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Przedmowa

W roku 2012, którego dotyczy poniższe sprawozdanie,

Różnorodne i szeroko zakrojone tematycznie prace

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie prowa-

Instytutu znalazły w minionym roku niezwykle żywy

dził, zgodnie ze swoją misją, intensywne badania nad

oddźwięk wśród społeczności naukowej. Tak jak dotych-

rozmaitymi aspektami historii Polski i Europy Wschod-

czas, Instytut z powodzeniem przygotowywał i reali-

niej, a także historii stosunków polsko-niemieckich;

zował swoje zadania; było to możliwe dzięki hojnemu

wspierał też ożywioną wymianę naukową. W ramach

wsparciu materialnemu, na które mógł liczyć. Najwięk-

czterech obszarów badawczych realizowano 15 pro-

sze zasługi położyło na tym polu Federalne Ministerstwo

jektów cząstkowych, z których część obejmowała także

Edukacji i Nauki – to z jego budżetu, za pośrednictwem

podprojekty. Przy współpracy polskich i zagranicznych

Fundacji Maxa Webera, finansowana jest działalność

partnerów Instytut przeprowadził – w Polsce, Europie

Instytutu. Serdeczne podziękowania za zainteresowa-

i poza nią – ponad 47 imprez naukowych związanych

nie i wsparcie należą się w tym miejscu również człon-

z prowadzonymi badaniami, które odbyły się w siedzi-

kom gremiów kierowniczych Fundacji Maxa Webera

bie Instytutu, a także w siedzibach polskich i zagranicz-

oraz pracownikom jej biura. Dziękujemy ponadto wszyst-

nych instytucji współpracujących z NIH. W wydawanych

kim innym instytucjom – Niemieckiemu Towarzystwu

seriach, a także we współpracy z innymi wydawnictwami,

Badawczemu, Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność,

Instytut opublikował 11 książek. Ponadto w międzyna-

Fondation pour la Mémoire de la Shoah – za finan-

rodowych wydawnictwach ukazało się 121 tekstów

sowe wsparcie poszczególnych przedsięwzięć Instytutu.

naukowych autorstwa pracowników NIH. W omawia-

Za niezwykle owocną współpracę dziękujemy naszym

nym okresie w NIH przebywało na pobytach gościnnych

wydawnictwom partnerskim – Fibre-Verlag w Osna-

40 naukowców, którzy aktywnie włączyli się w prowa-

brück, Harrassowitz-Verlag w Wiesbaden – oraz człon-

dzone przez Instytut prace badawcze.

kom naszej Rady Naukowej i licznym polskim i niemieckim
partnerom. W końcu składamy w tym miejscu podziękowania także wszystkim pracownikom Instytutu – to ich
inicjatywa i zaangażowanie leżą u podstaw wszystkich
osiągnięć, o których traktuje niniejsze sprawozdanie.
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A.

Prace badawcze

Głównym zadaniem Niemieckiego Instytut Historycznego w Warszawie jest prowadzenie nowatorskich
badań podstawowych. W okresie objętym niniejszym
sprawozdaniem dołożono szczególnych starań, aby perspektywa badawcza objęła historię Polski w jej europejskim kontekście, a także w pełnych ramach chronologicznych i tematycznych. Ze względu na ograniczone
zasoby kadrowe Instytutu oraz konkretne wymogi praktyczne, starania te skupiły się na realizacji ściśle określonych tematycznie projektów badawczych. Badania
koncentrowały się zatem wokół wybranych zagadnień,
które dzięki unikalnym zasobom Instytutu oraz miejscu
jego położenia mogą przynieść szczególnie korzystne
wyniki. Prace prowadzone w ramach czterech obszarów badawczych Instytutu koncentrowały się na następującej problematyce:
• Władza Piastów w kontekście europejskim,
• Religia i polityka w nowożytnej Polsce,
• Tożsamość narodowa i powiązania ponadnarodowe,
• Przemoc i obca dominacja w „wieku skrajności”.
Poszczególne projekty pracowników naukowych Instytutu, jak również projekty stypendystów, praktykantów oraz naukowców wizytujących stanowią integralną
część prac w obrębie powyższych obszarów badawczych. Tym samym obszary badawcze tworzą wspólną
platformę dyskusji i wymiany myśli, umożliwiającą
pracę nad – pojmowanymi w kontekście międzynarodowym – kluczowymi zagadnieniami badawczymi.
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Władza Piastów w kontekście europejskim

Badania prowadzone w ramach pierwszego obszaru

Choć badania wchodzące w skład pierwszego obszaru

badawczego koncentrują się na dynastycznej wła-

badawczego skoncentrowane są na Polsce piastow-

dzy Piastów; zastosowane podejście metodologiczne

skiej, to prowadzone są one bez wyjątku w perspek-

obejmuje w równym stopniu wymiar antropologicz-

tywie porównawczej. Pozwala to na badanie dziejów

ny, polityczny, gospodarczo-społeczny jak kulturowo-

średniowiecznej Polski z uwzględnieniem jej europej-

-historyczny, nie pomijając przy tym historii dyskursu

skich powiązań i uwarunkowań, na poszukiwanie możli-

o władzy w średniowieczu. W jaki sposób dynastia zdo-

wych wzorców i paraleli, a także wpływów, jakie miały

była władzę, jak ją umocniła i utrzymała? Jakie mecha-

one na formy organizacji, reprezentacji i oddziaływa-

nizmy, instrumenty i metody sprawowania władzy sto-

nia władzy Piastów. Z tego względu uwaga badaczy

sowano, jak osiągano porozumienie pomiędzy władcą

kieruje się nie tylko ku zachodnim sąsiadom, ale i ku

a jego świtą i dostojnikami? Jak równoważono interesy

sąsiednim krajom środkowo- i wschodnioeuropejskim

i jak osiągano konsensus między księciem a możnymi?

i tamtejszym formom organizacji władzy.

W jaki sposób kształtowała się komunikacja i wzajemne oddziaływanie pomiędzy władcą a elitami politycznymi oraz pomiędzy aparatem władzy a poddanymi?
Jak w tym splocie wzajemnych relacji tworzono, utrzymywano i rozbudowywano gospodarcze i militarne
podstawy władzy królewskiej lub książęcej?

Sarkofag Henryka IV Probusa, Wrocław, początek XIV w.
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Projekt cząstkowy 1:
Divisio regni. Modele podziału władzy świeckiej w państwach Piastów,
Przemyślidów i Arpadów w XI i początkach XII w.
Opracowanie:

dr hab. Daniel Bági (Uniwersytet w Peczu – naukowiec na dłuższym pobycie gościnnym w NIH)

Celem projektu jest opracowanie porównawczego studium konfliktów dynastycznych w rodach Arpadów,
Piastów i Przemyślidów, czyli w trzech pierwszych
domach panujących Europy Środkowo-Wschodniej. Cele
projektu obejmują wyczerpującą analizę konfliktów
dynastycznych, które pojawiały się w badanym okresie,
we wszystkich ich aspektach. Pierwsza część studium
dotyczy terytorialnych i personalnych aspektów konfliktów dynastycznych, przy czym centralną kwestią jest
wskazanie relacji pomiędzy podziałami terytorialnymi
a konfliktami dynastycznymi. W drugiej części w źródłach
poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie o strategię argumentacyjną dziejopisów (i ich patronów) przy
ocenie konfliktów dynastycznych. W szerszej perspektywie zasadniczym zagadnieniem jest pytanie o legitymizację i kwalifikacje władcze rodów i panujących.

Scena oślepienia Almosa, brata Kolomana Uczonego w wiedeńskiej
Kronice Iluminowanej

W roku objętym sprawozdaniem prowadzono dalsze
prace nad istotnymi dla zagadnienia źródłami i opracowaniami naukowymi. Przygotowano również dwie
następne partie tekstu. Równolegle rozpoczęto prace
nad ujednolicaniem całości studium i poprawieniem
ewentualnych wątpliwości i sprzeczności. W związku
z pracami nad projektem wygłoszony został referat
Die Arpaden und die Piasten, sowie ihre familiären
Beziehungen in Europa im 11-13. Jahrhundert [Arpadowie i Piastowie oraz ich powiązania rodzinne w Europie
w XI – XIII w.] na konferencji „Kupcy, klerycy, dynaści.
Władza Piastów w jej społecznych i kontynentalnych
kontekstach od X do początków XIII w“.

Publikacje związane z projektem:
Mitologia i filologia. Węgierska książka o mitycznych i historycznych początkach Polski, w: „Kwartalnik Historyczny” 119 (2012), s. 555-565.
„Quamvis sim nobilior quam paganus ille, tamen pugnabo pro regni vestri
commodo et honore domini ducis”. Zur Kritik eines Kapitels der Ungarischen
Chronikkomposition [„Quamvis sim nobilior quam paganus ille, tamen pugnabo pro regni vestri commodo et honore domini ducis”. Rozważania krytyczne nad jednym rozdziałem tzw. Węgierskiej Kompozycji Kronikarskiej],
w: „Historia Narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Jackowi Banaszkiewiczowi”, red. Andrzej Pleszczynski, Lublin 2012, s. 197-210.
Hogyan jött létre a középkori Morvaország? Egy új cseh könyv margójára [Jak
powstały średniowieczne Morawy? Głos krytyczny na temat nowej czeskiej książki
o Morawach], w: „Aetas” 27 (2012), z. 4, s. 233-249.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Medieval Nationalities in Chronicles. University Stockholm, 1.-4. November 2012.
Referat: National and constitutional elements in late medieval chronicles in
East-Central-Europe.
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Projekt cząstkowy 2:
Wyobrażenia władzy w cesarstwie niemieckim, Anglii i w Polsce
w świetle historiografii XII/XIII w.
Opracowanie:

dr Grischa Vercamer

Celem drugiego projektu cząstkowego jest odpowiedź

Wółkiewicz przygotowano także i przeprowadzono

na pytanie, w jaki sposób późnośredniowieczni kroni-

dwudniową międzynarodową konferencję pt. „Legity-

karze w Anglii, Polsce i na obszarze Cesarstwa postrze-

mizacja władzy książęcej w Polsce i w Rzeszy” (por. niżej,

gali władzę i w jaki obraz owej władzy przekazywali

s. 51). W związku z projektem w semestrze zimowym

w swoich dziełach. Nie chodzi przy tym o teoretyczny

2011/12 przeprowadzono również na Uniwersytecie we

konstrukt, lecz o konkretny sposób, w jaki kronikarze

Frankfurcie nad Odrą seminarium pt. Staufer – Akteure,

aranżują w narracji działania swoich bohaterów. Pro-

Politik und Herrschaftspraxis [Staufowie – postacie, po-

jekt koncentruje się przede wszystkim na „przednaro-

lityka i praktyka władzy].

dowych” rozbieżnościach pomiędzy trzema wzmiankowanymi sposobami postrzegania władzy, które były od
siebie tak różne, jak tylko było to możliwe w późnym
średniowieczu. Sześć tekstów, stanowiących podstawę analizy (po dwa z każdego kraju) czytanych jest in
extenso, metodą close reading. Założono, że nawet jeśli
autorzy wpisują się ze swoimi tekstami w pewną tradycję, reprezentowaną także przez innych kronikarzy, od
których kopiują, to jednak zawsze podejmują decyzję,
co konkretnie włączyć do swojej narracji – pewne fragmenty przejmują, innych nie. Celem badań jest analityczna systematyzacja materiału i stwierdzenie, jakie
cechy władcy (zarządca, wojownik, sędzia, dyplomata,
polityk itd.) kronikarz uważa za dobre (bądź złe) i jaką
przypisuje im wagę. Jakie miejsce zajmują zatem w dziele opisy uczt, wojen, negocjacji itd.?
Sześć kronik stanowiących podstawę badania zostało
w minionym roku całkowicie opracowanych i (w formie
roboczej bazy danych) przygotowanych do końcowych
analiz. Powstały fragmenty tekstu, z których złożyć się
mają rozdziały przygotowywanej pracy, w całości napisano zaś metodyczno-teoretyczny rozdział wprowadzający. W ramach prac projektowych zredagowano

Kronika Welfów: drzewo genealogiczne Welfów

ponadto teksty wchodzące w skład przygotowywanego tomu pokonferencyjnego „Macht und Spiegel der

W ramach prac nawiązujących do tematyki dysertacji

Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert

kontynuowano badania nad zagadnieniem „ludzi wol-

vor dem Hintergrund der Chronistik“ [Władza i zwier-

nych i niższej szlachty jako instrumentu władzy”. W cen-

ciadło władzy. Instytucje władzy w Europie w XII i XIII w.

trum zainteresowania stał Zakon Krzyżacki i terytoria

w świetle przekazów kronikarskich]. Wspólnie z dr Ewą

z nim sąsiadujące. Zredagowano i przygotowano do
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druku teksty z przeprowadzonej w 2011 r. konferencji

Publikacje związane z projektem

„Pierwszy Pokój Toruński i jego znacznie dla historii

(Red., wspólnie z Jackiem Krochmalem) Pierwszy Pokój Toruński (1411) i jego
znaczenie w Dziejach Europy Środkowo-Wschodniej, w: „Miscellanea Historico-Archivistica” 19 (2012), s. 7-156.

Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej”. Wspólnie
z Almut Bues i Jackiem Krochmalem opracowano i zorganizowano ponadto dwudniową konferencję pt. „Od
Pokoju Kaliskiego do Pokoju w Oliwie. Stosunki dyplomatyczne między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim i Prusami Książęcymi w latach 1343 – 1660”, która
odbędzie się w maju 2013 r.

Die Freien im Deutschordensland Preußen als militärischer Rückhalt Ende des
14. – Anfang des 15. Jahrhunderts [Ludzie wolni w Prusach Zakonnych jako
rezerwa wojskowa na przełomie XIV i XV wieku], w: „Tannenberg-Grunwald-Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im Späten Mittelalter“, red. Werner Paravicini,
Rymvidas Petrauskas, Grischa Vercamer, Wiesbaden 2012, s. 175-190.
Verwaltungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftsweise sowie Gesellschaftsaufbau
und Begräbnissitten der Prußen besonders auf dem Gebiet der Komturei Königsberg vor und während der frühen Deutschordensherrschaft [Administracja,
zasiedlenie, rolnictwo oraz struktura społeczna i miejsca pochówków Prusów
zwłaszcza na obszarze komturii królewieckiej w okresie wczesnego panowania
krzyżackiego], w: „Preußenland“ 2 (2012), s. 7-76.
[Rec.:] Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland, red. Matthias Thumser,
Berlin 2011, w: „H-Soz-u-Kult“ z 5 września 2012.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Międzynarodowe warsztaty „Origins of Kingdoms in Scandinavia and East Central Europe History and Archaeology”, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie / Centre for Medieval Studies Bergen. Referat: The construction of the
regnum Poloniae – sometimes even without kings, 19 kwietnia.
Referat na Seminarium Mediewistycznym Uniwersytetu Warszawskiego na temat:
Atrybuty władców w kronice Wincentego Kadłubka, 23 kwietnia.
International Chronicle Symposium Oxford. Referat: Origo gentis – the origins
of the Polish Piast-dynastic according to Bishop Vincentius of Kraków, 5 – 7 lipca.
„Godfrey of Viterbo and his Readers”, International Symposium Centre for Medieval Studies, Bergen. Referat: Godfrey of Viterbo and his Reception in Poland
during the Middle Ages, 15 – 16 października.
Konferencja „Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i Rzeszy. Kształtowanie
się książęcej identyfikacji w źródłach pisanych (XII – XV w.)“, Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie. Referat: Die Historia Welforum als erste Fürstenchronik im Deutschen Reich – Identifikation mit der Region? [Historia Welforum
jako pierwsza kronika książęca w Rzeszy – tożsamość regionalna?], 13 grudnia.
Dzień Historii Regionalnej 2012 „Regionales Selbstbewusstsein contra gesamtstaatliche Integrationsbestrebungen“. Referat: Siedlungs-, Verwaltungs- und
Sozialgeschichte der Komturei Königsberg im Deutschordensland Preußen (13.-16.
Jahrhundert) (=Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Bd. 29), Marburg 2010. – Zusammenfassende
Worte über eine landesgeschichtlichen Doktorarbeit und ein Plädoyer für mehr
gemeinsame Projektarbeit unter Historikern [Podsumowanie pracy doktorskiej
z zakresu historii regionalnej i zachęta do częstszej współpracy historyków przy
projektach] z okazji odebrania „Nagrody Badawczej Związku Niemieckich Towarzystw Historycznych i Starożytniczych 2012“, 12 października.
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Projekt cząstkowy 3:
Przestrzeń – komunikacja – władza. O organizacji i sposobach sprawowania władzy
w średniowiecznej Polsce
Opracował:

prof. Eduard Mühle

Projekt cząstkowy nr 3 zajmuje się badaniem orga-

żęta oraz świeccy możni fundowali i obdarowywali

nizacji i funkcjonowania władzy Piastów w różnych

kościoły i klasztory. Tematykę fundacji pobożnych zgłę-

formach i w rozmaitych kontekstach tematycznych.

biano ponadto w kontekście historii klasztorów w Polsce

W roku objętym sprawozdaniem realizowano w związku

– z jednej strony poprzez badania nad klasztorami i ich

z projektem kilka przedsięwzięć. Kontynuowano prace

fundatorami w średniowiecznej Polsce, z drugiej przy-

nad łacińsko-niemieckim wydaniem Kroniki Polskiej

gotowując redakcję niemieckiego tłumaczenia mono-

Mistrza Wincentego. Tłumaczenie tekstu kroniki (poza

grafii Jerzego Kłoczowskiego Wspólnoty zakonne w śre-

księgą II) zostało zakończone; opracowano hasła roz-

dniowiecznej Polsce, które ukaże się jako 15. tom serii

wijające skorowidz rzeczowy oparty na terminach

„Klio w Polsce” Niemieckiego Instytutu Historycznego.

łacińskich oraz objaśnienia do skorowidzu osobowego
i geograficznego, a także rozpoczęto pisanie wstępu.
Przygotowano ponadto anglojęzyczny tom zbiorowy
o Mistrzu Wincentym pt. Making of a Medieval Nation.
Memory, Virtue and Civic Duty according to Vincentius
of Cracow, który ma się ukazać nakładem Brepols Publishers w serii Cursor Mundi.
Kontynuowano ponadto wstępne prace nad studium
postaci Piotra Włostowica: Piotr Włostowic. Lebenswelt
und Wirkungskreis eines piastischen Amtsträgers in
der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts [Piotr Włostowic. Otoczenie i działalność piastowskiego dostojnika
w pierwszej połowie XII w.]. Jako że Piotr Włostowic
znany jest z m.in. ze swej szeroko zakrojonej działalności fundacyjnej, w ramach projektu badano rów-

Klasztor norbertanek w Strzelnie. Tympanon fundacyjny kościoła
św. Trójcy, ostatnia ćwierć XII w.

nież zagadnienie „fundacji pobożnych”. Powstał tom

W nawiązaniu do kwestii poruszanych w wydanym

zbiorowy pt. Monarchische und adlige Sakralstiftun-

w 2011 r. tomie zbiorowym pt. Rechtsstadtgründun-

gen im mittelalterlichen Polen [Fundacje koś cielne

gen im mittelalterlichen Polen studiowano rozmaite

władców i możnych w średniowiecznej Polsce], który

zagadnienia związane z historią miast w średniowie-

ukaże się w redagowanej przez Michaela Borgolte

czu. Opracowano przy tym koncepcję tomu zbiorowego

serii Stiftungsgeschichten berlińskiego Akademie-

pt. Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter.

Verlag. Tom obejmuje – obok obszernego wprowadze-

Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil [Wrocław i Kra-

nia redaktora – 15 artykułów polskich mediewistów,

ków w dojrzałym i póź nym ś redniowieczu. Kształt

którzy z różnych punktów widzenia odpowiadają na

miasta – przestrzeń mieszkalna – styl ż ycia], który

pytanie: od kiedy, wedle jakich wzorców i w jakim

znajduje się w fazie przygotowań i ukaże się w serii

politycznym i społecznym kontekście, z jakich ducho-

„Städteforschung” Instytutu Badań Porównawczych nad

wych (religijnych) i materialnych (polityczno-gospo-

Historią Miast w Münster. W związku z badaniami nad

darczych) pobudek i z jakim skutkiem królowie, ksią-

historią miast opracowano również koncepcję mono-
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grafii obejmującej całość dziejów Wrocławia, która

Publikacje związane z projektem

ukaże się jesienią 2015 r. w wydawnictwie Böhlau.

(Red., wspólnie z Romanem Czają i Andrzejem Radzimińskim) Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter [Zażegnywanie konfliktów
i ustanawianie pokoju w średniowieczu], Toruń 2012.

Rozpoczęto ponadto wstępne prace nad monografią
wczesnej historii Słowian, która ma się ukazać jesienią
2014 r. w serii „Wissen” wydawnictwa Beck i w związku
z którą prowadzone są w chwili obecnej w Niemieckim Instytucie Historycznym badania nad okolicznościami i historią kształtowania się słowiańskich bytów
politycznych.
Wspólnie z Romanem Czają i Andrzejem Radzimińskim (Toruń) przygotowano do druku tom zbiorowy
pt. Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter [Zażegnywanie konfliktów i ustanawianie pokoju
w średniowieczu], zbierający zredagowane wystąpienia
z III Polsko-Niemieckich Spotkań Mediewistycznych,
które odbyły się w Toruniu w maju 2011 r. W końcu zaś,
w związku z dawniejszymi pracami, kontynuowano
zbieranie i opracowywanie materiałów do elektronicznej bazy (repertorium) dokumentów Polski piastowskiej (do 1300 r.). Prowadzono rozmowy z potencjalnymi partnerami projektu, odwiedzono odpowiednie
archiwa (w Gnieźnie, Poznaniu i Krakowie) i systematycznie przeglądano drukowane edycje źródeł.

