazienkowskim. Oprócz cennych eksponatów z Pań-
stwowych Zbiorów Sztuki i Saksońskiego Głównego 
Archiwum Państwowego w Dreźnie pokazywany jest 
wybór wybitnych dzieł z muzeów polskich.  

www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/splendor
-wladzy-wettynowie-na-tronie-rzeczypospolitej

Medal Lux et Laus Stałego Komi-
tetu Mediewistów Polskich dla 
prof. dr. Eduarda Mühlego

15 października 2021 roku prof. dr hab. Eduard 
Mühle, szef Katedry Historii Europy Środkowo-
-Wschodniej i Wschodniej na Westfalskim Uniwer-
sytecie Wilhelma w Münster, został wyróżniony 
medalem Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów 
Polskich „za znakomite zasługi w badaniu średnio-
wiecza i wybitny wkład we współpracę z polską 
mediewistyką”. Wręczenie medalu, który poprzednio 
przyznawano m.in. takim historykom jak Jacques 
LeGoff, Otto-Gerhard Oexle, Klaus Zernack i Henryk 
Samsonowicz, odbyło się na uroczystym posiedzeniu 
Stałego Komitetu Mediewistów Polskich na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości 
przewodniczący Komitetu, wrocławski mediewista 
prof. dr hab. Stanisław Rosik wyraził uznanie dla 
licznych prac naukowych laureata, spośród któ-
rych wyróżnił zwłaszcza wydaną niedawno (2020) 
obszerną historię Słowian w średniowieczu. Mono-
grafia ta, dofinansowana przez Niemiecki Instytut 
Historyczny (NIH) dotacją na pokrycie kosztów 
druku, ma już wydanie polskie (również dofinanso-
wane przez NIH), a niebawem ukaże się też w wersji 
czeskiej i angielskiej. Prof. Rosik wskazał na inno-
wacyjne przyczynki badawcze prof. Mühlego, które 

ustawicznie owocują dużymi syntezami i przystęp-
nymi narracjami, a także na liczne inicjatywy i pro-
jekty, za sprawą których laureat również podczas 
pięcioletniego pełnienia funkcji dyrektora NIH 
(2008–2013) przyczynił się do znacznej intensyfikacji 
współpracy między historykami polskimi a niemiec-
kimi oraz do rozpowszechniania w Niemczech wiedzy 
o polskim średniowieczu. Obecnie prof. dr hab. 
Eduard Mühle pracuje jako fellow in residence filii 
warszawskiego NIH w Pradze nad nową monografią 
dziejów polsko-niemieckiego sąsiedztwa. 

Wyróżnienie dla najlepszej książki 
o nazistowskich Niemczech  
i Holokauście

Publikacja „Ghost Citizens: Jewish Return to 
a Postwar City” (Harvard University Press 2020) 
naszego stypendysty dra Łukasza Krzyżanowskiego 
otrzymała Sybil Halpern Milton Memorial Book Prize 
2021. Nagroda ta jest przyznawana co dwa lata 
przez German Studies Association (GSA) i stanowi 
wyróżnienie dla „najlepszej książki, która dotyczy 
nazistowskich Niemiec i Holocaustu w jego najszer-
szym kontekście oraz obejmuje wszystkie dyscypliny 
reprezentowane w stowarzyszeniu, łącznie z historią, 
politologią i innymi naukami społecznymi, litera-
turą, sztuk i fotografią”. W tegorocznym konkursie 
uwzględniono publikacje, które ukazały się w 2019 
i 2020 roku. W laudacji komitet nagrody podkreślił, że 
praca Krzyżanowskiego to książka odważna, uczciwa 
i niezwykle istotna. 