(Red.) Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen [Studia nad możnowładztwem w średniowiecznej Polsce] [Quellen und Studien des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 25], Wiesbaden 2012, 496 s.
Genese und frühe Entwicklung des Adels in polnischer Sicht [Geneza i początki rozwoju możnowładztwa z perspektywy polskiej], w: „Studien zum Adel im
mittelalterlichen Polen“, red. Eduard Mühle, Wiesbaden 2012, s. 1-12.
Zu den Anfängen des mittelalterlichen Adels in Polen. Das Beispiel des Piotr
Włostowic [O początkach średniowiecznego możnowładztwa polskiego na
przykładzie Piotra Włostowica], w: „‘Köztes-Europa’ vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Marta tiszteletére”, red. Daniel Bagi i in., Pécs 2012, s. 357-374.
Exul apud vos et peregrinus. Najnowsze badania nad tzw. Gallem Anonimem,
w: „Studia Źródłoznawcze” 50 (2012), s. 87-96.
[Rec.:] Petr Charvát, The Emergence of the Bohemian State, Leiden/Boston
2010, w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 61 (2012), s. 69-70.
[Rec.:] Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit, red. Ivan Hlaváček,
Alexander Patschovsky, Ostfildern 2011, w: „Zeitschrift für OstmitteleuropaForschung“ 61 (2012), s. 72-73.
[Rec.:] Józef Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, w: „Deutsches
Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 68 (2012), s. 373-374.
[Rec.:] Przemysław Wiszewski, Henryk II Pobożny. Biografia polityczna, Legnica 2011, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 68 (2012),
s. 374-376.
[Rec.:] Anna Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny, Łódź 2011, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des
Mittelalters“ 68 (2012), s. 380-381.
[Rec.:] Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku). Zbiór studiów, Kraków 2011,
w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 68 (2012), s. 383-384.
[Rec.:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. Sławomir
Gawlas, Warszawa 2011, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“
68 (2012), s. 335-337.
[Rec.:] Gert Melville, Die Welt der mittelalterlichen Klöster. Geschichte und
Lebensformen, München 2012, w: „sehepunkte“ 12 (2012), nr 12.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Urkundendigitalisierung und Mittelalterforschung [Digitalizacja dokumentów a badania nad średniowieczem], Warsztaty w ramach projektu Niemieckiego Towarzystwa Badawczego „Virtuelles deutsches Urkundennetzwerk“
oraz Archiwum Państwowego w Marburgu, 25 maja.
International Medieval Congress, Leeds, 9 – 11 lipca.
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Projekt cząstkowy 4:
Piastowie i biskupi piastowscy. Rywalizacja – współpraca – koegzystencja
Opracowanie:

dr Ewa Wółkiewicz

Celem projektu jest wszechstronne przebadanie władztw
biskupich w Europie Środkowo-Wschodniej. W okresie
objętym niniejszym sprawozdaniem prace skupiały się
na analizie środków propagandowych, stosowanych
przez biskupów dla umocnienia swojej władzy świeckiej, form podkreślania swojej pozycji oraz praktyki
władczej w obrębie kościelnych władztw terytorialnych.
W ciągu roku przygotowano dwa artykuły na temat
różnych aspektów władzy biskupiej (m.in. Ceremoniał
pogrzebowy biskupów wrocławskich i jego wymiar symboliczny dla Kwartalnika Historii Kultury Materialnej).
Rozszerzono i pogłębiono ponadto badania nad podjętym w poprzednim roku tematem konfliktów pomiędzy
biskupami i ich poddanymi. Wspomniane zagadnienie
było analizowane na przykładzie sporów biskupów wrocławskich z mieszczanami z Nysy, które ukazują typowe
punkty zapalne w stosunkach pomiędzy panami i poddanymi oraz zwyczajowe metody rozwiązywania konfliktów (artykuł Zorn des Bischofs. Die Breslauer Bischöfe
im Konflikt mit ihren Untertanen (13.-15. Jh.) [Gniew
biskupa. Biskupi wrocławscy w sporze z poddanymi (XIII
– XV w.)] w tomie zbiorowym „Konfliktbewältigung
und Friedensstiftung im Mittelalter.”
Tematyka legitymizacji władzy świeckiej biskupów zna-

Rytuał biskupa wrocławskiego Henryka I

lazła swoje rozwinięcie w referacie pt. Ego, qui principis
ordine dego. Die Rolle der fürstlichen Titulatur bei der

nych zasadnicze znaczenie ma zagadnienie organiza-

Legitimation der Breslauer Bischöfe (Ego, qui principis

cji i kształtowania się dworu. Należy odpowiedzieć na

ordine dego. Rola tytulatury książęcej w legitymiza-

pytanie, w jakim stopniu na kształt dworu biskupiego

cji władzy biskupów wrocławskich), wygłoszonym na

wpływały normy kościelne oraz w jakim zakresie dwory

konferencji Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce

panów duchownych różniły się od dworów panów świec-

i w Rzeszy. Kształtowanie się książęcej identyfikacji

kich. Rezultaty tej części prac nad projektem zostały

w źródłach pisanych (XII – XV w.)”. Analizowano w nim

przedstawione i przedłożone do dyskusji w ramach paź-

użycie w kancelariach kościelnych i królewskich tytułu

dziernikowej konferencji „Fundamenty średniowiecz-

książęcego w stosunku do biskupów i próbowano odpo-

nej Europy”, która odbyła się w Toruniu.

wiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ów tytuł mógł
stanowić świadomą demonstrację władzy świeckiej.

W okresie objętym sprawozdaniem opracowany został

W problematyce funkcjonowania władztw terytorial-

kształt planowanego studium na temat kościelnych
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władztw terytorialnych i podjęto pierwsze prace nad

Publikacje związane z projektem

tekstem. Zakończono pisanie rozdziału wprowadzają-

(Red., wspólnie z Moniką Saczyńską): „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?
Podróżowanie w średniowieczu i w czasach nowożytnych”, Warszawa 2012.

cego i ustalono dokładny harmonogram dalszych prac.
Dzięki kwerendom archiwalnym we Wrocławiu (Archi-

Wstęp, w: „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?...“, s. 7-14.

wum Państwowe, Archiwum Archidiecezjalne, dział ręko-

Biskup w podróży. Organizacja podróży biskupów wrocławskich (XIII-XV w.),
w: „Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem?...”, s. 83-109.

pisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego), Opolu
(Muzeum Diecezjalne) i Berlinie (Geheimes Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz) rozszerzono archiwalną podstawę planowanej pracy. W minionym roku we współpracy z Grischą Vercamerem przygotowano ponadto
i przeprowadzono międzynarodowe warsztaty pt. „Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i w Rzeszy. Kształtowanie się książęcej identyfikacji w źródłach pisanych
(XII – XV w.)”.

Ceremonie pogrzebowe biskupów wrocławskich (1300 – 1600), w: „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej”, 61 (2012), s. 209 – 225.
Kuchnia plebana. Zwyczajna i nadzwyczajna konsumpcja na parafii św. Jakuba
w Nysie (1505-1508), w: „Przegląd Historyczny” 102 (2011), s. 609-635.
[Rec.:] Beata Wojciechowska, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy
i funkcjonowanie, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 68
(2012).
[Rec.:] Izabela Skierska, Kalendarz świąteczny na średniowiecznym uniwersytecie (Praga, Heidelberg, Kraków, Lipsk), w: „Deutsches Archiv für Erforschung
des Mittelalters“ 68 (2012).
[Rec.:] Marta Czyżak, Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue
saluti providere. Testamenty kanoników i wikariuszy gnieźnieńskich w pierwszej
połowie XV wieku, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”
68 (2012).
[Rec.:] Andrzej Radzimiński, Wikariusze katedralni w Polsce średniowiecznej,
w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 68 (2012).
[Rec.:] Anna Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od
początku XIV wieku do 1526 roku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011,
w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 69 (2012).
[Rec.:] Wiktor Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Towarzystwo
Wydawnicze ‚Historia Iagiellonica‘, Kraków 2011, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 69 (2012).
[Rec.:] Bernhard W. Scholz, Das geistliche Fürstentum Neisse. Eine ländliche
Elite unter der Herrschaft des Bischofs (1300-1650) (Forschungen und Quellen
zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 42), Böhlau, Köln 2011,
w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 69 (2012).
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Konferencja „Fundamenty średniowiecznej Europy”, Toruń 18 – 20 października. Referat: Biskup i jego dwór. Teoria i praktyka organizacji kurii biskupiej.
Referat: Zamek i jego zaplecze ekonomiczne: Biskupi Jelcz w XV w. na seminarium badawczym Zakładu Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 8 maja 2012.
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Projekt cząstkowy 5:
Srebro i władza. Funkcje metali szlachetnych i ich znaczenie dla władzy piastowskiej
w latach ok. 930-1100
Opracowanie:

dr Dariusz Adamczyk

Projekt dotyczy związków pomiędzy napływem i cyr-

W okresie objętym sprawozdaniem opracowano dłuż-

kulacją srebra arabskiego i zachodnioeuropejskiego

szy rozdział monografii, traktujący o związku pomię-

a kształtowaniem się władzy piastowskiej w IX – XI w.

dzy ostatnim napływem srebra z Saksonii, miejscową

w szerokim kontekście geograficznym i chronologicz-

produkcją menniczą i przekształceniami władzy pia-

nym. Srebro było strategicznym narzędziem władzy,

stowskiej. Zgodnie z tezami rozdziału Polska pozo-

za pomocą którego panujący starali się kontrolować

stawała w ostatniej ćwierci XI w. w zasięgu cyrkulacji

i monopolizować redystrybucję dóbr prestiżowych,

saskiego feniga, a lwią część krążących monet stano-

koniecznych do budowania samoidentyfikacji elity poli-

wiły denary krzyżowe. Od lat 70. XI w. elita rozpoczęła

tycznej. Konieczność gromadzenia, demonstrowania

emisję „oficjalnych” monet. Jej celem było m.in. zdo-

i rozdzielania metali szlachetnych w celu pozyskania

bycie monopolu nad redystrybucją strategicznych dóbr

możliwie wielu „klientów” służyła zatem utrzymaniu

prestiżowych i uniezależnienie władzy Piastów od

i konsolidacji władzy. Dążenie do zdobycia kruszców

czynnika zewnętrznego, jakim był import srebra. Do

miało dwojaki wpływ na dynamikę ekspansji władzy

końca XI w. Piastom nie udało się ustanowić na podle-

piastowskiej: po pierwsze, władcy starali się „opodat-

głym sobie obszarze własnej monety, o czym świadczy

kować” te grupy ludności, które dysponowały krusz-

podjęcie emisji pieniądza naśladującego saskie denary

cami; po drugie, wymuszali od lokalnych społeczności

krzyżowe, które stanowiły wówczas „twardą walutę”

daniny w formie naturaliów i niewolników, których

i których nie udało się wypchnąć z obiegu przez nowe

można było jako „towar” wymienić na metale szla-

emisje. Moneta piastowska zaczęła ostatecznie domi-

chetne i dobra luksusowe. Ogromna liczba odnalezio-

nować dopiero na początku XII w. – po tym, jak zała-

nych do dziś skarbów – ok. 160 z ponad 37 tysiącami

mał się napływ saskich fenigów. Ponieważ jednocze-

monet arabskich i przynajmniej 280 z ok. 100 tysiącami

śnie w późnym XI w. zaczyna zmieniać się charakter

monet zachodnioeuropejskich – dobrze odzwierciedla

piastowskich grodów, przekształcających się w centra

ten proces.

o charakterze wczesnomiejskim czy też w rynki handlu
lokalnego i regionalnego, na których produkty pojawiał się coraz szerszy popyt wewnętrzny, proces ten
oznaczał przekształcenie się władzy piastowskiej ze
struktury zależnej od zasobów zewnętrznych w instytucję czerpiącą z zasobów wewnętrznych. W ciągu XII w.
miały prócz tego miejsce regularne odnowienia monety,
tzw. renovatio monetae, umożliwiane dzięki postępującej „endogenizacji” pozyskiwania srebra.
Sporządzono ponadto aneksy do monografii, a bazę
danych zawierającą depozyty z lat ok. 800 – 1100 uzupełniono o nowe znaleziska. Poszczególne aspekty
badań zostały przedstawione w rozmaitych wykładach,

Dirhem samanidzki z Taszkientu

na warsztatach i konferencjach. Wspólnie z Norbertem
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Projekt cząstkowy 6:
Polska piastowska i jej polityka
zewnętrzna
Opracowanie:

dr Norbert Kersken

Kerskenem opracowano i zorganizowano międzynaro-

Celem prowadzonych badań jest analiza stosunków

dową konferencję pt. „Kupcy, klerycy, dynaści. Władza

i powiązań międzypaństwowych Polski piastowskiej

Piastów w jej społecznych i kontynentalnych kontek-

i ich dynamiki w dłuższej perspektywie czasowej. Przed-

stach od X do początków XIII w.” (wygłoszono na niej

miotem badań będą obszary, powiązania i fora realiza-

referat pt. Von exogener Abhängigkeit zu endogener

cji polityki zewnętrznej, a efektem prac będzie próba

Ressourcenabschöpfung: Der letzte Silberstrom aus

oceny znaczenia tej polityki dla rozwoju i kształtu Pol-

Sachsen, einheimische Münzprägung und der Umbau

ski Piastów. Zastosowanie nowych, kulturoznawczych

der piastischen Herrschaft im späten 11. Jahrhundert

metod badawczych do analizy stosunków międzypań-

– Od zależności zewnętrznej do wewnętrznego pozy-

stwowych z jednej strony rozluźnia związki historii

skiwania zasobów: ostatni napływ srebra z Saksonii,

dyplomacji i stosunków międzynarodowych w średnio-

własne emisje monet i przekształcenia władzy pia-

wieczu z tradycyjną historią państwowości, z drugiej

stowskiej w końcu XI w.)

strony metody te pozwalają zauważyć, że historię
dyplomacji z powodzeniem stosować można do badania średniowiecznych struktur i zjawisk. Należy ją przy
tym rozumieć jako część historii prawa i ustroju, która
jednocześnie dostarczyć może nowych rezultatów badawczych w zakresie historii władzy i komunikacji, a także historii symboli i historii wymiany kulturowej.
W minionym roku nadal opracowywano stan badań

Publikacje związane z projektem
Krise oder Stabilisierung? Die politischen Folgen der Verschiebung der Silberströme für die Herrschaftsbildung im östlichen Europa an der Wende vom 10.
zum 11. Jahrhundert [Kryzys czy stabilizacja? Polityczne skutki zmiany kierunku
przepływu srebra dla kształtowania się władzy w Europie Wschodniej na przełomie X i XI w.], w: „Przegląd Historyczny: 103 ( 2012), s. 1-26.
[Rec.:] Stanisław Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem
archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa 2011, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 69 (2012), s. 263-264.

i używaną w studiach metodykę, badano formy kontaktów utrzymywanych przez książąt i królów piastowskich oraz sporządzano szczegółowy konspektu pracy.
W związku z projektem zorganizowano wspólnie
z Dariuszem Adamczykiem międzynarodową konferencję „Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów w jej
społecznych i kontynentalnych kontekstach od X do
początków XIII w.” (patrz s. 48), poruszającą w szero-

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

kim kontekście zagadnienie relacji zewnętrznych Pol-

Moderacja jednej z sekcji polsko-czesko-niemieckiego seminarium doktoranckiego „Władza i jej struktury w Europie Środkowej od X do początków XVI w.”
Gniezno, 23 – 25 maja.

ski piastowskiej, z uwzględnieniem aspektów gospo-

II. Wolin Medievalist Meetings: Economies, Monetisation and Society in West
Slavic Lands 800-1200 AD 800-1200, Wolin. Referat: Long-distance trade, regional trade, local trade: Economic functions of silver, or how to „measure”
the level of monetisation in the early medieval societies of the Baltic area?,
3 – 5 sierpnia.
Referat: Czy bez Mahometa nie byłoby Mieszka? Arabsko-bałtycka ekumena
handlowa a rozwój Europy „barbarzyńskiej” w X w. na Seminarium Mediewistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 5 listopada.

darczych, kościelno-historycznych i kulturowych. Jeden
z aspektów zagadnienia (Piastowie i dynastie Rzeszy
Niemieckiej) został zaprezentowany w formie referatu.
23 czerwca wygłoszono także w Gnieźnie referat nawiązujący do prac nad projektem (Księżniczki piastowskie
na niemieckich dworach książęcych).
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Publikacje związane z projektem
Gescheiterte politische Eheverbindungen im östlichen Europa [Nieudane małżeństwa polityczne we wschodniej Europie], w: „’Köztes-Európa’ vonzásában.
Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére”, red. Dániel Bagi/ Tamás Fedeles/ Gergely Kiss, Pécs 2012, s. 245-258.
[Rec.:] Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit, red. Roman Czaja, Carsten Jahnke, Toruń 2009, w: „Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte“ 62 (2012), s. 242-243.
[Rec.:] Jaroslav Miller, Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700, Aldershot 2008, w: „Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte“ 62 (2012), s. 243-246.
[Rec.:] Bak, János M., Studying Medieval Rulers and Their Subjects. Central
Europe and Beyond, Farnham/Burlington 2010, w: „Zeitschrift für Historische
Forschung“ 39 (2012), s. 285-286.

Figurki fundatorów z zachodniego chóru katedry w Naumburgu,
połowa XIII w.

W związku z projektem prowadzono wspólnie z Przemysławem Wiszewskim (Wrocław) prace nad tomem
dotyczącym średniowiecza w pięciotomowej „Historii
Polsko-Niemieckiej” (red. Dieter Bingen, Hans-Jürgen
Bömelburg, Peter Oliver Loew). Sporządzono szczegółowy konspekt tomu oraz napisano większą część
tekstu. Do prac projektowych należała także redakcja
tomu pokonferencyjnego „Władza i zwierciadło władzy. Instytucje władzy w Europie w XII i XIII w. w świetle
przekazów kronikarskich”, który ukaże się wiosną 2013 r.

[Rec.:] Teresa Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon,
Warszawa 2011, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 68
(2012), s. 123.
[Rec.:] Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199) – 1264, Kraków 2011, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 68 (2012), s. 376.
[Rec.:] Kazimierz Wielki i jego państwo. W siedemsetną rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim, Bydgoszcz 2011, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 68 (2012), s. 376-378.
[Rec:] Kazimierz – sławny i z czynów Wielki, red. Marcin Starzyński, Kraków 2011,
w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 68 (2012), s. 378-379.
[Rec.] Jadwiga Krzyżaniakowa, Nie ma historii bez człowieka. Studia z dziejów
średniowiecza, Poznań 2011, IH UAM, 441 S. w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 68 (2012), s. 379.
[Rec.:] Błażej Śliwiński, Sambor II, książę tczewski [Sambor II., Herzog von Dirschau], Tczew 2010, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“ 68
(2012), s. 386.
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Projekt cząstkowy 7:
Kultura, tożsamość i reprezentacja w dokumentach książąt śląskich i pomorskich
(ok. 1200 – ok. 1330)
Opracowanie:

dr Sébastien Rossignol (Dalhousie University, Halifax – naukowiec na długoterminowym pobycie gościnnym
w ramach umowy o dzieło)

Niniejszy projekt cząstkowy, włączony do pierwszego

W roku objętym sprawozdaniem powstał rozdział przed-

zakresu badawczego na podstawie umowy o dzieło,

stawiający zewnętrzne cechy śląskich dokumentów ksią-

bada kształtowanie się nowych tożsamości lokalnych

żęcych, rozwój pisma i elementów graficznych doku-

i regionalnych oraz form reprezentacji władzy na Ślą-

mentów w XIII i początkach XIV w. W XIII w. dało się

sku i Pomorzu w XIII i XIV w. Przedmiot analizy stano-

zauważyć różnice pomiędzy dokumentami przezna-

wią przede wszystkim dokumenty książęce Piastów

czonymi dla różnych odbiorców, natomiast nie jest do

i Gryfitów. Choć tylko częściowo sporządzane one były

końca jasne, dlaczego dokumenty różniły się od siebie

przez członków kancelarii książęcych, a często – jed-

okazałością formy w wieku XIV. Trwały także prace nad

nak w XIII w. coraz rzadziej – przez odbiorców, można

rozdziałem dotyczącym intytulacji książąt na Pomorzu

założyć, że odzwierciedlały one wolę i aspiracje wład-

Zachodnim, Pomorzu Gdańskim i na Rugii. Dzięki ujęciu

cze oraz reprezentacyjne wystawcy. Stopniowe wykształ-

porównawczemu zaobserwowano wzajemne oddzia-

canie się niezależnych kancelarii samo w sobie świad-

ływania pomiędzy poszczególnymi kancelariami, które

czy zresztą o tym, że na dworach książęcych pojawiała

nie zostały dotąd odnotowane w studiach regionalnych.

się świadomość, iż reprezentacja władzy powinna być
kształtowana samodzielnie. Dokumenty, poprzez swo-

W czerwcu 2012 r. doszedł do skutku pobyt badawczy

ją formę zewnętrzną i dyktat, dawały bardzo wiele moż-

w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W jego trakcie zba-

liwości tworzenia własnych tradycji, sposobów ekspre-

dano oryginalne dokumenty książąt pomorskich w Ar-

sji i podkreślania lokalnych odrębności.

chiwum Krajowym w Greifswaldzie, w Archiwum Miej-

Początek dokumentu Bolesława III Hojnego, księcia Brzegu i Legnicy, z 11 lutego 1315 r.
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skim tamże, w Archiwum Miejskim w Stralsundzie oraz

Publikacje związane z projektem

w Archiwum Krajowym w Schwerinie. Na początku roku

(Red.) [wspólnie z Albanem Gautierem], „De la mer du Nord à la mer Baltique.
Identités, contacts et communications au Moyen Age. Actes de l’atelier de
jeunes chercheurs, Boulogne-sur-Mer, les 15-17 octobre 2009”, Lille, Centre de
Gestion de l’Edition Scientifique, 2012, 259 s.

ukazała się publikacja artykułów będących pokłosiem międzynarodowych warsztatów, zorganizowanych w 2009 r. przez Sébastiena Rossignola i Albana
Gautiera w Boulogne-sur-Mer. Tom zawiera teksty francuskich, angielskich, polskich i czeskich historyków i archeologów, dotyczące rozmaitych aspektów komunikacji, wymiany handlowej i kształtowania się tożsamości
w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego. Latem 2012 r.
na kongresie Canadian Society of Medievalists/Société
canadienne des médiévistes w Waterloo w prowincji
Ontario zorganizowano panel na temat procesów terytorializacji i kontaktów międzykulturowych w rejonie Bałtyku.

Modes de communication dans les emporia de la mer Baltique, w: tamże,
s. 105-118.
[wspólnie z Albanem Gautierem], De la mer du Nord à la mer Baltique. Géographie, communication, cultures, w: tamże, s. 5-25.
Wichmann entre Saxons et Slaves: contacts, échanges et problèmes de communication, w: „Echanges, communications et réseaux dans le haut Moyen
Age. Etudes et textes offerts à Stéphane Lebecq”, red. Alban Gautier, Céline
Martin, Turnhout, Brepols, 2011 (Haut Moyen Age, t. 14), s. 181-196.
Aufstieg und Fall der Linonen. Misslungene Ethnogenese an der unteren Mittelelbe, w: „Slawen an der Elbe”, red. Karl-Heinz Willroth, Jens Schneeweiß,
Neumünster, Wachholtz, 2011 (Göttinger Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte, t. 1), s. 15-38.
[Rec.:] Laurenţiu Rădvan, At Europe’s Borders. Medieval Towns in the Romanian Principalities, tłum. Valentin Cîrdei, East Central and Eastern Europe in
the Middle Ages, 450-1450, 7 (Leiden and Boston: Brill, 2010), w: „Speculum”,
87, 3 (July 2012), s. 92-93.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
„Performing Europe / European Performances”, Annual Colloquium in European Studies, Dalhousie University, Halifax, 27 – 28 kwietnia. Referat: The Performance of Ducal Identities in Medieval Silesia – Charters as Media of Communication.
47th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, 10 – 13 maja. Referat: Ducissa Slesiae. Women and Traditions of Charter Writing in ThirteenthCentury Silesia.
Kongres Canadian Society of Medievalists / Société canadienne des médiévistes, Waterloo w prowincji Ontario, 27 – 29 maja. Referat: Les titres des ducs
de Poméranie – territoires et identités (XIIIe – XIV e siècles).
Warsztaty “Pillages, tributs, captifs: prédation et sociétés de l’Antiquité tardive au haut Moyen Age / Tributzahlungen, Plünderungen und Gefangennahmen: die Aneignung von fremden Eigentum von der Spätantike zum frühen
Mittelalter”, Institut français d’histoire en Allemagne, Frankfurt n. M., 28 – 29
czerwca. Referat: Les Francs et les Daleminzi.
Doroczna konferencja Atlantic Mediaevalists’ Association, Acadia University,
Wolfville, N.S., 14 – 15 września. Referat: The Charter Is the Message – Ducal
Chanceries in Thirteenth- and Fourteenth-century Silesia.
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Religia i polityka
w Polsce XVI-XVIII w.

Projekt cząstkowy 1:
Religia i polityka w Europie Środkowej
w okresie wczesnonowożytnym
(ze szczególnym uwzględnieniem
Rzeczpospolitej Obojga Narodów)
Opracowanie:

dr hab. Almut Bues

W ramach projektu badano przede wszystkim wzajemne
zależności pomiędzy związkami osobowymi i „wielką
polityką” w działaniach Kościoła Rzeczpospolitej w końcu
XVI i na początku XVII wieku. Początki rozbudowy
struktur prowincjalnych u dominikanów odbiły się przykładowo szerokim echem wśród ówczesnej opinii publicznej; można tu rozpoznać zależności, które są niezwykle
charakterystyczne dla rzeczywistości końca XVI wieku.
Poza personalnymi konfliktami o władzę obsady poszczególnych stanowisk bywały pochodną bieżących stosunków pomiędzy Rzymem a Królestwem Polskim. W czasie trwania konfliktu wpływ na bieg wydarzeń miały
konflikty regionalne, a co za tym idzie, obok dostojników duchownych, także i panowie świeccy. Dla obu
stron konfliktu kluczowe znaczenie miało zabieranie
głosu wobec opinii publicznej, propaganda i swoisty lobbing. Na przykładzie przewodnika kościelnego z 1603 r.
starano się odpowiedzieć zarówno na pytanie o jego
autorstwo, jak i wskazać na podstawie opisów kościołów
krakowskich plany reformy wynikające z „ducha dziejów”.