NIH partnerem edycji czasopism 
historycznych

1 czerwca 2021 roku ukazał się „Pomocnik Histo-
ryczny” tygodnika „Polityka” pod tytułem „Piękna 
epoka. Historia XIX wieku”. Wydanie specjalne 
poświęcone XIX wiekowi obejmuje 140 stron i zostało 
zredagowane we współpracy z warszawskim NIH. 
Historycy uważają wiek XIX za najdłuższe stulecie, 
gdyż tradycyjnie przyjmuje się, że trwało ono od 
1789 roku po narodziny epoki nowoczesnej w 1914 
roku. „Pomocnik” opisuje tę epokę, przypominając 
fundamentalne wynalazki nowoczesnej cywilizacji, 
kluczowe teorie naukowe, rewolucję przemysłową, 
modernizację społeczną i urbanizację, nowe trendy 
w sztuce i polityce oraz w pojmowaniu narodu i pań-
stwa narodowego. Na dwóch ilustrowanych stronach 
przedstawiono także działalność NIH.
 W listopadzie 2021 roku NIH w Warszawie roz-
począł ponadto współpracę z czasopismem „Mówią 
Wieki”, opracowując numer poświęcony wspólnej 
historii Polski i Saksonii. Znalazły się tam teksty pra-
cowników instytutu oraz partnerów współpracu-
jących z NIH. Dr hab. Ewa Grzęda opisuje Saksonię na 
początku XIX wieku na podstawie polskich pamięt-
ników, a Filip Schuffert przedstawia elitę na dworze 
Augusta III i Stanisława Augusta w artykule „Dwo-
rzanie dwóch królów”. Dyrektor Instytutu prof. dr 
hab. Miloš Řezník informuje o Auguście Mocnym 
i unii polsko-saskiej w polityce historycznej NRD. 
Na rok 2022 zaplanowano kolejny wspólny zeszyt 
tematyczny „Pomocnika Historycznego”, poświęcony 
rozbiorom Rzeczpospolitej. 

na zdjęciu:  
Eduard Mühle
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Nowe publikacje

Frank Bösch: Media a prze-
miany historiczne. Od 

druku do Internetu War-
szawa: Scholar 2021, 346 s. 
(= Klio w Niemczech, 26). 
ISBN: 978-83-66470-98-9

Miłosława Borzyszkow-
ska-Szewczyk, Sabine 

Jagodzinski, Miloš Řezník 
(Hg.), Adel im Grenzraum. 
Transkulturelle Verflech-
tungen im Preußenland 

vom 18. bis zum  
20. Jahrhundert, Berlin: 
Peter Lang 2021, 293 s., 
ISBN 978-3-631-85020-6

Sabine Stach, Juliane 
Tomann (Hg.): Historisches 
Reenactment: Disziplinäre 

Perspektiven auf 
ein dynamisches 

Forschungsfeld, Berlin, 
Boston: De Gruyter 
Oldenbourg 2021,  

ISBN: 978-3-11-073879-7
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Tobias Becker, Sabine Stach (Hg.): Zeithistorische 
Forschungen 18 (2021), 1, Themenheft Nostalgie. Historische 

Annäherungen an ein modernes Unbehagen zzf.dok-2292. 
Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary 

History, wydanie online, 18 (2021),1 
URL: https://zeithistorische-forschungen.de/1-2021/5931

Historia mediów Franka Böscha  
w wersji polskiej 

Media od stuleci wpływają na wiedzę i postrzeganie 
świata, na politykę i kulturę, na sposób spędzania 
wolnego czasu i komunikację. Prof. dr hab. Frank 
Bösch przedstawia ewolucję historyczną i społeczne 
znaczenie massmediów w epoce nowożytnej. 
Niemieckie i europejskie innowacje łączy ze zjawi-
skami o zasięgu międzynarodowym. Rozpoczyna od 
wynalezienia druku w Azji w XI wieku, następnie 
pisze o gazetach i czasopismach, by na koniec przejść 
do filmu, radia, telewizji i Internetu. Autor analizuje 
rolę mediów w najważniejszych procesach historycz-
nych, np. reformacji, rewolucji, wojnach czy globali-
zacji, a także w formowaniu się ruchów społecznych, 
dyktatur czy demokracji w XX wieku. Frank Bösch 
jest profesorem historii europejskiej na Uniwersyte-
cie Poczdamskim i dyrektorem Centrum Badań nad 
Historią Najnowszą im. Leibniza (ZZF) w Poczdamie. 
Wcześniej był pracownikiem naukowym Uniwersy-
tetu w Getyndze oraz profesorem uniwersytetów 
w Bochum i Gießen. Opublikował m.in. Macht und 
Machtverlust. Die Geschichte der CDU (2002); Öffent-
liche Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien 
in Deutschland und Großbritannien 1880–1914 
(2009); Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute 
begann (2019). 