Detal z nagrobka Katarzyny Jagiellonki w katedrze w Uppsali, 1583 r.

W podprojekcie „Europa kobiet – polityka matrymonialna Jagiellonów” kontynuowano kwerendę w literaturze przedmiotu oraz w ważnych zbiorach archiwalnych. Pytania, jakie stają w związku z badaniem, to:
a) jak małżeństwo dynastyczne wpływało na powstawanie syntez kulturowych i wzajemnych kulturowych
oddziaływań, b) w jakim obszarze kulturowym poruszała się zamężna księżniczka, c) jakie możliwości dzia-
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łania na polu kultury, języka i wyznania miała zamężna

Publikacje związane z projektem

księżniczka na obcym dworze, i d) co pozostało z owych

Księstwo Kurlandii i Semigalii a Unia Lubelska, w: „Unia lubelska 1569 roku.
Z tradycji unifikacyjnych Rzeczypospolitej”, red. Krzysztof Mikulski, Tomasz
Kempa, Toruń 2011, s. 111-119.

nowożytnych styków kulturowych. Wspólnie z kolegami i koleżankami z Oksfordu, Wolfenbüttel i Umeå
zaplanowano realizację projektu „Marrying Cultures:
Queens Consort and European Identities 1500-1800”
i przygotowano wnioski o finansowanie z funduszy
instytucji trzecich. Dla Polski w centrum zainteresowania projektu znajdą się wspólnie wychowywane księżniczki, Jagiellonki Zofia i Katarzyna; pierwszą z nich
wydano za mąż do Wolfenbüttel, jej siostrę do Szwecji.
Jakie różne wyzwania kulturowe stały przed nimi jako
przed mężatkami, pokaże przykład ich całkowicie różnego stylu życia, wyznania i stosunku do najstarszego
syna (pasierba). Wnioski wpisane zostaną w szersze
ramy interpretacyjne.
Wspólnie z Muzeum Historii Polski w Warszawie, kierowanym przez prof. Igora Kąkolewskiego, opracowano
części wystawy „Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)”,
która odbyła się w dniach 3 maja – 31 lipca w Zamku
Królewskim w Warszawie. Zadanie polegało na sporządzeniu wyboru pism Martina Grunewega na temat
współżycia różnych nacji w miastach Rzeczpospolitej.
Teksty zostały opracowane, ich tłumaczenie skontrolowane – przygotowano również ich prezentację na
wystawie (m.in. w formie projekcji filmowej). We współpracy z Humanistycznym Centrum Historii i Kultury
Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Lipsku
pod kierownictwem prof. Jiří Fajta przygotowano projekt wystawowy „Europa Jagellonica. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen
1386-1572” („Europa Jagiellonica. Sztuka i kultura
Europy Środkowej za panowania Jagiellonów 1386 –
1572“). Wystawa będzie pokazywana w dniach 1 marca
– 15 czerwca 2013 w Poczdamie. Opracowano do niej
zarówno katalog, jak i ośmiotomowy podręcznik historii sztuki w Europie Środkowej.

Ein Stück Wald tritt in die Geschichte oder vier Quadratkilometer bei Schoden
[Kawałek lasu wchodzi do historii, albo: cztery kilometry kwadratowe nieopodal Szkud], w: „Latvijas Arhīvi“ 3 (2011), s. 194-209.
(wspólnie z Elizą Borg) Opisy podróży Martina Grunewega, w: Pod wspólnym
niebem. Rzeczypospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.). Katalog
wystawy, Warszawa 2012, Aneks, s. 241-278.
Ягеллоны между Московским государством и Германской империей [Jagiellonowie między Niemcami a Moskwą], w: „Россия, Польша, Германия в европейской политике: исторический опыт взаимодействия и императивы сотрудничества” [„Rosja, Polska, Niemcy w polityce europejskiej. Doświadczenie
historyczne wzajemnych oddziaływań i imperatyw współpracy”], red. Boris Nosov,
Moskva 2012, s. 15-27.
Hic est Alberti Radziuili exitus: haec sunt insignia, hi splendores, haec ornamenta
vitae et mortis eius, w: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Festschrift Jūratė Kiaupienė”, red. Ramunė Stukienė-Šmigelskytė, Vilnius
2012, s. 87-113.
[Rec.:] Andrzej Groth, Warenumschlag am Frischen Haff. Eine Handelsstatistik
der kleinen Seehäfen (1581-1712), Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 64, Köln, Weimar, Wien 2009, 382 s., ISBN 978-3-412-20317-7,
w: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas“, jgo.e-reviews 2 (2012), nr 4. s. 7-8.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Warsztaty „Dynastic marriage as cultural encounter 1550-1750 – the role of
the consort”, Oxford. Referat: A Women’s Europe. The Marriage Policy of the
Jagiellones, 11 marca.
Konferencja „Walter Leitsch und die polnische Historiographie“, Wiedeń. Referat: Historiker und historische Quelle. Das Baltikum im Leben und Werk von
Walter Leitsch [Historyk i źródło historyczne. Kraje bałtyckie w życiu i twórczości
Waltera Leitscha], 22 marca.
Warsztaty „Dynastic marriage as cultural encounter 1550-1750 – the role of
the consort II”, Wolfenbüttel. Referat: The Sisters Sofia (1522-1575), Duchess
of Braunschweig-Lüneburg, and Catherine (1526-1583), Duchess of Finland,
Queen of Sweden, 18 sierpnia.
Konferencja „Valsts Latvijas rietumos: Kurzemes un Zemgales hercogistei - 450
[Państwo na zachodzie Łotwy: Księstwo Kurlandii i Semigalii – 450 lat]“, Ventspils.
Referat: Das Meer und die südliche Grenze Kurlands: Der Hafen von Heiligenaa [Morze i południowa granica Kurlandii: port w Świętej], 21 września.
Konferencja „Mosty w cywilizacji i kulturze Europy Środkowej”, Kraków. Referat:
Złote mosty albo sztuka dotarcia na drugi brzeg, 27 października.
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Tożsamość narodowa i powiązania ponadnarodowe

Przez długi czas faworyzowanym przedmiotem badań

upodobnienia tak form życia politycznego i społecz-

historycznych było państwo narodowe. Od pewnego

nego, jak i stylu życia jednostki. Jednocześnie idee i insty-

czasu, w badaniach historycznych coraz bardziej zyskują

tucje nowoczesności, w swoich kontekstach lokalnych

na znaczeniu powiązania ponadnarodowe, wzajemne

i partykularnych, nadały nowe znaczenie poczuciu kultu-

postrzeganie się narodów i obustronna wymiana kultu-

rowego zróżnicowania i uświadomiły istnienie nierów-

rowa. Okazuje się przy tym, że intensyfikacja ponadna-

ności. Badanie koncentruje się na osobach i grupach,

rodowych kontaktów i współzależności nie jest zjawi-

które poprzez swoją aktywność i sposoby interpretacji

skiem ery globalizacji, lecz sięga swymi korzeniami

rzeczywistości kształtowały proces rozprzestrzeniania

XVIII w. Powstanie nowoczesnych środków komunikacji

się myśli narodowej, bądź też były przedmiotem tako-

i transportu, ale także pojawienie się systemów wiedzy

wego dyskursu. Badane są m.in. wzajemne zależności

czy ideologii politycznych, roszczących sobie prawo do

i negocjacje pomiędzy władzą państwową a poszcze-

uniwersalności, spowodowały nieznany dotąd wzrost

gólnymi podmiotami działającymi, doświadczenie emi-

mobilności, zagęszczenie sieci kontaktów ponadgra-

gracji i uchodźstwa politycznego oraz jego przełożenie

nicznych oraz intensyfikację doświadczeń międzykulturo-

na praktykę życia w wymiarze lokalnym, regionalnym

wych i dwustronnej wymiany, które stały się charakte-

i europejskim, kształtowanie się międzynarodowych

rystyczne dla XIX i XX w. W związku z tymi zjawiskami,

kongresów i organizacji, które stawiały sobie uniwer-

a także dzięki coraz intensywniejszemu ruchowi trans-

salne cele, lecz zarazem pozwalały doświadczyć różnic.

granicznemu i migracjom doszło w różnych krajach do

Studenci uniwersytetu w Sankt Petersburgu, 1884 r.
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Projekt cząstkowy 1:
Studia w Europie XIX wieku. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy powiązaniami
transnarodowymi i tożsamością narodową
Opracowanie:

dr hab. Ruth Leiserowitz

Głównym założeniem projektu jest przekonanie, że

skie ze swą geograficzną różnorodnością nie zostało

poprzez procesy migracji i „usieciowienia” Europy oraz

dotychczas w dużej mierze uwzględnione w badaniach

transfer kulturowy i naukowy powstały na kontynencie

nad doświadczeniem przestrzeni i wyobrażeniem o niej

gęste powiązania, które oddziaływały na tożsamość

w Polsce XIX w. Niezbadaną kwestią pozostaje również

narodową warszawian. W roku objętym sprawozdaniem

marzenie o polskiej służbie eksperckiej „w moskiewskim

analizowano w pierwszym rzędzie stwierdzenia doty-

mundurze” (Andrzej Chwalba). Absolwenci uniwersyte-

czące tożsamości zawarte w wypowiedziach badanych

tów nie postrzegali imperium wyłącznie jako ogranicz-

osób (w oparciu o bazę danych z 1100 biogramami).

nika ich wolności, ale dostrzegali w nim również okazję

Najlepsze świadectwa owych oddziaływań odnajdujemy

i szansę na osobistą karierę; zaobserwować można przy

w przekazach stworzonych przez samych bohaterów

tym interesującą zależność pomiędzy wpływami impe-

(dziennikach, korespondencji, pamiętnikach), które były

rialnymi a europejskimi, które powstawały zwłaszcza

analizowane w okresie objętym sprawozdaniem. Wycią-

w czasie podróży badawczych i studiów zagranicznych.

gnięto dzięki temu liczne wnioski na temat sposobu

Podsumowując badania źródłowe powiedzieć można,

postrzegania siebie i innych przez polskich studentów

że wśród osób objętych badaniem nie było dużego

studiujących zagranicą, których tożsamość narodowa

antagonizmu pomiędzy ideą imperializmu a tożsamo-

kształtowała się zwłaszcza w środowisku uniwersyteckim.

ścią narodową. Prezentowano postawy lojalności, z jed-

Postawiona teza mówi, że właśnie podczas studiów zagra-

nej strony wobec pracodawcy, z drugiej strony wobec

nicą właściwe cele naukowe kolidowały często z coraz

własnego narodu; powstawały w ten sposób złożone

intensywniejszym zaangażowaniem w kwestie naro-

tożsamości. Prace nad projektem będą kontynuowane

dowe, co niejednokrotnie doprowadzało do przełomu

w zakresie studiów nad powiązaniami i interakcjami,

w życiu studentów. Niektórzy z nich porzucali studia i sta-

w które wchodziły osoby z badanych środowisk. Przez cały

wali się zawodowymi rewolucjonistami. Inni świadomie

czas uzupełniana jest na bieżąco bibliografia projektu.

decydowali się na zajęcie się w pierwszym rzędzie nauką,
by w ten sposób służyć swojemu krajowi. Studia zagra-

W związku z projektem wspólnie z Robertem Brierem

niczne stawały się tym samym czymś więcej niż możli-

i Timem Buchenem zorganizowano konferencję pt.

wością zdobycia wiedzy: były swoistym rite de passage.

„Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania.

Rozpatrując rzecz w długiej perspektywie widzimy, że

Europa Środkowo-Wschodnia w ‘długim’ wieku XIX”

naukowcy ci nie zaniedbywali w późniejszym okresie

(s. 49). Powiązana z projektem była również praca nad

refleksji nad kwestią narodową i powiązanymi z nią

wydawanym wspólnie ze Stephanem Lehnstaedtem,

problemami, a zdobyta na początku pobytu narodowa

Joanną Nalewajko-Kulikov i Grzegorzem Krzywcem dwu-

samoświadomość nie popadała w zapomnienie. W ogrom-

języcznym tomem zbiorowym na temat stosunków nie-

nej większości można stwierdzić, że agitowali oni w ramach

miecko-polsko-żydowskich w XIX i XX w., który ukazać

działalności zawodowej za sprawami narodowymi.

się ma wiosną 2013 r.

W dalszej części projektu starano się wyjaśnić, jaką pozy-

W kontekście projektu przeprowadzono również prace

cję zajmowali warszawianie w obrębie cesarstwa rosyj-

redakcyjne nad 27. tomem „Einzelveröffentlichungen

skiego. Zwrócono przy tym uwagę, że imperium rosyj-

des DHI” (Eike Eckert, Zwischen Ostforschung und Ost-
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Wystawa sztuk plastycznych w Warszawie, 1828 r.

europahistorie. Zur Biographie des Historikers Gotthold

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

Rhode) oraz niemieckim tłumaczeniem książki Tomasza

Konferencja „1914-1918 online“, Freie Universität Berlin. Moderacja panelu
„East Central Europe“ (wspólnie ze Stephanem Lehnstaedtem i Piotrem Szlantą),
20 – 21 stycznia.

Kizwaltera, O nowoczesności narodu. Przypadek polski,
dla serii „Klio w Polsce”.

Konferencja „Imperiale Biographien I: Elitekarrieren im Habsburger, Russischen
und Osmanischen Vielvölkerreich (1850-1918)“, Uniwersytet Techniczny w Berlinie. Referat: Polnische Militärärzte im zarischen Imperium. Räume und Spannungsfelder zwischen Warschau und Port Arthur [Polscy lekarze wojskowi w
imperium rosyjskim. Obszar działalności i sfery napięć – od Warszawy do Port
Arthur], 3 – 5 maja.
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Projekt cząstkowy 2:
Emigracja polityczna a opinia publiczna w XIX i XX wieku.
Polski ruch narodowy i demokratyczny
Opracowanie:

dr Robert Brier

Projekt dotyczy polskiej emigracji politycznej w XIX
i XX w., przy czym historia emigracji rozumiana jest
jako droga dojścia do transnarodowej historii Polski.
Projekt dzieli się na dwie części. Pierwsza część, będąca
kontynuacją badań prowadzonych w ramach stypendium postdoktorskiego dotyczy pytania, w jaki sposób
polscy emigranci w Europie Zachodniej i USA używali
w latach 80. rodzącego się wówczas języka praw człowieka, by sprawy ważne dla opozycji demokratycznej
postawić na forum międzynarodowej opinii publicznej. Druga część projektu dotyczy wschodnioeuropejskich emigrantów w Europie Zachodniej i USA na przełomie XIX i XX w. Przedmiotem zainteresowania jest

Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905)

rola, jaką emigranci ci odgrywali w przeobrażeniach
kultury międzynarodowej, w wyniku których państwo

Po drugie, trwa przygotowanie tomu zbiorowego pt.

narodowe stało się dominującym wyobrażeniem na

„Transnational Perspectives on Dissent and Opposition

temat porządku świata w międzynarodowej polityce

in East-Central Europe“, którego tematem są procesy

okresu międzywojennego.

wymiany ponadnarodowej, w które włączały się siły
opozycji i podziemia w pastwach Układu Warszaw-

Prace nad projektem dotyczącym historii najnowszej

skiego. Artykuły dotyczą zarówno bezpośrednich kon-

koncentrowały się w okresie objętym sprawozdaniem

taktów grup opozycyjnych między sobą, jak i obecnych

całkowicie na prezentacji i publikacji wyników badań.

w całym bloku komunistycznym dyskursów na temat

Oprócz serii wykładów wykorzystane zostały one do prac

marksizmu, praw człowieka, pokoju i rozbrojenia.

nad dwiema książkami. Po pierwsze, bardzo posunęło
się do przodu przygotowanie monografii. Ukazuje ona,

Do działań związanych z tą częścią projektu należało

jak polska emigracja i podziemie wytworzyły po 1981 r.

zorganizowanie 7. Debaty Lelewelowskiej pt. „Stan woj-

ponadnarodową politykę symboliczną i informacyjną,

enny w Polsce 1981 – radziecka powściągliwość z przy-

by zdławienie Solidarności, przedstawiane jako łama-

musu czy z rozsądku?”. Celem debaty było dostarczenie

nie praw człowieka, włączyć w obszar stosunków Wschód-

nowych impulsów do dyskusji o wprowadzeniu stanu

-Zachód i utrzymywać międzynarodowy nacisk na rząd

wojennego poprzez rozszerzenie polskiej perspektywy

w Warszawie. Uprawianie takiej polityki symbolicznej

o badania nad międzynarodową historią najnowszą,

sprawiło jednocześnie, że Solidarność stała się symbo-

stawiając wydarzenia w Polsce w kontekście otoczenia

lem konfliktów na skalę ponadnarodową, w których

międzynarodowego, zmieniającego się ze względu na

rozmaite zachodnie grupy walczyły o uznanie ważności

wprowadzenie polityki odprężenia.

praw człowieka, projektując swoje własne przekonania
polityczne na wyobrażenia o tym, co dzieje się w Polsce.

W ramach prac nad drugą częścią projektu kontynu-

W ten sposób polscy opozycjoniści brali udział w zachod-

owano w minionym roku badania nad ruchem socjali-

nich procesach społecznej emancypacji, wywołanych

stycznym, a zwłaszcza Drugą Międzynarodówką jako mię-

doświadczeniami kryzysowymi lat 70. i 80.

dzynarodowym forum, na którym Polacy na emigracji
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i pozostający pod władzą państw rozbiorowych mogli

Publikacje związane z projektem

przedstawiać sprawę polską i zabiegać o przywrócenie

Solidarität in unübersichtlichen Zeiten. Zu den kulturhistorischen Kontexten
der „Außenpolitik“ polnischer Oppositioneller in den 1980er Jahren [Solidarność
w nieprzejrzystych czasach. O historycznych kontekstach „polityki zagranicznej“
opozycji lat 80.], w: „Russlands imperiale Macht. Integrationsstrategien und
ihre Reichweite in transnationaler Perspektive“, red. Bianka Pietrow-Ennker,
Wien i in. 2012, s. 357-382.

Polsce bytu państwowego. Dzięki zbadaniu protokołów
posiedzeń Drugiej Międzynarodówki, dokumentów wydziału międzynarodowego PPS i znajdującej się w AAN
spuścizny po polskich socjalistach i socjalistkach, jak
również zasobów dotyczących Drugiej Międzynarodówki

[Rec.:] Andrzej Chwalba, Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 19892005, w: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas“ 60 (2012), s. 443-444.

w International Institute for Social History, możliwe

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

było potwierdzenie zmiany znaczenia sprawy polskiej.
Początkowo dyskutowano ją w kontekście klasycznych
wyobrażeń o suwerenności, po pewnym czasie jednak
dyskusja przesunęła się w stronę uniwersalnego prawa
do samostanowienia narodów. Potwierdziła się ponadto
teza, że proces ten wspomagany był przez wyobrażenia
o porządku świata leżące u podstaw Drugiej Międzynarodówki, jako że Międzynarodówka ta miała składać się z narodowych, ograniczonych terytorialnie części składowych.
Wspólnie z Timem Buchenem zorganizowano ponadto
panel będący częścią dorocznego zebrania Association
for the Study of Nationalities, którego tematem było
decydujące znaczenie nacjonalizmu w kulturze politycznej Polski: podczas panelu dyskutowano stosunek
nacjonalizmu do konkurencyjnych sposobów wyjaśniania świata w końcu XIX w. Podobne pytania stały również w centrum zainteresowania międzynarodowej
konferencji pt. „Tożsamość narodowa i powiązania
ponadnarodowe”, którą w okresie objętym sprawozdaniem zorganizowano wspólnie z Ruth Leiserowitz
i Timem Buchenem. W referatach, obejmujących swoją
tematyką całą Europę Wschodnią, zajmowano się znaczeniem nacjonalizmu dla historii kulturowej regionu,
dyskutując jego narodziny w kontekście zagęszczenia
i przyspieszenia transgranicznych procesów komunikacji i wymiany w końcu XIX w.

17th Annual ASN World Convention, New York. Referat: Nationalism and International Society: The Polish Question and the Politics of Representation at
the Second International oraz prowadzenie panelu „The Persistence of Nationalism in a Global Age“, 17 – 19 kwietnia.
Konferencja „NORCENCOWAR International Cold War Conference“, Kopenhaga. Referat: Solidarity in Times of Obscurity. Neoconservatism, American
Labor, and U.S. Support for Poland’s Solidarity Movement, 10 – 11 maja.
Konferencja „Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku”, IPN, Warszawa, 31 maja – 1 czerwca.
49. Niemieckie Dni Historyka, Moguncja. Referat: Kultur als Ressource von
Oppositionspolitik. Nationale und transnationale Bezüge des Untergrunddiskurses der 1980er Jahre [Kultura jako zasób polityki opozycyjnej. Narodowe
i ponadnarodowe odniesienia w dyskursie podziemia lat 80.], 28 września.
Konferencja „Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania. Europa Środkowo-Wschodnia w ‘długim’ wieku XIX”, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Referat, 11 – 13 października.
Wykład Die Solidarność vor Gericht. Kulturhistorische und transnationale Perspektiven auf die politischen Konflikte im Polen der 1980er Jahre [Solidarność
przed sądem. Kulturowo-historyczne i transnarodowe spojrzenie na konflikty
w Polsce w latach 80.] na Polsko-Niemieckim Seminarium Doktorskim Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, 30 października.
Konferencja „Obrazy ‚innego‘ w Europie Środkowej i Wschodniej. Ciągłość i
zmiana we wzajemnym postrzeganiu pomiędzy 1968 a 1989 r.“ Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Referat: Fall und Aufstieg des Totalitarismuskonzeptes. West-östliche Debatten über Menschenrechte, Kommunismus und Frieden [Upadek i narodziny koncepcji totalitaryzmu. Debaty pomiędzy Wschodem
a Zachodem na temat praw człowieka, komunizmu i pokoju], 15 - 17 listopada.
Konferencja „New Perspectives on ‚An Epoch-Making Decade‘: ‚The Long
1970s‘ and European-Transatlantic Transformation Processes in Political Culture, Discourse and Power“, Kopenhaga. Referat: Beyond the Helsinki Effect:
Cold War Human Rights Activism, the Western Left, and the Intellectual History
of the 1970s, 29 – 30 listopada.
Warsztaty „Deutschland, Solidarność und das letzte Jahrzehnt des Kalten
Kriegs“ w Duitsland Instituut Amsterdam. Referat: Solidarität in unübersichtlichen Zeiten. Die Neue Linke in Frankreich und der BRD und die Menschenrechte in Osteuropa [Solidarność w nieprzejrzystych czasach. Nowa lewica we
Francji i RFN a prawa człowieka w Europie Wschodniej], 7 grudnia.
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Obca przemoc i dominacja w „wieku skrajności“

XX wiek był „wiekiem skrajności“, a jego następstwa

ekonomicznych i społecznych, rozważań z zakresu histo-

szczególnie dotknęły Europę Wschodnią i Środkowo-

rii mentalności i historii kultury, jak i do aktualnych

-Wschodnią. Już podczas I wojny światowej doszedł do

koncepcji metodologicznych w odniesieniu np. do pro-

głosu nowy jakościowo wymiar prowadzenia „wojny

blemu sprawców i ofiar oraz relacji między płciami.

totalnej“, możliwy dzięki postępowi technicznemu i nowym, radykalnym sposobom myślenia. Rosnące w siłę
ideologie totalitarne doprowadziły do niewyobrażalnej wcześniej eskalacji przemocy podczas II wojny światowej. Znalazły one wyraz w bezwzględnej polityce niemieckiego i radzieckiego reżimu okupacyjnego, odznaczającego się wielką brutalnością zwłaszcza w Polsce.
Ludność zajętych terenów stała się obiektem wyzysku
ekonomicznego, przestępstw seksualnych i politycznych
czystek. Jak wielkiej eskalacji ulegała ta przemoc, widać
przede wszystkim w polityce zagłady, stosowanej przez
systemy totalitarne. Bez precedensu pozostaje tu masowe i systematyczne mordowanie przez Niemców europejskich Żydów.