Temat „nostalgia” 

Pracując naukowo w warszawskim NIH, Sabine Stach 
badała zagadnienie realnego socjalizmu w turystyce 
miejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. 
W centrum jej uwagi znajdowały się piesze i objaz-
dowe wycieczki po miastach z przewodnikami. Rezul-
taty prezentuje w najnowszym zeszycie tematycznym 
czasopisma „Zeithistorische Forschungen”. Wędrując 
po wystawach o realnym socjalizmie w Lipsku, Berli-
nie, Warszawie i Pradze, opisuje między innymi różne 
oferty oraz ich narracyjną i performatywną specyfikę. 
Zeszyt tematyczny poświęcony „nostalgii” zredago-
wała razem z Tobiasem Beckerem – byłym pracowni-
kiem naukowym NIH w Londynie, pracującym obecnie 
na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. 

Powiązania transkulturowe w Prusach 

Historyczne Prusy cechowały się od średniowiecza 
konfliktami, koegzystencją i wzajemnym przeni-
kaniem się języków, kultur, wyznań i tradycji. 
W tych okolicznościach tworzyły się regionalne 
środowiska szlacheckie. Od XVIII wieku ulegały one 
silnym przeobrażeniom wskutek rozkładu ustroju 
stanowego oraz wyłaniania się nowoczesnych 
państw i narodów. Te burzliwe niekiedy przemiany 
polityczne, społeczne zderzały się z ukształtowanymi 
tradycjami regionalnymi, stanowymi i społecznymi 
szlachty. Jej graniczne położenie było definiowane 
wciąż na nowo od końca ancien régime po późną 
nowoczesność. Zawarte w książce artykuły opisują 
wzajemne oddziaływanie tradycji i transformacji 
w kontekście rozmaitych „pograniczy”, umieszczając 
temat w kontekście środkowoeuropejskim z perspek-
tywy historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.
 Tom jest pokłosiem konferencji pod tym samym 
tytułem, którą warszawski NIH zorganizował w 2017 
roku we współpracy z Instytutem Germanistyki 
Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownią Badań nad 
Narracjami Pamięci Pogranicza oraz Instytutem 
Kaszubskim w Gdańsku. 

Rekonstrukcja historyczna 

Rekonstrukcja historyczna pozwala jak się wydaje 
nie tylko na fizyczne przeżywanie, a tym samym 
doświadczanie historii, lecz również na jej szerokie 
popularyzowanie. W związku z tym z perspektywy 
analitycznej ucieleśniony powrót przeszłości niesie 
ze sobą wiele pytań. Jak można badać złożone 
zjawisko rekonstrukcji? Jakie pojęcia, koncepcje 
i metody są w tym celu dostępne w różnych dyscy-
plinach? Nad tymi problemami wiele już dyskuto-
wano w dyskursie angielskojęzycznym, niniejszy tom 
przedstawia zaś po raz pierwszy metody badań nad 
rekonstrukcją historyczną publiczności niemieckoję-
zycznej. Na podstawie studiów przypadków z USA, 
Polski i Niemiec oraz metod stosowanych w różnych 
dyscyplinach książka przybliża szerokie spektrum 
aktualnych metod badawczych z dziedziny nauk 
historycznych i kulturoznawstwa.
 Omawiana praca zbiorowa zawiera rezultaty 
projektu badawczego „Oryginalny blok wschodni? 
Sposób prezentacji dziedzictwa realnego socjalizmu 
w turystyce miejskiej w Europie Środkowo-Wschod-
niej”. Podczas pracy naukowej w warszawskim NIH 
(2015–2020) redaktor tomu Sabine Stach zajmo-
wała się zwłaszcza zagadnieniami popularyzacji 
i ekonomizacji historii. 