Pojmanie obrońców poczty polskiej w Gdańsku, 1 września 1939 r.

Obszar badań obejmuje XX wiek w jego rozmaitych

W minionym roku szczególny nacisk położono na posze-

aspektach, od I wojny światowej do chwili upadku wła-

rzenie zakresu projektu badawczego o czas pierwszej

dzy komunistycznej. Punkt centralny badań nadal stanowi

wojny światowej. Dzięki przygotowaniom koordyno-

problem niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny

wanym przez Ruth Leiserowitz udało się zdobyć od

światowej wraz z jej skutkami dla społeczeństw powo-

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środki poza-

jennych. Istotne jest w dalszym ciągu pytanie o paralele

budżetowe na sfinansowanie stypendiów badawczych

polityki władz okupacyjnych z czasów II wojny z cza-

dla Klausa Richtera i Pawła Brudka, którzy opracowy-

sami okupacji podczas I wojny światowej, a także o spo-

wali artykuły i hasła do zaplanowanej anglojęzycz-

soby działania władzy komunistycznej i ich następ-

nej encyklopedii „1914-1918 online”. Prace przy tym

stwa w okresie powojennym. Poszczególne projekty

projekcie kontynuował również Piotr Szlanta (projekt

cząstkowe tego obszaru badawczego poświęcone były

cząstkowy nr 5). Autorami biorącymi udział w przed-

szeroko zakrojonym metodologicznie i operującym wie-

sięwzięciu są także Jens Boysen, Stephan Lehnstaedt

loma perspektywami badaniom „wieku skrajności“,

i Ruth Leiserowitz. W związku z projektem w dniach

wykorzystującym analizy źródeł historycznych z nie-

26 – 27 kwietnia 2012 r. zaplanowano i przeprowadzono

mieckiego i polskiego punktu widzenia oraz wywiady

w Niemieckim Instytucie Historycznym warsztaty „Pol-

z ekspertami i świadkami tamtych wydarzeń. Uzupeł-

ska a I wojna światowa”. Udało się także pozyskać jako

niająco odwoływano się przy tym zarówno do zjawisk

autorów artykułów kolegów z Polski i krajów bałtyckich.
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Projekt cząstkowy 1:
Okupacja i ekonomia. Gospodarka okupacyjna w Polsce w okresie
I i II wojny światowej
Opracowanie:

dr Stephan Lehnstaedt

Przedmiotem badania tej części projektu jest w pierw-

listischen Ghettos“ („Praca w nazistowskich gettach“),

szym rzędzie władza w niemieckim Generalnym Guber-

opracowywanym wspólnie z Jürgenem Henselem (War-

natorstwie Warszawskim, austro-węgierskim General-

szawa). Tom zawiera 21 artykułów i jako przegląd badań

nym Gubernatorstwie Lubelskim (1915 – 1918) oraz

na temat zatrudnienia Żydów w Europie Wschodniej

utworzonym przez nazistów Generalnym Gubernator-

podczas II wojny światowej stanowić będzie podsta-

stwie (1939 – 1945), ze szczególnym uwzględnieniem

wowe opracowanie tego tematu. Zagadnienie ujęte

polityki gospodarczej i eksploatacyjnej. Głównym zada-

zostało jednocześnie w szerokim kontekście ekono-

niem badań jest synchroniczne porównanie niemiec-

micznym i wpisane jest w kontekst powojennych dysku-

kiej i austro-węgierskiej okupacji w Polsce w czasie I woj-

sji o zadośćuczynieniu za pracę przymusową. Kontynu-

ny światowej, przy czym stawiane są przede wszystkim

owano również prace nad wydaniem raportów oddzia-

pytania o działania o charakterze imperialnym i kolo-

łów operacyjnych działających w Polsce w 1939 r., pro-

nialnym. Badanie skupia się na strategiach sprawo-

wadzone wraz z Jochenem Böhlerem (Jena). Udało się

wana władzy przez konkurujące ze sobą, a zarazem

spisać wszystkie raporty i dokonać korekty tekstu; zakoń-

sprzymierzone państwa i sposobach jej narzucania na

czono kwerendę biograficzną, a wszystkie prace zostaną

terenach peryferyjnych. W drugiej, mniejszej części pro-

ukończone do połowy 2013 r.

jektu rezultaty owego porównania zestawiane są w diachronicznym porównaniu z nazistowską okupacją na

Wspólnie z Kristin Platt zredagowano zeszyt tema-

terenie Generalnego Gubernatorstwa, co umożliwić

tyczny czasopisma „Zeitschrift für Genozidforschung”

ma wyciągnięcie dobrze podbudowanych źródłowo

pt. „Neue Forschungen zu den Ghettos im Zweiten Welt-

wniosków na temat ciągłości i nieciągłości niemieckiej

krieg“ („Nowe badania na temat gett w czasie II wojny

władzy na Wschodzie. Podejście diachroniczne ukazuje

światowej”); opublikowano artykuł metodologiczny na

zasadnicze wytyczne „polityki względem Polski”, a także

temat rent przyznawanych za pracę w gettach, doty-

szczególne cechy każdej z okupacji – jednocześnie

czący dostępu do akt i ich przekazywania archiwom.

uwzględnienie Generalnego Gubernatorstwa Lubel-

Dzięki przepisowi o wolnym dostępie do informacji

skiego zapobiega patrzeniu na sprawę z wyłącznie

(omówionemu w artykule) możliwe było zapoznanie

niemieckiej perspektywy.

się z dokumentami z ostatniego dziesięciolecia w Federalnym Ministerstwie Pracy w Berlinie i w Ministerstwie

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono

Pracy Landu Nadrenia-Westfalia; większy artykuł na

ostatnie kwerendy w odpowiednich zasobach archi-

ten temat został przyjęty do publikacji w czasopiśmie

walnych poza Warszawą, a ważniejsze hipotezy badaw-

„Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”. Udzielono po-

cze przedstawiono do dyskusji na rozmaitych konfe-

nadto ustnej i pisemnej konsultacji Komisji ds. Pracy

rencjach i seminariach. Wyniki poszczególnych studiów,

i Spraw Socjalnych Niemieckiego Bundestagu dotyczą-

np. na temat austro-węgierskiego dyplomaty Leopolda

cej planowanej nowelizacji ustawy o rentach za pracę

von Andrian bądź na temat rolnictwa w Generalnym

przymusową w gettach.

Gubernatorstwie Lubelskim zostały wysłane jako artykuły do czasopism i tomów zbiorowych (i w części opu-

Wspólnie z Maren Röger zorganizowano dyskusję

blikowane). Daleko zaawansowane są prace redakcyjne

panelową „Historia Polski w Muzeum” w ramach wspól-

nad tomem zbiorowym „Arbeit in den nationalsozia-

nej konferencji Niemieckiego Instytutu Historycznego
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i Związku Historyków Europy Wschodniej, a także dys-

W związku z projektem przeprowadzono we współ-

kusję pt. „Dwa wzorce zachowań w kraju bez Quis-

pracy z Ruth Leiserowitz, Joanną Nalewajko-Kulikov

linga?” w ramach 8. Debaty Lelewelowskiej. Wraz z Insty-

i Grzegorzem Krzywcem prace nad wydaniem dwuję-

tutem Badań nad Skutkami Wojny im. Ludwiga Boltz-

zycznego tomu pt. „Lesestunde/ Lekcja czytania”, doty-

manna w Grazu przeprowadzono w Niemieckim Instytu-

czącego stosunków polsko-niemiecko-żydowskich w XIX

cie w Warszawie warsztaty pt. „Doświadczenia wojenne

i XX w. Tom ukaże się wiosną 2013 r.

na froncie wschodnim I wojny światowej w perspektywie porównawczej”.

Plakat władz okupacyjnych w rosyjskiej Polsce
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Publikacje związane z projektem
(Red., wspólnie z Jochenem Böhlerem) „Gewalt und Alltag im besetzten Polen, 1939-1945” [„Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, 1939 –
1945”], Osnabrück 2012.
Zwei Okkupationsregime. Einleitende Überlegungen zur Erforschung von Gewalt und Alltag im besetzten Polen [Dwaj okupanci. Wstępne rozważania na
temat przemocy i dnia powszedniego w okupowanej Polsce], w: „Gewalt und
Alltag” (patrz wyżej), s. 15-29.
Deutsche in Warschau. Das Alltagsleben der Besatzer 1939-1944 [Niemcy w Warszawie. Życie codzienne okupantów 1939 – 1945], w: „Gewalt und Alltag”
(patrz wyżej), s. 205-228.
(Wspólnie z Bastianem Stemmerem) Akteneinsicht. Das Informationsfreiheitsgesetz und die Historiker [Wgląd w akta. Ustawa o wolnym dostępie do informacji a praca historyka], w: „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ 60 (2012),
s. 493-512.
Die deutsche Arbeitsverwaltung im Generalgouvernement und die Juden
[Niemiecki Urząd Pracy w Generalnym Gubernatorstwie a Żydzi] , w: „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ 60 (2012), s. 409-440.
Das Militärgeneralgouvernement Lublin. Die „Nutzbarmachung“ Polens durch
Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg [Generalne Gubernatorstwo Lubelskie. „Uczynienie Polski użyteczną“ dla Austro-Węgier w czasie I wojny światowej], w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 61 (2012), s. 1-26.
Who Will Edit Their History? The Jewish Historical Institute in Warsaw and
the Ringelblum Archive, w: “Yad Vashem Studies” 40 (2012), z. 1, s. 247-262.
Okupacyjny niedostatek. Aprowizacja na ziemiach polskich podczas obu wojen
światowych, w: „Mówią wieki” (634) 2012, z. 11/12, s. 33-36.
The Minsk Experience. German Occupiers and Everyday Life in the Capital of
Belarus, w: Nazi Policy on the Eastern Front, 1941. Total War, Genocide and
Radicalization, red. Alex J. Kay i in., Rochester 2012, s. 240-266.
Hasła w: “The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of
Camps and Ghettos, 1933-1945”, tom II: “Ghettos in German-Occupied Eastern Europe”, red. Geoffrey Megargee, Martin Dean, Cambridge 2012: Grodzisk Mazowiecki (375n), Iłża (226n), Lipsko (254n), Nowe Miasto nad Pilicą
(260n), Nowy Korczyn (261n), Magnuszew (255n), Małogoszcz (256n – wspólnie z Martinem Deanem), Stoczek Łukowski (448n), Włodawa (730-732).
[Rec.:] Arbeitskräfte als Kriegsbeute. Der Fall Ost- und Südosteuropa 1939-1945,
red. Karsten Linne, Florian Dierl, Berlin 2011, w: „sehepunkte“ 12 (2012), nr 3.
[Rec.:] Gerhard Wolf, Ideologie und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen, Hamburg 2012, w: „sehepunkte“ 12
(2012), nr 10.
[Rec.:] Kristin Platt, Bezweifelte Erinnerung, verweigerte Glaubhaftigkeit. Überlebende des Holocaust in den Ghettorenten-Verfahren, München 2012, w: „sehepunkte“ 12 (2012), nr 11.
[Rec.:] Wolfram Dornik i in., Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und
Fremdherrschaft 1917-1922, Graz 2011, w: „Zeitschrft für OstmitteleuropaForschung“ 61 (2012), s. 294-296.
[Rec.:] Die „Ereignismeldungen UdSSR“ 1941. Dokumente der Einsatzgruppen
in der Sowjetunion, red. Klaus-Michael Mallmann i in., Darmstadt 2011, w:
„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ 60 (2012), s. 480-482.
[Rec.:] Andreas Strippel, NS-Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas.
Rassenpolitische Selektion der Einwandererzentralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD 1939-1945, Paderborn i in. 2011, w: „Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft“ 60 (2012), s. 875n.

[Rec.:] Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, red. Gerd Krumeich, Essen
2010, w: „Zeitschrift für Genozidforschung“ 11 (2010) [2012], s. 102n.
[Rec.:] Wolfgang Curilla, Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei 1939-1945, w: „Zeitschrift für Genozidforschung“ 11 (2010) [2012],
s. 115n.
[Rec.:] Christian Westerhoff: Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Deutsche
Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und Litauen 1914-1918, Schöningh,
Paderborn u.a. 2012, w: „ZfO“ 61 (2012), s. 625-626.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Konferencja „1914-1918 online“, Freie Universität Berlin. Prezentacja panelu
„East Central Europe“ (wspólnie z Ruth Leiserowitz i Piotrem Szlantą), 20 – 21
stycznia.
Konferencja „Erster Weltkrieg im Vergleich“ Forum Austro-Węgry w I Wojnie Światowej/ Uniwersytet Wiedeński i in., Wiedeń. Referat: Phasen der
Besatzungswirtschaft. Preußen, Österreicher und Nationalsozialisten in Polen im Ersten und Zweiten Weltkrieg [Fazy gospodarki okupacyjnej. Prusy,
Austria i naziści w Polsce w czasie I i II wojny światowej], 14 – 16 marca.
Konferencja „Legacies of Violence. Eastern Europe’s First World War“, Imre
Kertesz Kolleg, Jena. Referat: Exploitation, 12 – 14 kwietnia.
Referat Besatzungswirtschaft in Polen. Überlegungen zu einem Vergleich
vom Erstem und Zweitem Weltkrieg [Gospodarka okupacyjna w Polsce. Rozważania na temat porównania pomiędzy I a II wojną światową] na seminarium prof. Grünera, Uniwersytet w Augsburgu, 17 kwietnia.
Konferencja „Polska a I wojna światowa“, Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie. Komentarz do sekcji „Swoi, obcy i władza – etniczność uwikłana w wojnę“, 26 – 27 kwietnia.
Konferencja „Imperiale Biographien II: Elitekarrieren im Habsburger, Russischen und Osmanischen Vielvölkerreich (1850-1918)“, Uniwersytet w Bambergu. Referat: Polenexperte und Preußenfeind. Leopold von Andrian-Werburg
als k.u.k.-Gesandter in Warschau, 1915 bis 1917 [Ekspert do spraw polskich
i wróg Prus. Leopold von Andrian jako c.k.-poseł w Warszawie, 1915 – 1917],
19 – 21 czerwca.
28. Niemieckie Dni Historyka, Moguncja. Promocja książki Alltag und Gewalt im besetzten Polen, 27 września.
Konferencja „Conceptualising the Occupations of the Great War”, University of London/ King’s College London. Referat: The Double Occupation of
Poland, 4 października.
Konferencja „Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania. Europa
Środkowo-Wschodnia w ‘długim’ wieku XIX“, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Moderacja sekcji „Cywilizowanie z zewnątrz?”, 11 – 13
października.
Konferencja „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”, Państwowe
Muzeum na Majdanku, Lublin. Referat: The Holocaust in the General Government from the Viewpoint of Ordinary Germans, 8 – 9 listopada.
Referat Polen unter Besatzung 1915-1918 [Polska pod okupacją 1915 – 1918]
na wykładzie „Der Erste Weltkrieg” prof. Olivera Janza, Freie Universität Berlin,
4 grudnia.
Referat Habsburg, Hohenzollern, Hitler? Überlegungen zu einem Vergleich
der Besatzung Polens im Ersten und Zweiten Weltkrieg [Habsburg, Hohenzollern, Hitler? Rozważania na temat porównania okupacji Polski w czasie I
i II wojny światowej] na seminarium badawczym prof. Olivera Janza, Freie
Universität Berlin, 4 grudnia.
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Projekt cząstkowy 2:
Relacje między płciami i seksualna przemoc w czasie niemieckiej okupacji Polski
Opracowanie:

dr Maren Röger

Chociaż ideologia narodowosocjalistyczna wyraźnie
zakazywała kontaktów seksualnych żołnierzy i cywilów
zatrudnionych we strukturach okupacyjnych z miejscową ludnością Europy Wschodniej, były one częścią
okupacyjnych realiów. Gwałty, prostytucja (często przymusowa), a także kontakty dobrowolne były na porządku
dziennym również w okupowanej Polsce. Ów długo
pomijany aspekt funkcjonowania niemieckiego reżimu
okupacyjnego, związany z życiem codziennym i historią płci, jest tematem planowanej monografii. Dzięki
kwerendom archiwalnym w Krakowie (Archiwum Państwowe), Kielcach (Muzeum Historyczne), Hamburgu
i Berlinie (Archiwa Krajowe), a także Ludwigsburgu (Archiwum Federalne) zakończono w dużej mierze poszukiwania źródłowe. Pobyty w niemieckich archiwach służyły
uporządkowaniu aktów powojennych procesów przeciwko przestępcom seksualnym z okresu okupacji, podczas gdy w krakowskim Archiwum Państwowym koncentrowano się na analizie znajdujących się tam akt
Urzędów ds. Zdrowia oraz wniosków o zgodę na małżeństwa mieszane. W Kielcach zeskanowano całość wspomnień austriackiego żandarma, mieszkającego w Polsce w czasie okupacji i utrzymującego relację z miejscową
kobietą. Rezultaty prac badawczych zostały w okresie
objętym sprawozdaniem przedstawione do dyskusji
rozmaitym kręgom naukowym w Polsce i Niemczech.
Wspólnie z Ruth Leiserowitz przygotowano ponadto

remembrance cultures in Europe since 1945“, przepro-

do druku tom zbiorowy pt. „Women and Men at War.

wadzonej w grudniu wspólne z Machteld Venken

A Gender Perspective on World War II and its After-

z Ludwig Boltzmann Institute for European History

math in Central and Eastern Europe“ (patrz s. 59). Tom

and Public Spheres w Wiedniu. Rezultaty konferencji

zawiera zarówno obszerny wstęp dotyczący spojrzenia

ukazać się mają w czasopiśmie „Contemporary Euro-

na II wojnę światową z perspektywy historii płci, jak

pean History“ (Forum) oraz jako zeszyt specjalny cza-

i artykuł na temat ściśle związany z projektem. Pierw-

sopisma „European Review of History: Revue euro-

sze trzy miesiące roku objętego sprawozdaniem stały

peenne d’histoire“. Z okazji dorocznego zebrania Związ-

ponadto pod znakiem przygotowań konferencji „War

ku Historyków Europy Wschodniej wspólnie ze Stepha-

Children in the Post-war: A West-East perspective on

nem Lehnstaedtem opracowano i przeprowadzono

child policies, child experiences and war childhood

związaną z projektem konferencję „Historia Polski w Mu-
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zeum”; 8 listopada zorganizowano również 8. Debatę

Publikacje związane z projektem

Lelewelowską na temat kolaboracji, do której opraco-

(Red., wspólnie z Ruth Leiserowitz): “Women and Men at War – A Gender
Perspective on World War II and its Aftermath in Central and Eastern Europe”,
Osnabrück 2012.

wano wstęp merytoryczny.

(wspólnie z Ruth Leiserowitz): Introduction: Gender and World War II in Central
and Eastern Europe, w: “Women and Men” (patrz wyżej), s. 9-32.
Sexual Contact between German Occupiers and Polish Occupied in World War II
Poland, w: “Women and Men” (patrz wyżej), s. 135-155.
[Rec.:] (Selbst-)Mobilisierung im Nationalsozialismus: Drei Perspektiven auf die
weibliche Bevölkerung (recenzja zbiorowa), w: „sehepunkte“ 12 (2012), nr 11.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Referat Sexuelle Gewalt im besetzten Polen [Przemoc seksualna w okupowanej Polsce]: Arbeitskreis „Krieg & Geschlecht“ Hamburskiego Instytutu Badań
Społecznych, 9 stycznia.
Referat Geschichte und Nachgeschichte intimer Kontakte im besetzten Polen
[Historia i następstwa kontaktów intymnych w okupowanej Polsce] na seminarium badawczym prof. Birthe Kundrus, Uniwersytet w Hamburgu, 10 stycznia.
Referat Prostitution und Fraternisierung im besetzten Polen [Prostytucja i dobrowolne relacje seksualne z okupantem w Polsce] w Muzeum‚ Fabryka Schindlera’, Kraków, 4 kwietnia.
Referat Prostitution und Fraternisierung im besetzten Polen [Prostytucja i dobrowolne relacje seksualne z okupantem w Polsce] w Kolegium Nauczycielskim Języka Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego, 18 czerwca.
Konferencja „Kobiety ‘na zakręcie‘ 1939-1989“, IPN Wrocław. Referat: Agentinnen, Geliebte, Verräterinnen – Motive fraternisierender Polinnen während
der deutschen Besatzung [Agentki, kochanki, zdrajczynie – powody, dla których Polki nawiązywały kontakty seksualne z okupantem podczas okupacji
niemieckiej], 25 września.
Referat Konflikty seksualne pomiędzy okupantami i okupowanymi: historia
codzienności jako pryzmat niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce na seminarium im. Anny Żarnowskiej, Uniwersytet Warszawski, 27 września.
Referat Sexualkontakte deutscher Besatzer in Polen: Alltag und Regulierung
1939-1944 [Kontakty seksualne niemieckich okupantów w Polsce: codzienność i normy prawne 1939 – 1944] w ramach wykładu „Die Deutschen und der
Zweite Weltkrieg“ prof. Birthe Kundrus, Uniwersytet w Hamburgu, 29 listopada.
Konferencja „Shame and Shaming in Twentieth Century History“, Max-PlanckInstitut for Human Development, Berlin. Referat: Shaming Practices in World
War II-Poland and Postwar-Sanctions against Female Fraternizers, 6 grudnia.
Konferencja „War Children in the Post-war Period: A West-East Perspective on
Child Policies, Child Experiences and War Childhood Remembrance Cultures in
Europe since 1945“, Instytut Ludwiga Boltzmanna, Wiedeń. Referat: Occupation Children in West and Eastern Europe, 14 grudnia.
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Projekt cząstkowy 3:
Narodowa Armia Ludowa NRD i Ludowe Wojsko Polskie PRL w ostatnim okresie
rządów komunistycznych (1980-1989): podpory systemu, wojskowy profesjonalizm
i/lub rozbudzanie uczuć „narodowych“.
Opracowanie:

dr Jens Boysen

Projekt poświęcony jest roli sił zbrojnych NRD i PRL jako
czynnika polityki wewnętrznej i polityki sojuszniczej w latach 70. i 80.; rola ta badana jest w perspektywie porównawczej. Zasadniczym celem analizy jest z jednej strony
funkcja każdej z armii jako „poziomego”, transnarodowego ogniwa łączącego oba państwa w obrębie Układu
Warszawskiego. Nawet po odrzuceniu obrazu monolitycznego „bloku wschodniego”, ogniwa tego rodzaju (którymi poza siłami zbrojnymi były także partie, organizacje,
związki zawodowe itp.) zasługują, by badać je jako elementy jednej – choć ograniczonej i sterowanej z góry –
ponadnarodowej struktury. Drugi wymiar zagadnienia
stanowi społeczne i prawne włączenie armii w „pionowe”
struktury każdego z państw. Mimo integracji w obrębie

Jens Boysen

sojuszu, obejmującej aspekt profesjonalny i praktyczny,
różnice w tradycji i oczekiwaniach społecznych wobec armii

Inicjatywą podjętą w celu poszerzenia bazy źródłowej było

prowadziły do różnicowania pozycji wojska w społeczeń-

nawiązanie kontaktu z organizacjami związanymi z armią,

stwie. Drugi wymiar badania obejmuje rekonstrukcję ge-

zajmującymi się integracją pomiędzy cywilami a wojsko-

nezy wspomnianych czynników, obejmującą także okres

wymi, przede wszystkim z Ligą Obrony Kraju (LOK), odpo-

przed 1945 r. Konkretnie oznacza to odtworzenie w per-

wiednikiem Towarzystwa Sportu i Techniki w NRD. Jej prze-

spektywie historii idei linii rozwoju polskiego dyskursu

wodniczący z jednej strony udzielił informacji na temat

o armii w kontekście i w porównaniu z analogicznymi

fazy przejściowej w latach 1989/90, z drugiej zaś zasuge-

procesami w państwach, z którymi Polska rywalizowała:

rował możliwość skorzystania z (niedostępnego publicz-

Niemczech i Rosji. Okres objęty badaniem został w trakcie

nie) archiwum LOK. Aby zrekonstruować historię wzajem-

prac rozszerzony na lata 70. (od 1968 r.), również dlatego,

nych relacji pomiędzy cywilami a wojskowymi i opracować

że w tym dziesięcioleciu nastąpiły w polskiej armii zna-

ją pod kątem historii pamięci oraz praktyki muzealnej,

czące zmiany w kształceniu wojskowych i politycznym

rozesłano kwestionariusz do rozmaitych muzeów i urzę-

kursie armii.

dów (urzędów wojewódzkich, ratuszów) na obszarze przedwojennych Niemiec wschodnich. Zapytanie miało formę

W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano prace

ankiety i dotyczyło sposobu, w jaki walki w 1945 r. oraz

archiwalne (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archi-

wojskowe i administracyjne przejęcie ówczesnych tere-

wum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Archi-

nów niemieckich jest dziś przedstawiane opinii publicz-

wum Federalne – Archiwum Wojskowe we Freiburgu Bry-

nej, a zwłaszcza młodzieży. Jeśli chodzi o kontakty insty-

zgowijskim, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej

tucjonalne, to podtrzymywano takowe z attachatem

w Modlinie oraz Archiwum Federalnego Pełnomocnika

wojskowym przy Ambasadzie Republiki Federalnej Nie-

ds. Dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD w Ber-

miec w Warszawie, a także z Akademią Obrony Narodo-

linie). W trzech ostatnich archiwach kwerenda została prak-

wej – mają one w niedalekiej przyszłości posłużyć prze-

tycznie zakończona. Poza archiwami przeglądano również

prowadzeniu wywiadów z polskimi i niemieckimi byłymi

nadal zasoby polskiej Biblioteki Narodowej oraz Central-

(a także aktualnymi) wojskowymi.

nej Biblioteki Wojskowej.
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W związku z projektem przeprowadzono w listopadzie

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

konferencję „Obrazy ‘innego’. Ciągłość i zmiana sposo-

Referat: Bündnissolidarität zwischen Ideologie und Primat der Außenpolitik:
Die polnische Armeeführung als Partner im Warschauer Pakt 1980-1990 [Solidarność w obrębie sojuszu – między ideologią a prymatem polityki zagranicznej. Dowództwo polskiej armii jako partner w układzie warszawskim
1980-1990] na seminarium kierunku „Military Studies“ Uniwersytetu Poczdamskiego, 5 stycznia.

bów wzajemnego postrzegania pomiędzy 1968 a 1989 r.”
(patrz s. 50).