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2021/5931


Dr Oliver Zajac doktoryzował się na temat 
Cesarstwa Austriackiego w dyskursie 
teoretycznym i działalności politycznej 
Hotelu Lambert w latach 1830–1846. 
Następnie pracował jako naukowiec 
wizytujący między innymi w Instytucie 
Herdera w Marburgu, na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie i na 
Uniwersytecie Wiedeńskim.
 Od października 2021 roku korzysta 
z długoterminowego stypendium w war-
szawskim NIH. Jego główne zaintereso-
wania w bieżącym projekcie badawczym 
skupiają się na społecznych i kulturowych 
aspektach Wielkiej Emigracji, a zwłaszcza 
na problemie powrotu i prób powrotu 
z emigracji. 

Biblioteka
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Pracownicy

Od października 2021 roku z długoter-
minowego stypendium w warszawskim 
NIH korzysta dr Łukasz Krzyżanowski. 
W swoim projekcie zajmuje się życiem 
codziennym i zmianą stosunków władzy 
w gminach wiejskich i małomiastecz-
kowych podczas okupacji niemieckiej 
i Holokaustu. Jego badania skupiają się 
na dystrykcie radomskim Generalnego 
Gubernatorstwa. Wcześniej dr Łukasz 
Krzyżanowski był między innymi adiunk-
tem w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk. Oprócz prowa-
dzenia działalności badawczej w NIH 
wykłada jako adjunct professor na 
Wydziale Historii Uniwersytetu w Ottawie 
oraz jako adiunkt na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
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odebrał książki i przewiózł je pociągiem na Białoruś. 
Podróżował z mniej więcej 100 kilogramami książek 
w kilku walizkach. W ten sposób zdołał przewieźć tę 
literaturę do kraju, gdyż białoruskie władze zakazały 
wysyłki książek na Białoruś.
 Ponadto biblioteka NIH w Warszawie będzie nie-
bawem posiadać własne subkonto na stronie interne-
towej polskiej Biblioteki Narodowej www.polona.pl. 
Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze. 
Polona jest bardzo nowoczesną biblioteką cyfrową 
i największym tego rodzaju portalem w Polsce. Biblio-
teka Narodowa, która powołała do życia Polonę, 
udostępnia w ten sposób własne zbiory, ale również 
obiekty innych instytucji, które są dygitalizowane 
w wysokiej jakości. Zasoby tego portalu rosną w bły-
skawicznym tempie. Bardzo duża część publikacji 
elektronicznych należy do domeny publicznej, dzięki 
czemu można je bezpłatnie pobierać i wykorzystywać 
bez ograniczeń.
 Ta nowa współpraca umożliwia warszaw-
skiemu NIH tworzenie własnych zbiorów cyfrowych 
w ramach tego portalu oraz publikowanie skanów 
starych książek itp. 

Kiedy wiosną 2020 roku biblioteka musiała zostać 
zamknięta dla użytkowników zewnętrznych 

z powodu pandemii, nie oznaczało to mniej pracy dla 
bibliotekarzy. Pracownicy, stypendyści i praktykanci 
mogli nadal korzystać z bogatego księgozbioru przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego. Tak więc biblioteka 
w dalszym ciągu pozostawała dla nich ogromnym 
wsparciem w bieżących pracach badawczych. Ani na 
chwilę nie przerwano ani nie ograniczono zakupu 
i udostępniania literatury. Dla osób zainteresowa-
nych unikalnymi zbiorami, którzy na razie nie mogą 
korzystać z czytelni, stworzono od czerwca 2020 roku 
rozwiązanie zastępcze. Zgodnie z polską ustawą 
o prawach autorskich bibliotekarze zaoferowali bez-
płatną usługę skanowania, która spotkała się z dużym 
zainteresowaniem w kraju i za granicą. Proszą o nią 
głównie użytkownicy polscy, ale do pracowników 
biblioteki zwracali się również badacze z Islandii 
i Izraela, nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że 
biblioteka NIH w Warszawie operuje od dalekiej 
Północy po Morze Śródziemne.
 Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną współ-
pracę na polu wymiany z innymi placówkami. Jak co 
roku setki publikacji przesłano do różnych bibliotek 
i instytucji naukowych. Egzemplarze te wzbogaciły 
zbiory bibliotek polskich, niemieckich, czeskich, litew-
skich i białoruskich. Ten ostatni przypadek jest szcze-
gólnie interesujący. Jeden z naukowców osobiście 