Doroczna konferencja BASEES, Cambridge. Referat: On the search for a‚ national
agreement’: the military leadership of Poland between internationalist loyalty and nationalist compromise (1980-1990)”, 31 marca – 2 kwietnia.
„First Annual Conference Physical Violence in Late Socialism”, Instytut Studiów
nad Europą Wschodnią I Środkowo-Wschodnią w Ratyzbonie. Referat: The Polish Army as agent of ambiguous nation-building (1976-1989), 19 – 21 kwietnia.
International Cold War Conference 2012, Kopenhaga. Referat: Cold War military elites between transnational normative communities and national narratives: the case of the two Germanies and Poland, 10 – 11 maja.
Szkoła Letnia RICHIE „Europeanization from the mid-XIXth Century to the
Present: Mixing National, International and Transnational approaches”, Kreisau/Krzyżowa. Referat: Europeanization in Central and Eastern Europe oraz
prowadzenie panelu pt. „The former Communist Europe”, 10 – 11 września.
Panel „Klub dyskusyjny: Wiek XX. Polskie doświadczenia totalitaryzmów XX w.
na tle doznań innych narodów środkowoeuropejskich – wspólnota i unikatowość doświadczeń”, II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków. Referat: Możliwości i granice pamięci regionalnej w Europie Środkowej,
12 – 14 września.
53. Międzynarodowa Konferencja Historyków Wojskowości Instytutu Badań
nad Historią Wojskowości w Poczdamie. Referat: Zwischen Nationalismus und
Internationalismus: Die Polnische (Volks-)Armee in der (Volks-) Republik Polen
(1943/44 – 1989/90) [Między nacjonalizmem a internacjonalizmem: polska Armia
(Ludowa) w Polskiej Rzeczpospolitej (Ludowej)], 17 – 19 września.
Warsztaty „Semantiken und Praktiken von Loyalität“ w Center for Advanced
Studies Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Referat: Im Dienst
des „Volkes“ und der „sozialistischen Gemeinschaft“: Loyalitätsbezüge der
Militäreliten der Volksrepublik Polen und der DDR (1970-1990) [W służbie „ludowi“ i „społeczeństwu socjalistycznemu“: lojalność elit wojskowych w PRL
i NRD (1970-1990)], 30 listopada – 1 grudnia.
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Projekt cząstkowy 4:
Świadek zbrodni i historyk nazistowskiej polityki zagłady w Polsce.
Biografia intelektualna Szymona Datnera
Opracowanie:

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

Projekt badawczy stara się odpowiedzieć na pytanie,

nego (1948 – 1953, 1969 – 1970) i dla Głównej Komisji

jaki wpływ na prace historiograficzne i tożsamość oca-

Badania Zbrodni Hitlerowskich (1956 – 1969). Badanie

lałego z Holokaustu Szymona Datnera (1902 – 1989)

koncentruje się szczególnie na pracach historiograficz-

miały jego doświadczenia życiowe, uwarunkowania

nych Datnera z lat 60. i 70., a także z okresu tuż przed

naukowe i jego przynależność instytucjonalna. Dat-

i tuż po kampanii antysemickiej. Około 1968 r. rozma-

ner podczas okupacji niemieckiej przebywał dwa lata

ici członkowie aparatu władzy i różne jej instytucje –

w białostockim getcie. Po ucieczce z getta walczył

w tym podległa Ministerstwu Sprawiedliwości Komisja

jako partyzant w różnych jednostkach. Oś badania

ideologizują i instrumentalizują Holokaust do celów

stanowią następujące pytania: Dlaczego po Holokau-

polityki historycznej. Wkład Datnera w konstrukcję

ście Datner pozostał w Polsce i starał się na nowo

mitycznej master narrative na temat stosunków polsko-

wprawić w ruch żydowskie życie; dlaczego starał się

-żydowskich podczas okupacji niemieckiej badany jest

upamiętniać Holokaust na „specyficznie żydowski”

w kontekście jego instytucjonalnych i politycznych moż-

sposób? Jak wyglądały w Polsce warunki i możliwości

liwości działania.

takiego upamiętniania w różnych epokach i w różnych instytucjach? Dlaczego Datner został kronikarzem i historykiem Holokaustu w Białymstoku i okolicach? Czym charakteryzują się jego wczesne, a czym
późne prace historiograficzne na temat nazistowskiej
polityki zagłady? Dlaczego po kampanii antysemickiej
Datner został dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego? Wobec jakich walk o władzę stawał i kto był
zainteresowany jego odejściem?
W roku objętym sprawozdaniem zakończono prace archiwalne w Żydowskim Instytucie Historycznym
i w IPN, i złożono wniosek o stypendium postdoktorskie w Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS),
który został pozytywnie rozpatrzony. Wykonawczyni
projektu otrzymała dalsze roczne finansowanie ze strony
Niemieckiego Instytutu Historycznego, by móc zakończyć swój projekt. W związku z przygotowywaniem

Spotkanie Jana Pawła II z Szymonem Datnerem, jako przedstawicielem
gminy żydowskiej, podczas pielgrzymki papieskiej do Polski, Warszawa,
14 czerwca 1986 r.

autoreferatu dla FMS opracowana została koncepcja
planowanej książki w języku angielskim; pole badania

Wyniki prac nad projektem zostały w minionym roku

ograniczono przy tym do dwóch zasadniczych obsza-

sprawozdawczym zaprezentowane na trzech między-

rów tematycznych: 1. „Wczesne” i „późne” świadectwa

narodowych konferencjach. Wystąpienia konferen-

na temat Holokaustu, świadectwa literackie; opowia-

cyjne zostały opublikowane w tomach zbiorowych.

dania z cyklu Szkice partyzanckie i inne oraz zeznania

Dwa artykuły – w języku angielskim i polskim – zostały

świadków przed sądami. 2. Działalność Datnera jako

przygotowane do publikacji w tomach, które ukażą

historyka na rzecz Żydowskiego Instytutu Historycz-

się w 2013 r.
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W minionym roku sprawozdawczym wykonawczyni pro-

Publikacje związane z projektem

jektu zredagowała – wraz z Michaelem Fitzpatrickiem

Erinnerungsreden Szymon Datners: Frühe Zeugnisse eines Holocaust-Überlebenden aus Białystok, w: „Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts“ 11 (2012),
S. 309-332.

– artykuły powstałe w oparciu o referaty wygłoszone
na zorganizowanej w NIH międzynarodowej konferencji Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych latach po Holocauś cie. Artykuły pokonefrencyjne
ukażą się w 2013 r. w drugim zeszycie czasopisma Kwartalnik Historii Żydów / Jewish History Quarterly. W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano również
– wspólnie z Heleną Datner i Katrin Steffen – merytorycznie i organizacyjnie drugą część wspomnianej wyżej
konferencji. Odbyła się ona w dniach 14 – 15 maja
w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie
(patrz s. 47).

Mowy pamięci Szymona Datnera: wczesne świadectwa białostoczanina ocalonego z Holocaustu, w: „Kwartalnik Historii Żydów / Jewish History Quarterly”
3 (2012), S. 380-404.
Pogłoski w białostockim getcie. Przyczynek do historiografii Zagłady z perspektywy żydowskiej, w: „Zagłada Żydów” 8 (2012), S. 214-236.
Erinnerte Geschichten: Jüdisches Leben in Łódź zwischen 1945 und 1950 [Rec. z:
Shimon Redlich, Life in Transit. Jews in Postwar Lodz, 1945-1950, Boston 2010],
w: „Einsicht“ 7 (2012), s. 93-95.
Der Holocaust und die jüdischen Historiker [Rec. z: David Engel, Historians of
the Jews and the Holocaust, Stanford 2010], w: „Einsicht“ 8 (2012), s. 58-59.
[Rec.:] Michael Meng, Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in postwar
Germany and Poland, Harvard 2011, w: „History. The Journal of the Historical
Association” 98 (2012), s. xxx.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

Wspólnie z Noah Benninga (Jerozolima) opracowano
ponadto założenia międzynarodowej konferencji na
temat Holokaustu pt. „Sine Ira et Studio? Personal Engagement, Historical Distance and the Study of the Holocaust”, która ma odbyć się w czerwcu 2013 r. w Koebner Center for German History der Hebrew University.

Konferencja „The Future of Holocaust Testimonies II.”, Western Galilee College
Campus, Akko 19 – 21 marca.
Konferencja „Żydzi wschodniej Polski. Kultura – tradycja – piśmiennictwo”,
Białystok. Referat: Szymon Datner – historyk białostockich Żydów, 19 czerwca.
Międzynarodowe warsztaty „Early Attempts at the Historical Documentation
of the Holocaust”, Holocaust Memorial Center, Budapeszt. Referat: Communal
Testimony: Szymon Datner’s Early Holocaust Historiography on the Jews of
Białystok, 27 – 28 listopada.
Konferencja „Als der Holocaust noch keinen Namen hatte... Zur frühen Aufarbeitung des NS-Massenmordes an Jüdinnen und Juden”, Simon Wiesenthal
Conference, Wiedeń. Referat: Communal Testimony: Szymon Datner’s Practical
Holocaust Historiography on the Jews of Białystok, 29 listopada – 1 grudnia.
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Projekt cząstkowy 5:
Polska a pierwsza wojna światowa
Opracowanie:

dr Piotr Szlanta

W roku objętym sprawozdaniem kontynuowano pisanie haseł do międzynarodowej anglojęzycznej internetowej encyklopedii I wojny światowej „1914-1918
Online”. Prace koncentrowały się przede wszystkim
na Polsce, a w szerszej perspektywie na Europie Środkowo-Wschodniej. Zbadano przy tym następujące
zagadnienia, rzadko uwzględniane dotychczas w badaniach nad wschodnim teatrem I wojny światowej: historiografia, kultura pamięci, kult poległych, historia emocji, radykalizacja i demokratyzacja sceny politycznej,
doświadczenia okupacyjne narodów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.
W roku objętym sprawozdaniem opublikowany zo-stał jeden z najważniejszych artykułów encyklopedii:
„Poland in the First World War”. W następnym roku,
krótko przed 100. rocznicą wybuchu wojny ukazać się
mają następujące artykuły, które przygotowane zostały
w ostatnich miesiącach: „Polacy i wybuch I wojny świa-

Władysław Barwicki, Zmartwychwstanie Polski, 1918 r.

towej”, „Doświadczenie frontu wschodniego polskich
żołnierzy c.k. armii 1914 - 1918”, „Długie pożegnanie
Polski z Austrią. Polacy w monarchii austro-węgierskiej
1914 – 1918” oraz „Polacy wobec rosyjskiej okupacji
Galicji 1914 –1918”. Wspólnie z Ruth Leiserowitz i Klausem

Publikacje związane z projektem
Pierwszowojenny lans. Kajzer Wilhelm II na froncie galicyjskim maj-czerwiec
1915 roku, w: „Znaki Pamięci V. Bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki. Gorlice
30.04.2011”, red. Kamil Ruszała, Gorlice 2012, s. 15-23.

Richterem opracowano koncepcję międzynarodowych

Afera pułkownika Redla, w: „Mówią Wieki” 2012, 8, s. 13-17.

warsztatów „Polska a I wojna światowa”, które odbyły

[Rec.:] Wojna po turecku - Recenzja z książki: Edward J. Erikson, Gallipoli i Bliski
Wschód 1914-1918. Od Dardaneli do Mezopotamii, Poznań 2011, w: „Mówią
Wieki”, 2012, 1, s. 61.

się w marcu w Niemieckim Instytucie Historycznym
(patrz s. 47). Jako członek zespołu redagującego hasła
encyklopedyczne wykonawca projektu brał poza tym
udział w systematycznym opracowaniu sekcji „East
Central Europe” i „Pre-war”. W styczniu wspólnie z Ruth
Leiserowitz i Stephanem Lehnstaedtem przedstawił
wyniki prac tej sekcji na konferencji „1914 – 1918 online”,
która odbyła się na Freie Universität w Berlinie. Rezultaty prac nad projektem zostały ponadto przedstawione do dyskusji na kilku konferencjach w Polsce.

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Konferencja „1914-1918-online. “International Encyclopaedia of the First World
War”, Freie Universität Berlin. Referat: Poland and the First World War - the
public memory and historiography, 20 – 21 stycznia.
Konferencja „Doświadczenia wojenne na froncie wschodnim I wojny światowej w perspektywie porównawczej“, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie / Instytut Studiów nad skutkami wojny im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu,
Warszawa. Referat: Unter dem untergehenden Stern der Habsburger. Polnische Ostfronterfahrungen 1914-1918 [Pod gasnącą gwiazdą Habsburgów. Polskie
doświadczenia na froncie wschodnim 1914 – 1918], 2 marca.
Konferencja „Front Wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918”, Kraków. Referat:
Doświadczenie frontu wschodniego polskich żołnierzy c.k. armii, 10 – 11 maja.
Konferencja „Wielka Wojna poza linią frontu”, Uniwersytet w Białymstoku.
Referat: Polacy wobec wybuchu Wielkiej Wojny, 24 – 25 maja.
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Prace badawcze poza projektami cząstkowymi

W minionym roku pracownicy naukowi Instytutu pro-

Dariusz Adamczyk

wadzili również badania i publikowali prace naukowe,
przygotowywali konferencje i wygłaszali referaty nie-

Polen, „nachholende“ Entwicklung und die Rhythmen

związane bezpośrednio z konkretnymi projektami, lecz

der Globalisierung im 20. Jahrhundert [Polska, „nadra-

wynikające z ich zainteresowań badawczych. Poniżej

bianie rozwoju“ i rytmy globalizacji w XX w.], w: „Zeit-

lista wspomnianych prac zgodnie z alfabetyczną kolej-

schrift für Weltgeschichte“ 13 (2012), 2, s. 75-90.

nością nazwisk pracowników.
Jens Boysen
Udział w konferencji „The EU and its Eastern Neighbourhood”, Kolegium Europejskie w Natolinie, Warszawa, 10 lutego.
Udział w konferencji „Bilans prezydencji polskiej w Radzie Europejskiej“, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 21 lutego.
Referat Deutsch-polnische Heimatfront: Kriegsalltag
und zivil-militärische Beziehungen in Posen und Westpreußen 1914-1919 [Polsko-niemiecki front ojczyźniany:
wojenny dzień powszedni i relacje między cywilami
a wojskowymi w Poznaniu i Prusach Zachodnich 1914 –
1919] na konferencji Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie pt. „Polska a I wojna światowa“,
26 – 27 kwietnia.
Referat Zwischen aristokratischer Integration und nationaler Begrenzung: Polen und Polnischstämmige in
der preußischen Armee (1870-1914) [Pomiędzy integracją arystokracji a ograniczeniami narodowymi: Polska i osoby pochodzenia polskiego w armii pruskiej
(1870-1914)] na Seminarium Wschodnioeuropejskim
prof. Wernera Benecke, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt
n. Odrą, 11 czerwca.
Referat A denied driver of modernisation: The military and civil-military relations as elements of civil
society building in the 20th and 21th centuries na 1st
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Copernicus Graduate School Summer School “Models of

In the Lithuanian Woods. Jewish and Lithuanian Female

European Civil Societies. Transnational Perspectives on

Partisans, w: “Women and Men at War. A Gender Per-

Forming of Modern Societies in Central Europe“, Uni-

spective on World War II and its Aftermath in Central

wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19 – 21 lipca.

and Eastern Europe”, red. Maren Röger/ Ruth Leiserowitz, Osnabrück 2012, s. 199-218.

Referat Zwischen Germanisierung und Modernisierung: Die Innere Kolonisation und die politisch-öko-

Polish Volunteers in the Napoleonic Wars, w: “War vol-

nomische Verwaltung der preußischen Ostmark, 1886-

unteering in modern times. From the French Revolution

1918 [Między germanizacją a modernizacją: kolonizacja

to the Second World War”, red. Christine G. Krüger/

wewnętrzna i administracja polityczno-gospodarcza

Sonja Levsen, Basingstoke 2011, s. 59-77.

pruskiej Marchii Wschodniej 1886-1918] na konferencji Niemieckiego Instytutu Historycznego „Tożsamość

Female Heroism: Images of Patriotic Women in Nine-

narodowa I ponadnarodowe powiązania”, 11 – 13 paź-

teenth Century Russian Historical Novels of the War of

dziernika.

1812, w: “War memories. The Revolutionary and Napoleonic Wars in modern European culture”, red. Alan

[Rec.:] Jan Musekamp, Von Stettin zu Szczecin. Meta-

Forrest i in., Basingstoke/ New York 2012, s. 173-192.

morphosen einer Stadt von 1945 bis 2005, Wiesbaden
2010, w: „sehepunkte“ 12 (2012), nr 10.

Þydai tarpukario Klaipëdos krašte, w: “Lietuvos þydai.
Istorinë studija”, red. Vladas Sirutavièius / Darius Staliûnas

[Rec.:] Hans-Jürgen Bömelburg, Friedrich II. zwischen

/Jurgita Ðiauèiûnaitë-Verbickienë, Vilnius, 2012, s. 425-

Deutschland und Polen. Ereignis- und Erinnerungsge-

432.

schichte, Stuttgart 2011, w: „Germano-Polonica. E-Newsletter der Kommission für die Geschichte der Deut-

Der Passierschein als Baustein der Ostpolitik, w: „Europa

schen in Polen e.V.“, 2012, 1.

Kontinent der Versöhnung? 40 Jahre nach dem Besuch
Willy Brandts in Warschau“, red. Friedrich Ebert Stif-

Robert Brier

tung / Zentrum für Internationale Beziehungen, Warschau 2012. s. 29-42.

Wykład History politics in Poland since the 1990s
w ramach polsko-czesko-niemieckiej szkoły letniej

Przepustka jako element polityki wschodniej, w: „Europa

„Memory Cultures in Central Europe: Poland and the

Kontynent pojednania? 40 lat po wizycie Willy’ego

Czech Republic“, Praga/ Szczecin“, 13 września.

Brandta w Warszawie”, red. Friedrich Ebert Stiftung /
Centrum stosunków międzynarodowych, Warszawa

Ruth Leiserowitz

2012, s. 29-41.

“Women and Men at War. A Gender Perspective on

[Rec.:] Robert Traba, Przeszłość w teraźniejszoś ci. Pol-

World War II and its Aftermath in Central and Eastern

skie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań

Europe”, red. Maren Röger/ Ruth Leiserowitz, Osna-

2009, w: „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 24

brück 2012.

(2012), s. 308-312.
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[Rec.:] Hermann Pölking, Ostpreußen. Biographie einer
Provinz, Berlin 2011, w: „Acta Historica Universitatis
Klaipedensis“ 24 (2012), s. 333-336.
[Rec.:] Akulturacja / asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku,
tom 1: Stereotypy i pamięć, red. Robert Traba, Warszawa 2009, w: „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 24 (2012), s. 313-316.
Udział w konferencji „Social Engineering in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert“, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa, IPN Warszawa i Niemieckie Towa-

Eduard Mühle
Hermann Aubin (1885-1969), w: „Schlesische Lebensbilder“, t. 11, red. Joachim Bahlcke, Insingen 2012,
s. 489-503.
[Rec.:] Deutsch-polnische Erinnerungsorte. T. 3: Parallelen, red. Hans Henning Hahn/ Robert Traba, Paderborn i in. 2012, w: sehepunkte 12 (2012), nr 12.
[Rec.:] Frauke Geyken, Freya von Moltke. Ein Jahrhundertleben 1911-2010, München 2012, w: „sehepunkte“
12 (2012), nr 12.

rzystwo Naukowe, 2 – 4 kwietnia 2012 Warszawa

[Rec.:] Thomas Etzemüller, Biographien. Lesen - erfor-

(moderacja i komentarz)

schen - erzählen, Frankfurt/ New York 2012, w: „sehe-

12. European Social Science History Conference, Glas-

punkte“ 12 (2012), nr 12.

gow. Referat: Litvaks as Transmi-grants at and across

Udział w konferencji „Social Engineering in Mitteleu-

the Prussian-Russian Border, 11 – 13 kwietnia.

ropa im 20. Jahrhundert“, Instytut Studiów Politycz-

Udział w konferencji „Napoleon’s Empire: European
Politics in Global Perspective”, Niemiecki Instytut Historyczny w Paryżu (moderacja I komentarz), 18 – 20

nych PAN Warszawa, IPN Warszawa i Niemieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa. Moderacja jednej z sekcji,
2 – 4 kwietnia.

kwietnia.

Maren Röger

Udział w konferencji „Nach dem Sturm. Das Jahr 1812

Zwischen nationaler Sinnstiftung, Mythendekonstruk-

im historischen Gedächtnis Russlands und Europas“,

tion und Sprachlosigkeit: Geschichtsbilder im polni-

Niemiecki Instytut Historyczny w Moskwie (moderacja

schen Spielfilm seit 1989, w: „Diskurse im Wandel:

i komentarz), 28 – 30 maja.

Geschichte des polnischen Films“, red. Schamma Scha-

Udział w konferencji „Inicjatywy Europy Wschodniej“,

hadat i in., Marburg 2012, s. 442-455.

Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich w Lublinie.

[Rec.:] Joanna Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!”.

Głos w dyskusji: Pojednanie ponad granicami - Badanie

Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czer-

ponadgraniczne - Perspektywa historii ponadnarodowa,

wonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Wro-

12 – 13 września.

cław 2010, w: „sehepunkte” 11 (2011), nr 12.

Udział w konferencji „War Children in the Post-war:

[Rec.:] Christian Lotz, Die anspruchsvollen Karten. Pol-

A West-East perspective on child policies, child experi-

nische, ost- und westdeutsche Auslandsrepräsentatio-

ences and war childhood remembrance cultures in

nen und der Streit um die Oder-Neiße-Grenze (1945-

Europe since 1945”, Wiedeń. Referat: Children as Objects

1972), Magdeburg 2011, w: Zeitschrift für Geschichts-

of Desire. The Soviet Repatriation Policy 1944-1959.

wissenschaft 60 (2012), z. 9, s. 777.
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Referat Periodical persistence: Media narratives of the
expulsion na konferencji „La Nation et ses »rapatriés«.
Pieds noirs et »Vertriebene« dans une perspective
comparée“, Niemiecki Instytut Historyczny w Paryżu,
8 marca.
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Piotr Szlanta
Odsunięci od Stołu Pańskiego. Zajścia w kościele św.
Pawła w Berlinie w 1914 r. i ich reperkusje, w: „Przegląd Historyczny” 53 (2012), s. 333-346.
Polacy poddani Wilhelma II wobec Weltpolitik 18881914, w: „Przegląd Historyczny” 53 (2012), s. 81-94.
Dogrywka Wiosny Ludów, w: „Mówią Wieki” (2012), 10,
s. 46-49.
[Rec.:] Poznań-Warszawa, wspólna sprawa. Kronika Miasta Poznania, 2012/1, w: „Mówią Wieki” (2012), 7, s. 57.
Bismarck i Lassalle, w: „Polityka. Pomocnik Historyczny:
Prusy. Wzlot i upadek. Wydanie Specjalne”, 3/2012,
s. 46-47.

Maren Röger

Król pruski, cesarz niemiecki, w: tamże, s. 88-91.

Referat Zeitzeugen in TV-Geschichtsdokumentationen

Urzędnik i podróżnik. Habsburg i Hohenzollern w II poło-

na seminarium „Świadkowie Historii“ prof. Ruth Leise-

wie XIX w., w: tamże, s. 97.

rowitz, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 22 czerwca.
Udział w warsztatach „Polnische Zeitgeschichte – heute
und morgen“, Centrum Willy Brandta we Wrocławiu
i Uniwersytet w Gießen, 22 – 24 czerwca.
Referat NS-Propaganda und Mediennarrative der Vertreibung [Propaganda narodowosocjalistyczna a medialna narracja o wypędzeniach] w ramach konferencji zamykającej seminarium „Transnationale Medienereignisse“,
Uniwersytet w Gießen, 11 – 13 lipca.
Referat Geschichtsdebatten in Polen nach 1989 [Debaty
historyczne w Polsce po 1989 r.] na II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Uniwersytet Jagielloński, 13 – 15 lipca.

W stalowej burzy, w: tamże, s. 98-101.
Bez tronu, w: tamże, s. 100-101.
Nie tylko Chrystus. Świebodzin i okolice, w: „Mówią
Wieki”, 2012, 7, s.45-49.
Między artefaktem a widowiskiem. Debata na temat
współczesnych polskich narracji muzealnych, w: „Mówią
Wieki. Wydanie specjalne. Świat muzeów”, 2012/ 2,
s. 97-103.
Udział w konferencji „Colonialism within Europe: Fact
or Fancy?”, Kolegium Humboldta przy Moore Institute, NUI Galway. Referat: The Russian bear in the
land of the Persian lion. The patterns of subjection
1890-1914, 22 – 23 czerwca.

40

B.

Transfer badań naukowych

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dołożył
w 2012 r. wszelkich starań, aby poprzez wspieranie
komunikacji, kooperacji i transferu wyników badań
naukowych wnieść wkład w bieżące dyskusje toczące
się w nauce historycznej. Pierwszoplanowe znaczenie
miały przy tym nadal kontakty historyków polskich
i niemieckich. Jednocześnie rozwijano również kontakty z przedstawicielami nauk historycznych w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz
zachodnich scientific communities. W tym kontekście
Instytut pełnił funkcję forum dla międzynarodowych
dyskusji historyków, organizował imprezy naukowe,
wydawał publikacje i przyznawał stypendia.

B. Transfer badań naukowych
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Imprezy naukowe

Wykłady wtorkowe

Wykłady wtorkowe NIH skierowane są przede wszystkim do polskiego środowiska historycznego, ale są też
dostępne dla szerszej publiczności. Stanowią forum,
na którym prezentuje się i dyskutuje ważne koncepcje
badawcze, projekty i inne osiągnięcia nauk historycznych obszaru niemieckojęzycznego. W tym celu osiem
razy w roku zaproszeni niemieccy historycy wygłaszają
w NIH wykłady. Zarówno wykłady, jak następująca po
nich dyskusja tłumaczone są symultanicznie, co umożliwia bezpośrednią komunikację z przedstawicielami
polskiego środowiska historycznego.
Wiosenny cykl wykładów wtorkowych poświęcony był
przedstawieniu tematów związanych z czterema obsza-

Kiran Patel

rami tematycznymi Instytutu. Sebastian Brather (Fre-

Cykl jesienny poświęcony był tematowi „perspektyw

iburg) wygłosił wykład pt. „Średniowieczna archeolo-

transnarodowych”. Wolfram Drews (Münster) wygłosił

gia a tożsamość. Przykład Słowian Zachodnich”, Eva

wykład pt. „Wiedza średniowiecznego <człowieka trzech

Schlotheuber (Düsseldorf) pt. „Mądry król. Koncepcja

religii> – Petrus Alfonsi między światami: żydowskim,

i legitymizacja panowania cesarza Karola IV”, Jürgen

islamskim i chrześcijańskim“, Horst Carl (Gießen) pt.

Martschukat (Erfurt) zu „Lower East Side Conflicts:

„Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

Różne perspektywy spojrzenia na relacje rodzinne,

i Rzeczpospolita jako wydarzenia medialne – o wizu-

konstelacje płci i stosunki społeczne w USA ok. 1900

alizacji i popularyzacji złożonych systemów politycz-

roku”, a Thomas Großbölting (Münster) pt. „Co zrobić

nych w czasach nowożytnych“, Johannes Paulmann

ze spadkiem po komunizmie? Badanie dyktatur w pol-

(Moguncja) pt. „Płynne granice Europy: historia i geo-

sko-niemieckiej perspektywie porównawczej“.

grafia w XIX wieku“, a Kiran Patel (Maastricht) pt.
„Europa XX wieku z ponadnarodowej perspektywy“.
Podobnie jak w poprzednich półroczach, również wykłady jesiennego cyklu znajdowały swoje uzupełnienie
poza Warszawą: w poniedziałki poprzedzające wykład
w NIH wygłaszane były na seminarium historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Debaty Lelewelowskie

Forum dyskusyjne, nazwane imieniem Joachima Lele-

sowieckie przywództwo uznało negatywne konsekwen-

wela, „ojca” polskiej nauki historycznej, historyka dzie-

cje militarnej interwencji w Polsce za bardziej ważące

jów Polski i powszechnych oraz polityka, ma na celu

na dalszej wymianie z Zachodem niż utrzymanie sowiec-

inicjowanie dyskusji nad budzącymi aktualnie naukowe

kiej hegemonialnej strefy wpływów w Europie Środ-

kontrowersje zagadnieniami polskiej historii w kon-

kowo-Wschodniej. Mark Kramer (Uniwersytet Harvarda)

tekście europejskim. Debaty Lelewelowskie odbywają

uznał natomiast, że narodowe rozwiązanie kryzysu

się dwa razy do roku i gromadzą uznanych przedsta-

polskiego było wywiązaniem się z żądań, które Moskwa

wicieli polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich

stawiała od czasów powstania Solidarności; nie może

nauk historycznych, biorących udział w dyskusji pane-

być tu zatem mowy o erozji doktryny Breżniewa. Andrzej

lowej, do której zapraszana jest także publiczność.

Paczkowski (ISP PAN) zwrócił z kolei uwagę na problemy

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest nie tylko skonfron-

wynikające z faktu, że od późnych lat 90. nie znale-

towanie ze sobą kontrowersyjnych, wykluczających się

ziono niemal żadnych nowych źródeł do tego tematu.

często tez i opinii, ale także doprowadzenie do inten-

W niezwykle ożywionej dyskusji Andrzej Friszke (ISP

sywnej wymiany poglądów różnorodnych środowisk

PAN) i Łukasz Kamiński (IPN) wskazali na możliwości

naukowych. Dzięki temu omawiana kwestia może

poznawcze, jakie otwierają się dzięki wykorzystaniu

zostać pogłębiona, a także zaproponowane zostają moż-

materiałów, z mało obiecujących na pierwszy rzut oka

liwości zróżnicowanego podejścia metodycznego do

archiwów, jak np. dokumentów Ministerstwa Spraw

danego problemu.

Wewnętrznych i dzięki uwzględnieniu akt pozostałych
państw Układu Warszawskiego. Karol Modzelewski (Uniwersytet Warszawski) podkreślił, że krytyka źródłowa

Moskwa a stan wojenny w Polsce w 1981 r.

– zwłaszcza dokumentów rosyjskich – powinna być
dokładniejsza, zaś Konstanty Gebert (Gazeta Wybor-

7. Debata Lelewelowska odbyła się 13 marca 2012 r.

cza) i marszałek senatu Bogdan Borusewicz włączyli do

W jej trakcie podjęto dyskusję nad pytaniem, czy wycze-

dyskusji perspektywę świadków historii. Podsumowu-

kująca postawa Związku Radzieckiego w grudniu 1981 r.

jąc, dyskusja potwierdziła, że umiędzynarodowienie per-

była wynikiem konieczności, czy przezorności Moskwy.

spektywy ożywia i poszerza debatę nad stanem wojen-

Nawet po ponad 30 latach okoliczności wprowadzenia

nym w Polsce.

stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. stanowią przedmiot niezwykle (zwłaszcza ostatnio) zaciekłej kontrowersji, obejmującej problematykę historii najnowszej,
prawa i polityki pamięci. Aby przełamać zauważalne
ostatnio w Polsce zawężenie dyskusji do osoby Wojciecha Jaruzelskiego, w ramach Debaty Lelewelowskiej
zgromadzono uczestników sporu badawczego toczonego na forum międzynarodowym, a koncentrującego
się wokół pytania o pozycję Moskwy w sytuacji geopolitycznej zmienionej przez politykę odprężenia. W dyskusji, moderowanej przez Roberta Briera (NIH w Warszawie), Wilfried Loth (Uniwersytet w Essen-Duisburgu)
ocenił postawę Moskwy jako świadectwo daleko posuniętej erozji doktryny Breżniewa: wedle tej koncepcji

Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz i Henryk Samsonowicz w trakcie dyskusji
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skiego niż o kolaboracji. Mimo to uczestnicy opowiadali się przeciwko użyciu zamienników nieprecyzyj-

8. Debata Lelewelowska pt. „Jednakowe wzorce współ-

nego i częstokroć niepodpartego refleksją metodolo-

pracy pod okupacją hitlerowską i radziecką? Kolabo-

giczną wyrażenia „kolaboracja” wraz z jego moralnie

ranci indywidualni w <kraju bez Quislinga>”, która

wartościującymi konotacjami, jako że terminy zastęp-

odbyła się 27 listopada 2012 r. w Niemieckim Instytucie

cze okazują się mniej mówiące i nie są utrwalone w tra-

Historycznym w Warszawie, skupiła się na zagadnieniu

dycji badawczej.

kolaboracji w Polsce pod okupacją nazistowską i radziecką
w latach 1939 – 1945. Punktem wyjścia była obserwacja, że nawet ostatnie badania na temat form współpracy okupowanych z okupantami nadal uwikłane są
w dyskurs polityczno-moralizatorski. Pokazały to np.
spory o polskie wystąpienia antyżydowskie podczas Holokaustu. Chcąc sprawić, by kontrowersyjny temat debaty
zyskał fachowe ujęcie, zaproszono do niej czołowych
przedstawicieli obu – dyskutowanych w Polsce oddzielnie – nurtów badawczych: prof. Ryszarda Kaczmarka
z Katowic i prof. Rafała Wnuka z Lublina. Obraz przedstawiony przez prof. Kaczmarka, skoncentrowany na
terenach okupowanych wcielonych do Rzeszy uzupełniony został wystąpieniem prof. Wnuka na temat współpracy ze Związkiem Radzieckim. Przed licznie zgromadzoną publicznością – i z jej udziałem – obaj badacze
dyskutowali z prof. Gerhardem Hirschfeldem z Uniwersytetu w Stuttgarcie, autorem wielu uznanych prac
o kolaboracji w Europie Zachodniej oraz o pierwszej
i drugiej wojnie światowej. Dzięki udziałowi prof. Hirschfelda debata wzbogaciła się o dodatkową płaszczyznę
porównawczą.
Szybko stało się jasne, że zainteresowanie uczestników
debaty budzi przede wszystkim współpraca z nazistami. Przedmiotem dyskusji stała się przy tym zarówno
kolaboracja całych grup etnicznych, jak i pojedynczych
osób i instytucji. Uczestnicy starali się unikać ocen wartościujących i uogólnień np. dotyczących produkcji broni
na użytek Wehrmachtu; zniuansowane ujęcie konieczne
jest również np. przy omawianiu kwestii współpracy
Ukraińców z Kresów z Niemcami – nawet gdy miało
ono zbrodnicze konsekwencje, mówić należy w tym
przypadku raczej o nielojalności wobec państwa pol-

(od lewej:) Maren Röger, Rafał Wnuk, Ryszard Kaczmarek, Gerhard
Hirschfeld
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Konferencje i warsztaty

Historia Polski w muzeum

skich bohaterów i ofiar swoje miejsce znalazłyby w niej
również np. mniejszości, takie jak Żydzi czy Niemcy.

24 lutego 2012 r., w związku z dorocznym posiedze-

Nie rezygnując z przekazywania informacji w emocjo-

niem Związku Historyków Europy Środkowej, odbyła się

nalnie nacechowany sposób, ani z funkcji wychowaw-

w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie

czych, można by dzięki takiemu podejściu pokazać

dyskusja panelowa, której tematem były polskie muzea

uniwersalność dziejów Polski. Dyskutanci zgodzili się,

historyczne. Maren Röger i Stephan Lehnstaedt opra-

że polityka partyjna nie może być dobrym kryterium

cowali formułę imprezy, której tematem przewodnim

oceny działalności muzeów i przedstawili swoje insty-

było pytanie o „wielkie narracje” obecne w powstają-

tucje jako wprawdzie zaangażowane, lecz neutralne poli-

cych muzeach. Na pytania publiczności odpowiadali

tycznie, prowadzące ze sobą koleżeński dialog. Plurali-

w jej trakcie: Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii

styczne spojrzenie na polską historię spotkało się z ich

Polski w Warszawie, Piotr Majewski, zastępca dyrektora

wprost wyrażoną aprobatą, jako propozycja interpre-

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Michał Nie-

tacyjna, z której odwiedzający muzeum mogą wyłącz-

zabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego w Krako-

nie skorzystać.

wie. Goście prezentowali swoje muzea i wyjaśniali, jakie
wartości pragną w nich przekazać i w jaki sposób. Opowiadali również, jaki efekt edukacyjny powinna wywrzeć

Żołnierze w I wojnie światowej

na odwiedzających wizyta w muzeum. W dyskusji, która
nastąpiła po wystąpieniach, rozważano ponadto kwe-

2 marca 2012 r. Niemiecki Instytut Historyczny w War-

stię, czy w muzeach potrzebna jest polityka historyczna

szawie we współpracy z Instytutem Badania Skutków

i w jaki sposób należy te ostatnie instytucje umocowy-

Wojny im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu przeprowa-

wać politycznie.

dził w Warszawie warsztaty, których tematem była
I wojna światowa w Europie Wschodniej. Historycy z Niemiec, Austrii, Polski, Węgier, Chorwacji, Czech, Ukrainy
i Słowacji debatowali nad pytaniem, w jaki sposób żołnierze monarchii Austro-Węgierskiej uczestniczyli w ostatniej wojnie imperium. Ożywione dyskusje unaoczniły
z całą wyrazistością, że postrzeganie wojny w wielonarodowym państwie podążało rozmaitymi ścieżkami:
na samym tylko froncie wschodnim istniały, poza narracją żołnierzy austro-węgierskich, również inne narracje, zaś rozbieżności pomiędzy nimi stawały się jeszcze większe, gdy dla porównania brano pod uwagę front
zachodni i włoski. Obok oczywistych podobieństw, do
których należała choćby codzienna walka o przetrwanie,

(od lewej:) Piotr Majewski, Robert Kostro, Maren Röger, Michał Niezabitowski

istniały także wielkie bariery – niemal tak wielkie jak

Pytano m.in. o to, czy historia Polski musi być prezen-

rozwiązanymi problemami narodowościowymi. Nie wy-

towana jako pozytywna, afirmująca narracja o histo-

kształciło się wspólne dla różnych nacji postrzeganie

rycznej ciągłości, jako wersja kolektywnej, patriotycznej

wojny – stało się tak choćby dlatego, że brakowało

pamięci zbiorowej. Historię Polski interpretować można

wymiany międzykulturowej, która zresztą była często

wszak również w kontekście europejskim. Obok pol-

niemożliwa.

bariera językowa – obecne zwłaszcza w związku z nie-
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niego dnia konferencji – politycznych procedur wdrażanych przez reżimy totalitarne w perspektywie porównawczej oraz kwestii ciągłości i zmiany w polityce ludnościowej po II wojnie światowej.

Konkurenci polskiego nacjonalizmu

Podczas dorocznej konferencji Association for the Studies of Nationalities, która odbyła się w kwietniu na
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, Niemiecki
Instytut Historyczny w Warszawie zaprezentował panel,
Perspektywa porównawcza warsztatów, uwzględnia-

poświęcony kulturowym i ideologicznym konkuren-

jąca kontekst międzynarodowy, ukazała, jak bardzo

tom polskiego nacjonalizmu w końcu XIX w. Tematem

również dzisiejsi badacze skorzystać mogą na zapo-

pierwszej części panelu był stosunek budzącego się

znaniu się z odmiennym postrzeganiem ówczesnej rze-

polskiego nacjonalizmu do schyłku XIX stulecia jako

czywistości. Badania nad frontem wschodnim I wojny

epoki nowych, pobudzających mobilność technologii,

światowej, który stanowi terra incognita jeszcze w wielu

takich jak kolej żelazna, samochód i samolot. Referaty

obszarach, zostały przez niniejszą konferencję zdyna-

Jana Musekampa (Frankfurt n. Odrą) poświęconej budo-

mizowane; dalsze istotne ustalenia przyniesie plano-

wie pruskiej Kolei Wschodniej i Nathana Wooda (Uni-

wany tom studiów.

versity of Kansas) o upowszechnianiu się samochodów
i rowerów w Galicji ukazały, że nowe technologie stanowiły z jednej strony zapowiedź nowego porządku

Social Engineering in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert

świata, w którym wydarzenia będą przebiegać dynamicznie, a co za tym idzie były wyrazem uniwersalnych

Pod takim tytułem Instytut Pamięci Narodowej, Nie-

wyobrażeń o postępie. Z drugiej strony jednak mogły

mieckie Towarzystwo Badawcze, Niemiecki Instytut

się one stać – jak w przypadku Kolei Wschodniej – narzę-

Historyczny w Warszawie oraz Instytut Studiów Poli-

dziem polityki germanizacyjnej i nośnikiem wyobraże-

tycznych PAN zorganizowały konferencję naukową,

nia o „kulturowym marszu narodów”, które wzmacniało

która odbyła się w dniach 2 – 4 kwietnia w Instytucie

poczucie polskiego zacofania i odmienności. W centrum

Pamięci Narodowej w Warszawie. Konferencja stano-

drugiej połowy panelu stał stosunek nacjonalizmu do

wiła wprowadzenie do wystawy Niemieckiego Towa-

konkurencyjnych wobec niego, aspirujących do uniwer-

rzystwa Badawczego pt. „Nauka, planowanie, wypę-

salności wyobrażeń o porządku świata. Tim Buchen (NIH

dzenia – Generalny Plan Wschodni narodowych socja-

w Warszawie / Uniwersytet w Bambergu) pokazał na

listów”, która prezentowana była w Warszawie w tym

przykładzie dwóch galicyjskich posłów do wiedeńskiej

samym czasie. Referaty i dyskusje, które odbywały się

Rady Państwa – jezuity Stanisława Stojałowskiego i rabina

w ramach trzech chronologicznie uszeregowanych pane-

Josefa Blocha – złożone relacje religii i nacjonalizmu

li, dotyczyły: pierwszego i drugiego dnia konferencji –

w epoce rodzącej się polityki masowej. Robert Brier

stosowania social engineering przed II wojną świa-

(NIH w Warszawie) na podstawie dyskusji o sprawie

tową, zagadnień niemieckiej polityki ludnościowej pod-

polskiej na forum Międzynarodówki Socjalistycznej

czas II wojny światowej na okupowanych obszarach

wskazał, że skupienie się polskich socjalistów na kwe-

Polski oraz roli Generalnego Planu Wschodniego; ostat-

stii niepodległości powinno być postrzegane w kontek-
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ście powstawania pod koniec XIX w. organizacji mię-

Origins of Kingdoms in Scandinavia and East Central

dzynarodowych. Keely Stauter-Halsted (University of

Europe: History and Archeology

Illinois, Chicago) wygłosił w komentarzu pochwałę panelu
jako odważnego przedsięwzięcia, które podsumowuje,

19 kwietnia 2012 r. historycy z Centre for Medieval Stu-

poszerza i pogłębia dotychczasowe badania historyczne

dies w Bergen (Norwegia) oraz prowadzący badania

nad nacjonalizmami.

w ramach pierwszego obszaru badawczego NIH („Władza Piastów w kontekście europejskim”) spotkali się
na warsztatach, na których zaprezentowali ostatnie
wyniki swoich badań. Sverre Bagge (CMS Bergen) naszkicował proces politycznego jednoczenia się Norwegii
w opisie islandzkiego polityka i historyka Snorre Sturlusona. Grischa Vercamer (NIH w Warszawie) dokonał
przeglądu terminologii, stosowanej w kronikach Galla
Anonima i Wincentego Kadłubka na określenie Polski
piastowskiej (regnum, ducatus, imperium, respublica).
Nowe rozważania na temat początków dynastii piastowskiej w Polsce zaprezentował Przemysław Urbańczyk (PAN w Warszawie), który starał się je powiązać
z działalnością uciekinierów z rozpadającego się na
początku X w. tzw. państwa wielkomorawskiego. Znaczenie znalezisk skarbów srebrnych dla początków kształtowania się władzy Piastów przedstawił Dariusz Adamczyk (NIH w Warszawie), prezentujący na warsztatach
chronologię i geograficzny rozkład znalezisk skarbów
(Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze, Śląsk). Thomas Foerster (CMS Bergen) przedstawił swoje obserwacje, skoncentrowane na zagadnieniu opisu norweskich ośrodków politycznych w dojrzałym średniowieczu poprzez
analizę ich topografii sakralnej, przy czym wyniki swoich studiów zestawił z analogicznymi badaniami doty-

Jezuita Stanisław Stojałowski (1845-1911)

czącymi Rzeszy (Bamberg, Speyer). Na koniec Norbert
Kersken (NIH w Warszawie) zaprezentował porównanie polityki zewnętrznych małżeństw dynastycznych Przemyślidów, Arpadów i Piastów i jej znaczenie dla stabilizacji procesów kształtowania się władzy. Dyskusja pokazała, jak owocne może być łączne spojrzenie na zjawiska kulturowe i polityczne zachodzące na północnych
i wschodnich obrzeżach Europy w dojrzałym średniowieczu.
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Polska a I wojna światowa

Jews in Europe in the aftermath of the Holocaust – część II

26 i 27 kwietnia 2012 r. Instytut zorganizował warsz-

W dniach od 14 do 15 maja 2012 r. odbyła się w Żydow-

taty, na których zaprezentowano nowe badania, trendy

skim Instytucie Historycznym w Warszawie druga część

badawcze i wyniki studiów nad zagadnieniem Polski

międzynarodowej konferencji To stay or go? Jews in

w I wojnie światowej. Warsztaty zorganizowano w związ-

Europe in the immediate aftermath of the Holocaust /

ku z pracami nad ową tematyką, realizowanymi w Nie-

Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych

mieckim Instytucie Historycznym w Warszawie przez

latach po Holocauście. Została ona opracowana kon-

polsko-niemiecką grupę badawczą w ramach wielkiego

cepcyjnie i zorganizowana wspólnie przez dr Helenę

projektu stworzenia międzynarodowej, europejskiej

Datner (ŻIH), dr Katrin Steffen (Instytutu Północno-

„Encyklopedii Pierwszej Wojny Światowej 1914 – 1918”,

-Wschodni w Lüneburgu) i dr Katrin Stoll (NIH w War-

dostępnej online.

szawie). Badacze i badaczki z Ameryki, Europy i Izraela
dyskutowali przez dwa dni na temat warunków życia,
perspektyw i szans rysujących się przed europejskimi
Żydami w pierwszych latach po Holokauście. W obliczu
ogromu zbrodni, politycznych zawirowań powojennych,
utrzymującej się nadal antysemickiej atmosfery i ponawiających się aktów przemocy na tle antysemickim,
wielu Ocalałych zadawało sobie pytanie, czy powinni
wrócić do swoich przedwojennych ojczyzn i zacząć życie
od nowa, czy też wyemigrować z Europy. Sytuację
Żydów w Europie Wschodniej i Zachodniej analizowano w oparciu o przykłady z różnych krajów (Niemiec, Francji, Polski, Czechosłowacji, Związku Radziec-

(od lewej:) Jan Snopko, Piotr Szlanta, Klaus Richter, Ruth Leiserowitz

kiego), regionów (Dolny Śląsk, Transylwania) i miast
(Frankfurt nad Menem, Lwów, Wrocław).