na zdjęciu:  
Dorota Woroniecka-

Krzyżanowska

http://www.polona.pl


       Wspólne 
przestrzenie

Migracje edukacyjne  
w kontekście zimnej wojny

Wystawa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie 
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
ul. Kredytowa 1, Warszawa

15.02 – 27.03.2022
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15 lutego 2022, godz. 18.00 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Otwarcie wystawy „Wspólne przestrzenie. Migracje 
edukacyjne w kontekście zimnej Wojny” z dyskusją 
panelową.  
Powitanie: Miloš Řezník (dyrektor Niemieckiego Insty-
tutu Historycznego w Warszawie), Ala al-Hamarneh 
(Orient Institut Beirut). Prowadzenie dyskusji: Max 
Cegielski. Uczestnicy: Majid Jammoul (artysta), Teresa 
Romaszkiewicz-Białas (architekt), Mustafa Switat 
(Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Dorota 
Woroniecka-Krzyżanowska (Niemiecki Instytut Histo-
ryczny w Warszawie)

17 lutego 2022, godz. 18.00 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Pokazy filmów oraz wykład wprowadzający: 
„Hunting Party“ (1964), reżyser Ibrahim Shaddad; 
„Africa, The Jungle, Drums and Revolution“ (1977), 
reżyser Suliman Elnour;  
„It still Rotates” (1978), reżyser Suliman Elnour. 
Wprowadzenie: Ala al-Hamarneh (Orient Institut 
Beirut)

23 lutego 2022 
NIH w Warszawie

Otwarte kolokwium: dr Beata Jurkowicz, dr Olga 
Gontarska: (De)Constructing Europe – EU-Scepticism 
in European Integration History

3 marca 2022, godz. 18:00 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Pokaz filmu oraz wykład wprowadzający:  
„Nie ma powrotu, Johnny” (1970), reżyser Kaveh Pur 
Rahnama.  
Wprowadzenie: Zaur Gasimov (Uniwersytet w Bonn)

17 marca 2022, godz. 18:00 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Pokazy filmów oraz wykład wprowadzający:  
„One” (1966), reżyser Ahmed Lallem;  
„Algierczycy 30 lat później” (1955), reżyser Ahmed 
Lallem.  
Wprowadzenie: Ewa Linek (Uniwersytet Łódzki)

24 marca 2022, godz. 18:00 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Finisaż wystawy „Wspólne przestrzenie" i dyskusja 
o stosunkach polsko-arabskich w sztuce 

Prowadzenie: Mustafa Switat (Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie). Uczestnicy: Majid Jammoul 
(artysta), Nafe Alahmad (artysta) 

31 marca–1 kwietnia 2022 
NIH w Warszawie

Konferencja: Bibliomigrancy in German-Polish 
Context since World War II

8–10 czerwca 2022 
Filia warszawskiego NIH 
w Pradze

Konferencja: „Europa 
Środkowo-Wschodnia” 
jako transepokowa 
koncepcja przestrzenna – 
zagadnienia i wizje 
przyszłości na lata  
20. XX wieku

13 czerwca 2022 
Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Wykład: prof. dr Valentin Groebner (Lucerna):  
Czy twarz ma historię? Indywidualność,  
tożsamość, reklama

16–17 czerwca 2022 
Filia warszawskiego NIH 
w Wilnie

Konferencja: 
Understanding Child-
hood and Construction 
of National Identities 
in Central and Eastern 
Europe from 18th Cen-
tury until the Beginning of 
the Second World War

22–24 czerwca 2022 
DHI Warschau

Konferencja: 1772–2022: Consequences of the  
Partitions. New perspectives on the aftermath  
of the Polish–Lithuanian Commonwealth

W związku z sytuacją pandemiczną zastrzegamy 
możliwość zmian. Więcej informacji o naszych 
wydarzeniach: www.dhi.waw.pl/pl

5 listopada 2021– 
30 stycznia 2022 
Muzeum Łazienki  
Królewskie

Wystawa: Splendor 
władzy: Wettynowie na 
tronie Rzeczpospolitej

30 listopada 2021 
Filia warszawskiego NIH w Pradze (online)

Wykład: prof. Cathleen M. Giustino (Auburn): 
Identity, Property and Justice in Post-War  
Czechoslovakia

2 grudnia 2021 
NIH w Warszawie (online)

Dyskusja: 21. Debata Lelewelowska: How Ideas 
Travel: Knowledge Relations and the Cold War

7 grudnia 2021 
NIH w Warszawie

Wykład: prof. dr Martin Kohlrausch (Leuven): 
Agenci modernizmu? Nowocześni architekci 
w epoce skrajności. Polska 1910–1950

15 grudnia 2021 
Filia warszawskiego NIH w Pradze

Wykład: prof. James Krapfl: Mimetic Revisionism: 
Czech Historiography of Communism since 1989

19 stycznia 2022 
NIH w Warszawie

Otwarte kolokwium: dr Jaśmina Korczak-Siedlecka: 
Chłopi – protestanci. Nowe spojrzenie na religijność 
ludową w dawnej Rzeczpospolitej 

15 lutego–27 marca 2022 
Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie

Wystawa: „Wspólne 
przestrzenie. Migracje 
edukacyjne w kontekście 
zimnej wojny” 

Wystawa Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne 
w kontekście zimnej wojny to opowieść o międzynar-
odowych relacjach w obszarze kultury, o przepływie 
idei i doświadczeniach ludzi kultury i sztuki. Ta opow-
ieść wykracza poza zwykły transfer wiedzy i bilater-
alne umowy edukacyjne. Z jednej strony wprowadza 
odbiorców w ówczesny kontekst społeczny, nakreśla 
skalę tej wymiany, jej wielostronny i złożony charak-
ter, ale najważniejsi są jej bohaterowie. Artyści, ludzie 
kultury, architekci - to ich historie pokazują, w jaki 
sposób międzynarodowa współpraca edukacyjna 
stała się sposobem na budowanie trwałych relacji 
oraz instytucjonalnych związków i międzyludzkich 
przyjaźni. Przeprowadzone w ramach projektu 
badawczego wywiady historii mówionej pozwoliły 
autorom wystawy nakreślić sylwetki arabskich ucz-
estników wymiany naukowej. W tym gronie znaleźli 
się, między innymi, palestyński fotograf Mahmoud 
Dabdoub, który studiował w Lipsku, egipska baletnica 
Magda Saleh, stypendystka w moskiewskiej Akademii 
Baletu Balszoj czy pochodzący z Syrii rzeźbiarz 
i medalier Majid Jammoul, absolwent Akademii  
Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu 
badawczego Kontakty naukowe w przestrzeni 
ideologicznej: studenci z Bliskiego Wschodu 
w bloku wschodnim (1950–1991). Projekt ten został 
poświęcony stosunkom akademickim między Bliskim 
Wschodem a blokiem wschodnim w kontekście 
zimnej wojny.

Wystawę Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie będzie można oglądać w Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie od 15 lutego 2022 
roku do 27 marca 2022 roku. Zaplanowane są liczne 
wydarzenia towarzyszące, debaty panelowe, wykłady 
i pokazy filmowe (zob. oznaczone wydarzenia, na 
kolejnej stronie).

Do wszystkich imprez oznaczonych jako 
online lub hybrydowe zapewniamy 

dostęp online. Linki z dostępem 
oraz inne informacje można 

znaleźć na stronie  
naszego Instytutu.Terminy

© Aleksander 
Władysław Strauss

 i Jarosław Brzozowski,
Jenny Krüdner,  
Wilno, ok. 1870 
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