Referaty wygłaszano i komentowano w ramach czterech
paneli, przy czym zakres tematyczny rozciągał się od

Program konferencji dzielił się na cztery części. Refe-

„wyobrażeń o wojnie” (panel I), poprzez „swoich, obcych

raty pierwszej sekcji traktowały o ruchach migracyj-

i władzę – etniczność uwikłaną w wojnę” (panel II) oraz

nych Żydów po wyzwoleniu oraz o interakcji Żydów

„wojnę w doświadczeniach grupowych” (panel III), po

i nie-Żydów w różnych miejscach, które spełniały dla

„kobiety i dobroczynność w I wojnie światowej” (panel IV).

Ocalałych funkcję stacji przejściowych i tymczasowych

Imprezę podsumował wieczorny wykład Rogera Chick-

kwater. W drugiej sekcji przeanalizowano skutki Holo-

eringa pt. „Jak pisać (miejską) historię I wojny świato-

kaustu dla społeczności żydowskich w oparciu o różne

wej?” Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem,

przykłady, takie jak: nieudana odbudowa ruchu Betar

dzięki czemu odbyły się liczne ciekawe dyskusje i nawią-

w Polsce, reakcje żydowskich pisarzy w Polsce, instytu-

zano wiele nowych kontaktów badawczych. Ponadto,

cjonalna struktura społeczności żydowskich we Francji

dzięki warsztatom, szeroka publiczność mogła już przed

i studium World Jewish Congress na temat sytuacji

nadchodzącą rocznicą wybuchu I wojny światowej zapo-

Żydów w Rumunii. Trzecia sekcja dotyczyła stosunku

znać się z ową interesującą problematyką.

politycznego establishmentu i władz lokalnych do Ocalałych. W ramach czwartego panelu omawiano wczesne formy dokumentowania, badania i upamiętniania
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Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów w jej społecznych
i kontynentalnych kontekstach od X do początków XIII w.

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 r. odbyła się w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie międzynarodowa konferencja pod tytułem: „Kupcy, klerycy,
dynaści. Władza Piastów w jej społecznych i kontynentalnych kontekstach od X do początków XIII w.” Przedmiotem konferencji była identyfikacja i opis sieci powiązań społecznych, które we wczesnym i dojrzałym średniowieczu miały znaczenie dla władzy Piastów. Tak
(od lewej:) Helena Datner, Katrin Stoll, Katrin Steffen

postawione pytanie badawcze zakładało, że tworzenie się władzy nie było w średniowiecznej Polsce pro-

Holokaustu oraz przeprowadzano analizę świadectw

cesem przebiegającym endogennie, lecz należy je roz-

Zagłady. Podsumowując, nowe, ogólnoeuropejskie, wie-

patrywać w kontekście ogólnoeuropejskich interakcji.

loaspektowe i interdyscyplinarne ujęcie tematu okazało

Kontakty i impulsy, zaangażowanie i konflikty, które

się niezwykle owocne.

wynikły z owych uwarunkowań prowadziły do powstania osobistych relacji i powiązań o charakterze sieci –
okazały się one strukturalnie stabilne przez wiele po-

Władza i jej struktury w Europie Środkowej w X-XIII wieku

koleń, lecz w konkretnych przypadkach wymagały regularnego odnawiania. W oparciu o źródła pisane, numi-

Już po raz czwarty w Gnieźnie spotkali się młodzi histo-

zmatyczne i archeologiczne referenci z Polski, Niemiec,

rycy z Polski, Czech i Niemiec, by przedstawić swoje bada-

Szwecji, Danii i Holandii dali w 14 wystąpieniach wgląd

nia naukowe i poddać dyskusji ich wyniki. Centralnym

w złożone spektrum kontynentalnych i ponadkontynen-

zagadnieniem warsztatów, zorganizowanych przez Insty-

talnych interakcji. Ich podmiotem byli kupcy, przedsta-

tut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-

wiciele dynastii piastowskiej i duchowni, a sięgały one

niu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Insty-

aż do Skandynawii na północy, Francji na zachodzie,

tut Kultury Europejskiej w Gnieźnie było tym razem

Włoch na południu oraz niekiedy aż do rejonu środko-

powstanie i rozwój struktur władzy w Europie. Po wykła-

wej Wołgi i Azji Środkowej na wschodzie. Dwie sprawy

dzie wprowadzającym, wygłoszonym przez prof. Her-

ukazały się przy tym w całej jasności: po pierwsze, kon-

manna Kampa (Paderborn) zaprezentowano 15 refe-

takty te miały fundamentalne znaczenie dla tożsamo-

ratów, dających wgląd w wielowątkowe i szeroko za-

ści elit i, co za tym idzie, dla uformowania się monarchii

krojone chronologicznie spektrum tematów: począw-

gnieźnieńskiej na płaszczyźnie intelektualnej, kulturo-

szy od chrystianizacji morawskich elit władzy w IX w.

wej i gospodarczej; po drugie, owe sieci charakteryzo-

i problematyki grodów w Polsce w połowie XI w., po-

wały się nierzadko różną chronologią i geografią.

przez wykształcanie się tożsamości w XI-XII w. i aspekty
historii pieniądza w XIV w. w Europie Środkowej i Zachod-

Innowacyjne podejście, zakładające zgromadzenie na

niej, po dwie elekcje królewskie w Czechach i posel-

konferencji badaczy specjalizujących się niekiedy w bar-

stwach w Rzeszy Niemieckiej na początku XVI w. Oży-

dzo odległych od siebie dziedzinach, w celu przedys-

wione dyskusje stanowiły znakomite uzupełnienie

kutowania strukturalnych związków i sieci powiązań,

wystąpień i wzbogacały ową niezwykle interesującą

spotkało się z wielkim zainteresowaniem również wśród

konferencję.

fachowej publiczności, co znalazło odzwierciedlenie
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w ożywionej dyskusji. Tego rodzaju ujęcie tematu za-

pierw w wersji polskiej. 31 sierpnia zostały one dogłęb-

sługuje na dokładniejsze omówienie w przyszłości i roz-

nie przedyskutowane w trakcie warsztatów z udzia-

ważenie znaczenia kontynentalnych sieci powiązań dla

łem autorów.

tworzenia się władzy piastowskiej.
Tożsamość narodowa i ponadnarodowe powiązania

Wykształcanie się tożsamości narodowej w trakcie tzw.
„długiego wieku XIX“ stanowi jedno z kluczowych zagadnień w badaniach nad dziejami Europy Środkowej
i Wschodniej. Powstanie świata podzielonego na państwa, a uporządkowanego wedle kategorii narodowych
nie było jednak procesem ani naturalnym, ani bezalternatywnym, ani niekontrowersyjnym; proces ten kształtowali wszak ludzie, a jego efekt końcowy pozostawał
niewiadomy. W dniach od 11 do 13 października 2012 r.
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja, której celem
było dostarczenie nowych impulsów studiom nad tym
właśnie zespołem zagadnień. Aby to osiągnąć, postanowiono skupić się na kwestiach takich jak intensyfikacja i przyspieszenie komunikacji oraz wymiany transgranicznej, które zaobserwować można było w XIX w.
Rozległe kontynentalne powiązania władzy piastowskiej

również w Europie Środkowo-Wschodniej. Centralne
pytanie brzmiało z jednej strony: w jaki sposób coraz
to ściślejsze kontakty wpływały na wykształcenie się po-

Reading the Chronica Polonorum by Bishop Vincentius

działu Europy Środkowo-Wschodniej na narody? Z dru-

of Cracow

giej zaś: gdzie kontakty te tworzyły struktury stawiające opór owemu procesowi bądź formułowały idee

Kronika Mistrza Wincentego jest poza Polską właści-

konkurencyjne wobec nacjonalizmu? Skoncentrowa-

wie nieznana. Wymienia się ją wprawdzie w przeglą-

nie się na tych właśnie aspektach wyłaniania się naro-

dowych działach na temat historii literatury i gatunków

dów wiązało się z przyjęciem perspektywy pojedyn-

literackich, a czasem uwzględnia również w pojedyn-

czych uczestników omawianych procesów komunikacji.

czych studiach historiograficznych, nie istnieje ona jed-

Poprzez skupienie się na uczestnikach wydarzeń oraz

nak w świadomości badaczy jako świadectwo europej-

na sposobie, w jaki włączali się oni w otaczające ich

skiej historii XII w. Wydaje się zatem wielce pożądane,

struktury społeczne i kulturowe, by stać się ich częścią,

by przybliżyć badaczom spoza Polski tekst i autora

chciano dojść do ustaleń będących czymś więcej niż tyl-

dzieła. W tym celu przygotowywany jest we współpra-

ko rekonstrukcją idei i ideologii przyświecających jed-

cy z Dariusem von Guettnerem (Melbourne) angloję-

nostkom – ustaleń, które ukażą sprawę w całej pełni

zyczny tom zbiorowy na temat Mistrza Wincentego.

i w całej złożoności jej kulturowych odniesień. Pytano

12 polskich mediewistów poproszono o napisanie do

przy tym zwłaszcza, jak kształtowała się relacja pomię-

tego tomu artykułów badawczych, które powstały naj-

dzy nacjonalizmem a szeroko reprezentowanymi w póź-
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nym XIX w. uniwersalistycznymi (religijnymi, naukowymi

Obrazy „innego” w Europie Środkowo-Wschodniej

czy politycznymi) wyobrażeniami o porządku świata.
W tym kontekście omawiano z jednej strony myśl ka-

W dniach od 15 do 17 listopada 2012 r. odbyła się w Nie-

tolicką, jako dyskurs początkowo konkurencyjny wo-

mieckim Instytucie Historycznym w Warszawie między-

bec nacjonalizmu, z drugiej zaś złożony stosunek do

narodowa konferencja pt. „Obrazy <innego> w Euro-

nacjonalizmu wielkich projektów politycznych, takich

pie Środkowej i Wschodniej. Ciągłość i zmiana wzajem-

jak liberalizm i socjalizm.

nego postrzegania pomiędzy 1968 a 1989 r.” Konferencja przygotowana została w ramach działań IV
obszaru badawczego, a jej organizatorem był Jens Boysen we współpracy z Ruth Leiserowitz. Partnerami instytucjonalnymi były organizacje: Europejska Sieć Pamięć
i Solidarność, Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Katedra Studiów nad Kulturą Krajów
Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz oraz Instytut Kultury i Historii
Niemców w Europie Północno-Wschodniej Uniwersytetu w Hamburgu (Nordost-Institut). Konferencja zgromadziła dwudziestu referentów z dziewięciu krajów,
którzy dyskutowali o tym, jak pomiędzy praską wiosną
1968 r. a końcem komunizmu w 1989 r. w rozmaitych

(od lewej:) Tim Buchen i Ruth Leiserowitz

dziedzinach życia zmieniało się w oczach mieszkańców
Europy Środkowej i Wschodniej postrzeganie „innych”:

W dalszych częściach przedmiotem dyskusji stały się rów-

ludzi, grup, narodów. Założeniem, które stało u pod-

nież alternatywne koncepcje dotyczące życia ludzkie-

staw rozważań, była obserwacja, że począwszy od lat 70.

go, obszary życia społecznego oraz rodzący się w oma-

na różnych poziomach dochodziło – w dużej mierze

wianym okresie dyskurs postępu jako rywali identyfikacji

dzięki intensyfikacji doświadczeń związanych z prze-

narodowościowej. Kolejnym tematem było pytanie, czy

kraczaniem granic państwowych, a także dzięki nowym

identyfikacja narodowa nie była przypadkiem nieza-

zjawiskom medialnym – do stopniowego poszerzenia

mierzonym rezultatem opisywania świata w katego-

horyzontów i różnicowania się zachowań i sposobów

riach imperialnych i w jakiej relacji stała ona do poja-

myślenia.

wiających się w XIX w. pierwszych prób regulacji zjawisk
ogólnoświatowych za pomocą prawa międzynarodowego, nauki czy polityki światowej. Choć punkt ciężkości konferencji położony został na imperium Habsburgów, referaty obejmowały cały region Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz części carskiej Rosji.
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Referenci, wygłaszający swoje wystąpienia w języku

wiała m.in. pytanie, jak po 1945 r. wyglądały koncepcje

niemieckim bądź angielskim, dostarczyli wielu intere-

obchodzenia się z rozmaitymi grupami „dzieci wojny”,

sujących przykładów ilustrujących owo zjawisko, zwią-

wypracowane w krajach socjalistycznych i demokra-

zanych z rozmaitymi obszarami życia: postawami poli-

tycznych i jakie podobieństwa pomiędzy doświadcze-

tycznymi i światopoglądowymi, stereotypami i obrazami

niami owych dzieci zaobserwować można na Wscho-

innych nacji, kontaktami handlowymi i turystycznymi,

dzie i Zachodzie. Anglojęzyczna konferencja pozwoliła

mediami jako zdobywającymi coraz większe znaczenie

ponadto zebrać w jednym miejscu doświadczonych

nośnikami (fizycznych i mentalnych) obrazów, sztuką

naukowców oraz badaczy i badaczki młodszego poko-

i zmianami stosunków wewnątrzspołecznych. Przy całej

lenia z różnych krajów, co dało asumpt do często dość

różnorodności owych przykładów z referatów wyłoniły

gwałtownych polemik metodologicznych na temat rela-

się pewne elementy strukturyzujące, jak np. wzajemne

cji świadków i wywiadów biograficznych.

odniesienie pomiędzy obrazem „innego” a obrazem
„swojego”, nierzadko zdumiewająca zmienność, ale
również trwałość poszczególnych wzorców wyobra-

Legitymizacja dynastii książęcych w Polsce i w Rzeszy

żeń, czy fakt, że ze strony – zdawałoby się – „podobnych” nośników, zwłaszcza w obrębie obu ówczesnych

W dniach 13 – 14 grudnia 2012 r. w Niemieckim Insty-

„bloków światopoglądowych” nie istniała możliwa do

tucie Historycznym w Warszawie odbyła się konferen-

zaobserwowania jedność przekonań. Ponieważ cały ów

cja, zorganizowaną przez Ewę Wółkiewicz i Grischę

kompleks tematyczny wymaga bardzo zróżnicowa-

Vercamera, której tematem były strategie legitymiza-

nego podejścia i jak na razie formułować można tylko

cyjne i dyskurs tożsamościowy niemieckich i polskich

bardzo ostrożne wnioski ogólne, we wszystkich czę-

książąt w dojrzałym i późnym średniowieczu. Aby zawę-

ściach konferencji dochodziło do bardzo gwałtownych

zić temat, skupiono się na porównaniu świadectw pisa-

i owocnych dyskusji, które uczestnicy uznali za inspira-

nych (kronik, dokumentów, literatury spisywanej na dwo-

cję dla własnej pracy badawczej.

rach itd.) powstałych pod patronatem książąt, a także
na roli władców jako mecenasów. Od czasów dojrzałego średniowiecza lokalne księstwa, istniejące w obrę-

War children in Post war: A West- East perspective

bie większych konglomeratów władczych, jakimi były

on child policies

Królestwo Polskie i Rzesza, stawały się coraz bardziej
samodzielne: hasłowo opisuje się owo zjawisko termi-

We współpracy z Instytutem Historii Europy i Europej-

nem „władztwo terytorialne”. Identyfikacja z regionem,

skiej Opinii Publicznej im. Ludwiga Boltzmanna w Wied-

czy księstwem postrzeganym w kategoriach przestrzen-

niu Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorga-

nych, była niezwykle ważna dla zaznaczenia autono-

nizował w dniach 13 – 15 grudnia 2012 r. międzyna-

mii księcia wobec stojącego wyżej monarchy. Rosnąca

rodową konferencję pt. „War Children in the Postwar:

pewność siebie właśnie wobec owego wyżej postawio-

A West-East Perspective on Child Policies, Child Expe-

nego króla czy cesarza znalazła swoje odbicie w zmia-

riences and War Childhood Remembrance Cultures in

nach, które wyraźne prześledzić możemy w źródłach

Europe since 1945“. Za organizację konferencji odpo-

powstałych na przestrzeni stuleci. Ogółem, dziewięciu

wiedzialne były Maren Röger, zajmująca się m.in. bada-

historyków niemieckich i sześciu polskich przedstawiło

niami nad polskimi dziećmi w czasie okupacji i Mach-

referaty traktujące o księstwach obu krajów (były to

teld Venken. Konferencja, która odbyła się w siedzibie

następujące regiony: Pomorze, Meklemburgia, Śląsk,

Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, miała na celu porów-

Baden, Brandenburgia, Saksonia, Bawaria, Małopolska,

nanie pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią, i sta-

Wielkopolska i Mazowsze). Wygłoszono także wystą-
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Promocje książek

pienia na szersze tematy, takie jak prawno-historyczny

Nicht West, Nicht Ost/ Nie Zachód, nie Wschód.

rys zjawiska w omawianej epoce czy zorientowany na
analizę dyskursu referat o identyfikacji w późnym śre-

13 września Niemiecki Instytut Historyczny w War-

dniowieczu, które to wystąpienia dały asumpt do dal-

szawie wraz z wydawnictwem Neriton zaprosili na

szej dyskusji, a także wpisywały regionalnie zakrojone

publiczną prezentację dysertacji Bernharda Strucka

analizy w szerszy kontekst. Szczególny nacisk położono

„Nicht West- nicht Ost. Frankreich und Polen in der

w czasie konferencji na komparatystykę oraz na opisa-

Wahrnehmung deutscher Reisender zwischen 1750 und

nie poszczególnych strategii identyfikacyjnych; z tego

1850“. Po wykładzie wygłoszonym przez prof. Almut

względu organizatorzy przeznaczyli wiele czasu na

Bues, która zaprezentowała fachowe wprowadzenie

owocną, jak się okazało, dyskusję po referatach.

do tematyki podróży, zwyczajów podróżnych i przewodników pomiędzy XVI a XIX w., Autor oraz prof. Igor
Kąkolewski wzięli udział w dyskusji moderowanej przez
prof. Ruth Leiserowitz. Bernhard Struck przeanalizował dla badanego okresu ok. 350 niemieckich relacji z
podróży do Francji i ok. 110 z podróży do Rzeczpospolitej; te drugie przedsiębrane były na ogół z powodów
zawodowych bądź rodzinnych, podczas gdy we Francji
mieliśmy do czynienia również ze specyficzną „turystyką rewolucyjną”. Pilnie obserwowano przy tym rozwój
sytuacji politycznej w krajach docelowych. Począwszy od
1848 r. również w Niemczech do głosu doszły wyraźne
ambicje narodowe, przez co gwałtownie spadła sympatia dla krajów sąsiednich, a kontakty kulturalne na
skalę ponadkrajową osłabły. Podzielana początkowo
w całych Niemczech sympatia zarówno dla Francji, jak
i Rzeczpospolitej Obojga Narodów przekształciła się
w ciągu dwóch pokoleń w rywalizację pomiędzy narodami. Igor Kąkolewski i Bernhard Struck dyskutowali
ponadto o zagadnieniu „podobieństw między zjawiskami nieporównywalnymi” i wyjaśniali, w jakim stopniu w relacjach podróżnych odzwierciedlała się przemiana społecznie konstruowanego obrazu „obcego”
w definiowany w kategoriach narodowych obraz wroga.

Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur

Prof. Dan Diner (Lipsk) był 15 października 2012 r.
gościem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i na wieczornym spotkaniu zaprezentował dwa
pierwsze z planowanych siedmiu tomów Encyklopedii Historii i Kultury Żydów („Enzyklopädie jüdischer
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Geschichte und Kultur“). Przedsięwzięcie wydawnicze
jest częścią projektu badawczego realizowanego od
2007 r. w Saskiej Akademii Nauk w Lipsku zatytułowanego „Europejskie Tradycje – Encyklopedia Kultur
Żydowskich”. Wydawca zapoznał publiczność z założeniami i zasadami pracy nad encyklopedią, przy której
współpracuje ponad 500 renomowanych naukowców
z całego świata. Prof. Diner wyjaśnił, że zaprezentowany w leksykonie encyklopedyczny kanon jest wyrazem złożonej konfiguracji trzech przenikających się
nawzajem perspektyw: po pierwsze, chodzi o spojrzenie „od wewnątrz”, z perspektywy żydowskiej samoidentyfikacji; po drugie, o spojrzenie „z zewnątrz”,
kierowane za pośrednictwem różnych dyscyplin naukowych na zagadnienia związane z kulturą żydowską;
w końcu zaś o perspektywę uniwersalnego znaczenia żydowskiego doświadczenia, które wykracza poza
zagadnienia związane wprost z Żydami i żydowskim
dziedzictwem. W dalszej części prof. Diner podkreślił,
że encyklopedia jest dziełem w pełni samodzielnym
i oryginalnym, i jej treść nie jest rozwinięciem żadnej
z wcześniejszych encyklopedii, choć oczywiście miała
na nią wpływ żydowska kultura encyklopedyczna.

Dan Diner
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Kolokwia

Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-

18 stycznia		

szawie umożliwiają stypendystom Instytutu oraz mło-

Mindaugas Sapoka (University of Aberdeen), The Echo

dym naukowcom przebywającym gościnnie na stypen-

of Poltava: The decomposition of the pro-Swedish Camp

diach NIH przedyskutowanie w wąskim naukowym gro-

in the Grand Duchy of Lithuania in 1709-1714.

nie dotychczasowych rezultatów prowadzonych badań.
Kolokwia odbywają się w środy o godz. 11.00 w sali

8 lutego		

konferencyjnej Instytutu. W roku 2012 na kolokwiach

Bianca Hoenig (Uniwersytet w Bazylei), Das Gebirge als

wystąpili następujący badacze:

sozialistisches Labor? Das Spannungsfeld von Naturschutz und Naturnutzung am Beispiel der Tatra, 19451989.
29 lutego		
Stephan Flemmig (Uniwersytet w Jenie), Kursächsische
Außenpolitik in Ostmitteleuropa (1423-1520).
14 marca		
Svenja Bethke (Uniwersytet w Hamburgu), ‚Kriminalität‘
und ‚Recht‘ im jüdischen Ghetto in Ost-europa während
des Zweiten Weltkrieges.
21 marca 		
Peter Römer (Uniwersytet w Münster), Nach dem Staatssozialismus. Die Geschichtspolitik der Deutungseliten
in Deutschland und Polen, 1989-2009. Ein beziehungsgeschichtlicher Diktaturaufarbeitungsvergleich.
28 marca		
Sophie Straube (Uniwersytet Monachijski), Polen und
die US-amerikanische Polonia seit 1989: Diskurse über
Nation und Diaspora.
11 kwietnia		
Wiebke Lisner (Szkoła Wyższa w Osnabrück), Deutsche
Hebammen während des Zweiten Weltkrieges im ‚biopolitischen Laborraum‘ des polnischen Besatzungsgebiets am Beispiel des ‚Warthegaus‘.
25 kwietnia		
Corinna Kühn (Uniwersytet w Kolonii), Das subversive
Potential des agierenden Körpers. Medialisierte Performances und Aktionen der Neoavantgarde(n) Ostmitteleuropas von 1960 bis 1989.
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16 maja		

12 września

Kinga Bloch (University College London), Fernsehfami-

Achim Wörn (Uniwersytet Techniczny w Berlinie), Die

lien in Zeiten des Kalten Krieges. Stereotypen, Identi-

jüdische Bevölkerung Stettins in den Jahren 1945-1951.

tät und Erinnerung am Beispiel von Fernsehserien aus
Polen, Ost- und Westdeutschland.

17 października 		
Teresa Willenborg (Uniwersytet w Hanowerze), Natio-

23 maja		

nalitätenpolitik in der Volksrepublik Polen. Die polni-

Hanna Grzempa (Uniwersytet Techniczny w Braun-

sche Arbeiterpartei PZPR und die nationale Frage.

schweig), Deutungen des Sozialismus zwischen Geschichtspolitik und Eigensinn pädagogischer Akteure.

31 października 		

Ein deutsch-polnischer Vergleich.

Stefan Thierfelder (Uniwersytet we Freiburgu), Im Kampf
für die Ostmark. Das ostpreußische Ab-stimmungsge-

6 czerwca			

biet in zeitgenössischer Dokumentation.

Lisa Bonn (Uniwersytet w Getyndze), Über den Gebrauch
nationaler Kategorien in der polnischen Öffentlichkeit

7 listopada 		

seit den 1970er Jahren - Überlegungen aus soziologi-

Marc Banditt (Uniwersytet Poczdamski), Die Naturfor-

scher Perspektive.

schende Gesellschaft in Danzig von 1743 bis 1820. Wandel des aufgeklärten Bürgertums?
21 listopada
Stefan Zwicker (Uniwersytet w Bonn), Fußball und Nationalkonflikte in den böhmischen Ländern und Oberschlesien 1890-1945. Zur Rolle einer populären Sportart in ethnisch gemischten Gesellschaften.
28 listopada
Vytautas Volungevičius (Uniwersytet Wileński), Burgphänomen aus der Sicht der vergleichenden Geschichte:
Großfürstentum Litauen, Ostmitteleuropa, Westeuropa.

Katrin Steffen

5 grudnia		
20 czerwca			

Friedrich Cain (Uniwersytet w Konstancji), Wissen im

Małgorzata Mazurek (Centrum Badań nad Historią

Untergrund. Polnische Wissenschaftler im 2. Weltkrieg.

Współczesną w Poczdamie), Die Wege aus der Rückständigkeit. Polnische Sozialwissenschaftler und die

19 grudnia 		

Entstehung der Dritten Welt.

Katrin Steffen (Instytut Północno-Zachodni w Lüneburgu), Zum Schreiben transnationaler Biographien:

22 sierpnia		

Jan Czochralski und Ludwik Hirschfeld in ihren deutschen

Jan de Graaf (University of Portsmouth), Across the Iron

und polnischen Wissensräumen im 20. Jahrhundert.

Curtain. European Social Democracy between Worlds
War and Cold War, 1943-1948.
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2.		 Publikacje
Publikacje drukowane
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie w 2012 roku

Przemoc i życie codzienne w okupowanej

wydał nowe publikacje w ramach swoich czterech serii

Polsce 1939 – 1945

wydawniczych. W seriach tych publikowane są zarówno
wyniki badań pracowników NIH, jak i innych historyków, edycje źródłowe dotyczące dziejów Polski i historii stosunków polsko-niemieckich, jak również prekur-

Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939-1945, red. Jochen Böhler,
Stephan Lehnstaedt, [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 26], Osnabrück 2012, 566 s., EUR 39, 80,
ISBN 978-3-938400-70-8.

sorskie metodologicznie i innowacyjne merytorycznie
studia dotyczące historii Europy, Polski i Niemiec w przekładach na język polski lub niemiecki. Seria Quellen
und Studien (Źródła i Studia) koncentruje się przede
wszystkim na pracach z zakresu historii epok przednowoczesnych, z kolei seria Einzelveröffentlichungen (Pojedyncze publikacje) przewidziana jest dla prac z zakresu
późniejszej historii, zwłaszcza dotyczących XX w. W serii
Klio in Polen (Klio w Polsce) publikowane są fundamentalne prace polskich historyków w przekładzie na język
niemiecki, zaś w serii Klio w Niemczech odwrotnie –
najważniejsze opracowania niemieckojęzycznych badaczy w przekładzie na język polski.

23 artykuły zawarte w tomie zbiorowym stanowią rezultat konferencji pt. „Przemoc i dzień powszedni w oku-

W seriach wydawniczych ukazały się w minionym roku:

powanej Polsce”, zorganizowanej przez Niemiecki Insty-

tom 25 i 26 serii Quellen und Studien, tomy 26, 27, 28

tut Historyczny w Warszawie oraz Muzeum II Wojny

serii Einzelveröffentlichungen oraz tom 18. serii Klio

Światowej w Gdańsku w listopadzie 2009 r. Historia

w Niemczech. Instytut opublikował ponadto poza swo-

życia codziennego, historia przemocy, a także metoda

imi seriami wydawniczymi edycję źródeł Ludność żydow-

porównawcza są nurtami badawczymi obecnymi od

ska w Warszawie w latach 1939-1943, przygotowaną

wielu lat w nauce. Nie miało natomiast dotychczas

w ramach projektu realizowanego we współpracy z insty-

miejsca ich systematyczne połącznie i wykorzystanie

tucjami partnerskimi oraz cztery inne publikacje. Łącz-

dla analizy okupacji i wojny. Opublikowany tom zbio-

nie – w ramach swoich serii i poza nimi – Instytut wydał

rowy korzysta z tej połączonej perspektywy, by przyj-

w minionym roku jedenaście książek.

rzeć się zagadnieniu niemieckiej i radzieckiej okupacji
Polski w czasie II wojny światowej. Pierwsza część
publikacji skupia się na analizie nowych form władzy,
wprowadzanych przez okupantów. Spojrzenie koncentruje się w głównej mierze na specyficznych nazistowskich i radzieckich metodach sprawowania władzy – część ta przedstawia m.in. wymiar sprawiedliwości,
grupy operacyjne i narodowosocjalistyczny aparat osiedleńczy. Drugi rozdział poświęcony jest nowym elitom,
powstałym w wyniku zwycięstw militarnych. Znajdujące się w nim artykuły poświęcone są m.in. radzieckim
oficerom politycznym, NKWD, ale również urzędnikom w Kraju Warty i niemieckim okupantom w War-
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szawie. Po tej części następują studia poświęcone etni-

pejskim szlachta odgrywała tak doniosłą rolę, jak w Pol-

cyzacji dnia codziennego, do której doszło w wyniku

sce. Odkąd w XV w. szlachta polska zamknęła się jako

działalności opisanych wcześniej struktur władzy i elit.

stan, do którego przynależy się z urodzenia, zdomino-

Znajdują się tu analizy polityki ludnościowej w mia-

wała ona politykę, życie społeczne i gospodarcze w takim

stach, których mieszkańcy pomiędzy 1938 a 1946 r. kil-

stopniu, że królestwo, jakim była Polska, przeobraziło

kakrotnie przechodzili pod różne okupacje i stykali się

się niemalże w „republikę szlachecką”. Również ilo-

tym samym z różnymi systemami wyobrażeń narodo-

ściowo szlachta polska, stanowiąc ok. 8 – 10% ludności

wościowych. By podkreślić centralne znaczenie, jakie

kraju, wyróżniała się wyraźnie na tle europejskim.

dla historii Polski ma ruchu oporu, został on osobno

Jeszcze w XIX i XX w. zachowanie i mentalność szlachty

omówiony w ostatnim, czwartym rozdziale tomu. Roz-

odbijało się głęboko na polskiej kulturze oraz wywie-

dział ten ukazuje walkę przeciwko okupantowi z per-

rało decydujący wpływ na historię narodu. Gdzie szu-

spektywy polskiej, żydowskiej i ukraińskiej, jak rów-

kać początków tej niezwykle potężnej warstwy spo-

nież działalność okupantów skierowaną przeciwko

łecznej i jakie mechanizmy i okoliczności doprowadziły

podziemiu i sposób, w jaki ruch oporu traktował zja-

w XI – XIV w. do jej stopniowego wykształcenia się?

wisko etnicyzacji dnia codziennego.

Opublikowany tom zawiera odpowiedzi na te pytania,
oparte na najnowszych badaniach, zawiera opublikowany tom. Zbiera on 13 zestawionych przez redaktora

Studia nad szlachtą w średniowiecznej Polsce

i poprzedzonych obszernymi wstępami studiów polskich mediewistów, wyjaśniających w pierwszym rzę-

Eduard Mühle (red.), Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen
[Quellen und Studien, t. 25], Wiesbaden 2012, 496 s., mapy, tablice
genealogiczne, EUR 64, ISBN 978-3-447-06589-4.

dzie długofalowy proces transformacji, dzięki któremu
z książęcych popleczników, dostojników, wojowników
i rycerzy wykształciła się prawnie jednolita, lecz bardzo zróżnicowana pod względem społecznym i ekonomicznym warstwa szlachecka. Dyskutowane są w nich
ponadto: wkład możnych w politykę książąt i królów
piastowskich, wykształcenie się grup rodów szlacheckich posługujących się wspólnym herbem oraz podstawy gospodarcze funkcjonowania szlachty. Opublikowany tom daje tym samym nie tylko wgląd w aktualny
stan polskich badań, ale stanowi pierwszy w języku niemieckim obraz średniowiecznych początków i warunków kształtowania się polskiej szlachty.

Tannenberg-Grunwald- Žalgiris 1410

Publikując 25. tom serii Quellen und Studien Niemiecki
Instytut Historyczny w Warszawie zaprezentował czy-

Krieg und Frieden im späten Mittelalter [Quellen und Studien des
Deutschen Historischen Instituts, t. 26], red. Werner Paravicini, Rimvydas
Petrauskas, Grischa Vercamer, Wiesbaden 2012, s. 356, 2 rys., 1 tab.,
EUR 52,- ISBN 978-3-447-06661-7

telnikom niemieckojęzycznym zbiór aktualnych polskich prac badawczych na temat genezy i wczesnego

Tom zbiorowy prezentuje teksty, stanowiące rezultat

rozwoju polskiej szlachty. W mało którym kraju euro-

konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się
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w Wilnie w październiku 2010 r. Organizatorami konferencji był Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu
Wileńskiego i Seminarium Historycznym Uniwersytetu

Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych
Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach
niemieckich podróżnych w latach 1750 – 1850. [Klio w Niemczech, t. 18],
Warszawa 2012, 311 s.,34 zł, ISBN 978-83-75

Christiana Albrechta w Kilonii. Bitwa pod Grunwaldem (niem. Tannenberg, lit. Žalgiris), która położyła
w 1410 r. kres hegemonii Zakonu Krzyżackiego w rejonie Morze Bałtyckiego, odgrywała decydującą, niemalże
centralną rolę w stosunkach polsko-niemieckich w XIX
i XX w. Z okazji 600. rocznicy bitwy polscy, niemieccy,
litewscy, białoruscy, a także francuscy historycy zgromadzili się w Wilnie, by wpisać owo wydarzenie na
powrót w jego pierwotny kontekst i uwolnić od zniekształceń wynikających z interpretacji zgodnej z różnorakimi (narodowymi) interesami. Wyniki konferencji prezentowane są w formie tomu poświęconego
zagadnieniu wojny i pokoju w późnym średniowieczu,
a ich kontekstem jest szerokie, europejskie tło porównawcze. Do omawianych zagadnień należy nie tylko
pytanie, jak uważnie Zachód obserwował około 1400 r.
wypadki w Europie Środkowo-Wschodniej i jak bardzo
w nie ingerował, ale również, jak w tym okresie prowadzono wojny i bitwy, i jakie są obecnie możliwości

Przedmiotem zakrojonego porównawczo studium jest

interpretacyjne. Co naprawdę wydarzyło się na polu bitwy

sposób postrzegania Francji i Polski przez niemieckich

pod Grunwaldem i jaki były tego kontekst? W żadnym

podróżnych w latach 1750 – 1850. Podstawę źródłową

razie nie można określić stosunków polsko-krzyżac-

stanowią liczne niemieckie relacje z podróży, powstałe

kich jako stanu permanentnej, przepełnionej nienawi-

między końcem XVIII a połową XIX w. Pierwsza część

ścią wojny pomiędzy Polską a Niemcami – mieliśmy

publikacji skupia się na przedstawieniu osób podróżu-

raczej do czynienia z szybką i wzajemną akulturacją.

jących i praktyki podróżowania oraz na analizie zaple-

Pamięć o wydarzeniach, działająca długofalowo, mogła

cza zawodowego i wyznaniowego podróżnych. Autor

zależnie od bieżących interesów nasilać się lub słabnąć

stawia tezę, że wszystkie badane osoby przyjmują

i przeżywała w minionych stuleciach – aż po dzień dzi-

w swoich relacjach perspektywę wykształconego miesz-

siejszy – rozmaite koniunktury, które również zostały

czaństwa, które zwraca uwagę na „wielką różnicę pomię-

przedstawione w publikacji na przykładzie poszcze-

dzy znanym im środowiskiem miejsca pochodzenia,

gólnych historiografii narodowych.

a obcym społeczeństwem wiejskim, postrzeganym jako
nieokrzesane i zacofane”. Drugi rozdział dotyczy rozmaitych aspektów przebiegu podróży i postrzegania
przestrzeni. Przebadane tu zostały relacje opisujące
zarówno wiejskie regiony Francji i Polski, jak i kulturę
miejską obu krajów (Paryż, Warszawa, Lwów, Lyon).
Co znaczące, opisy francuskiej i polskiej prowincji zawie-
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rają podobnie negatywne obserwacje na temat budow-

mierski. Publikacja ukazała się w formie książki, zawie-

nictwa na wsi, zabobonności ludności wiejskiej i jej złej

rającej wprowadzenia oraz tytuły i numery zasobów

sytuacji materialnej. Tym samym dotyka się tu zagad-

archiwalnych oraz płytę CD, na której dostępne są odno-

nienia relacji pomiędzy centrum a peryferiami; jak pisze

śne źródła. Opublikowane tu po raz pierwszy doku-

Bernhard Struck, w oczach niemieckich podróżnych

menty obejmują raporty administracji cywilnej Dystryktu

„linia podziału między postępem a zacofaniem nie prze-

Warszawskiego, a także Judenratu i dotyczą lat 1939

biegała pomiędzy Zachodem a Wschodem, lecz między

– 1943. Znajdziemy tu m.in. sprawozdania tygodniowe

miastem a wsią”. W tym kontekście Struck podkreśla,

i miesięczne, tabele i zestawienia liczbowe na temat

że pojęcia Wschodu i Zachodu, jak je znamy z dzisiej-

sytuacji mieszkaniowej w getcie, żydowskiego systemu

szego uzusu językowego, do ok. roku 1800 nie odgry-

kształcenia, pracy przymusowej, śmiertelności w szpi-

wały niemal żadnej roli jako określenia części Europy.

talach, epidemii i rekwizycji majątku żydowskiego. Auto-

Przed ok. 1800-1815 r. umieszczano Polskę wraz z kra-

rami sprawozdań są zarówno urzędnicy niemieccy, jak

jami skandynawskimi na północy, podczas gdy Francja

i członkowie Judenratu. Dokumenty są kopalnią infor-

należała do południa Europy. Wschód uchodził nato-

macji o codziennym funkcjonowaniu getta i gospo-

miast w owym czasie za synonim Orientu. W trzeciej

darce okupacyjnej w Dystrykcie Warszawskim – zarówno

części książki ukazane zostało m.in., jak wewnątrznie-

dla zawodowego historyka, jak i dla zainteresowanego

miecka debata z lat 30. XIX w. na temat narodu i pań-

amatora, który chciałby dowiedzieć się więcej o życiu

stwa narodowego zmieniła narodowy obraz obcego

codziennym w okupowanej Warszawie. Jednocześnie

(Francuzów, Polaków) w relacjach podróżnych. Autor

za „suchymi” danymi statystycznymi np. na temat racji

analizuje tu m.in. pojęcie „polnische Wirtschaft” i stara

żywnościowych, konfiskacie ubranek dziecięcych czy

się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wczesny nacjo-

liczby zmarłych na tyfus kryje się rozmiar nędzy, jakiej

nalizm tamtych lat był o wiele ostrzej zwrócony prze-

doświadczała w owym czasie ludność żydowska.

ciw Polsce niż przeciw Francji. Publikację opatrzono
obszernym aneksem, w którym w formie tabelarycznej
zestawiono dane badanych podróżnych. Czytelnik znajdzie w nim szczegółowe informacje na temat ich dat

Women and Men at War

zamieszkania i wyznania.

Women and Men at War. A Gender Perspective on World War II and
its Aftermath in Central and Eastern Europe, red. Maren Röger, Ruth
Leiserowitz, [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen
Instituts Warschau, t. 28], Osnabrück 2012, 342 s., EUR 39,80, ISBN
978-3-938400-83-8

Edycja źródłowa na temat getta warszawskiego

Wydany przez Maren Röger i Ruth Leiserowitz zbiór arty-

życia, wykształcenia i zawodu, celu podróży, miejsca

kułów na temat historii płci i życia codziennego w czaLudność żydowska w Warszawie w latach 1939-1943. Życie-WalkaZagłada, wyd. Józef Kazimierski, współpraca: Jan Grabowski, Marta
Jaszczyńska, Danuta Skorwider, Warszawa 2012, 60 zł, ISBN 978-837181-303-0

sie II wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej obejmuje teksty dotyczące różnych
krajów i regionów, które w czasie wojny kilkakrotnie
przechodziły z rąk do rąk i doświadczyły brutalnych oku-

Publikacja na temat życia codziennego ludności żydow-

pacji. Artykuły w zbiorze stanowią rezultat konferen-

skiej w warszawskim getcie w latach 1939 – 1943, pla-

cji, która odbyła się w kwietniu 2011 r. w Niemieckim

nowana była początkowo jako wydawnictwo dwuto-

Instytucie Historycznym w Warszawie i na której tę dotąd

mowe – przygotowywał ją zmarły w 2008 r. dyrektor

mało przebadaną tematykę przedyskutowano w gro-

Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Józef Kazi-

nie historyczek i historyków z różnych krajów.
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sieniu do ról płciowych w okresie powojennym. Barbara Klich-Kluczewska omawia np. politykę reprodukcyjną w powojennej Polsce, na którą decydujący wpływ
miały wysokie straty wojenne w ludziach.
Tom dostępny jest także w formie e-booka.

Gotthold Rhode, badacz dziejów Europy Wschodniej
Eike Eckert, Zwischen Ostforschung und Osteuropa. Zur Biographie
des Historikers Gotthold Rhode (1916-1990) [Einzelveröffentlichungen
des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 27], Osnabrück 2012,
330 s., EUR 35, ISBN 978-3-938400-78-4

Młodzi powstańcy na warszawskim Mokotowie, sierpień 1944

Monografia, której punktem wyjścia była praca doktorska przedłożona w 2011 r. na kilońskim Uniwersytecie Christiana Albrechta, stanowi pierwszą jak dotąd

Tom otwiera obszerny wstęp redaktorek tomu, w którym przedstawiają one stan badań i wskazują perspektywy badawcze przyjęte w publikacji. Książka dzieli się
na cztery części: w pierwszej zebrane zostały artykuły
dotyczące siły wzorców interpretacyjnych opartych na
płci w oficjalnej propagandzie i w jednostkowym
postrzeganiu siebie, zarówno jako okupanta, jak i jako
okupowanego. W tej części znajduje się np. tekst Elizabeth Harveys na temat płci jako kategorii interpretacyjnej podczas przesiedleń volksdeutschów. Druga część
analizuje ideologiczne podstawy ról płciowych w armiach
okupacyjnych i wojskach obronnych oraz ich przełożenie na życie codzienne. Armia polska, radziecka, niemiecka i bułgarska zostały tu przebadane pod kątem
koncepcji męskości i sposobów traktowania kobiet
w armii. Ponadto przeanalizowano stosunki pomiędzy
płciami w ramach armii i poza nią – przyjmujące formy
dobrowolnych kontaktów, ale również obejmujące
doświadczenia i regulację przemocy seksualnej. Trzecia część tomu z podobnej perspektywy bada grupy
partyzanckie w rozmaitych krajach, przy czym na pierwszy plan wysuwa się udział kobiet w walce zbrojnej.
Czwarta część stawia pytanie o skutki wojny w odnie-

próbę opracowania wyczerpującego studium biograficznego na temat jednego z najbardziej prominentnych badaczy dziejów Polski w Republice Federalnej
Niemiec – Gottholda Rhode (1916 – 1990). Rhode, wieloletni kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej
na Uniwersytecie w Moguncji, należał do pokolenia
założycieli owej dyscypliny po 1945 r. Studium zawiera
całościową prezentację osoby badacza i jego działalności do początku lat 60. XX w. Przedmiotem analizy
jest m.in. udział uczonego w życiu mniejszości niemieckiej w Polsce; autor przygląda się również jego
otoczeniu akademickiemu, zwłaszcza skupionemu
wokół tzw. niemieckiej Ostforschung, związkom historyka z ruchem ziomkowskim, sieci jego relacji zawodowych i kręgom światopoglądowym. W oparciu o przebieg kariery Rhodego, autor śledzi tradycje badawcze
Ostforschung, jej odrodzenie się po II wojnie światowej, a także zbliżenie pomiędzy niemieckimi i polskimi
naukowcami w latach 50. i 60. Eckert prześwietla
ponadto dorobek Rhodego, ukazując, jak wykształcał
się i zmieniał w nim obraz Polski oraz postawa polityczna uczonego. Biografia stanowi tym samym wkład
tak w historię nauki, zwłaszcza dzieje dyscypliny, jaką
była Ostforschung, jak i w historię najnowszych stosunków polsko-niemieckich.
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Getto łódzkie

Tom pokonferencyjny na temat podróży w średniowieczu

Andrea Löw, Żydzi w getcie łódzkim / Litzmannstadt Getto. Warunki
życia, sposoby przetrwania, Łódź 2012, ISBN 978-83-7525-632-1

Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, wyd. Monika
Saczyńska i Ewa Wółkiewicz, Warszawa 2012, 547 s., 45 zł, ISBN 97883-63760-01-4

Pod redakcją Moniki Saczyńskiej i Ewy Wółkiewicz
został przygotowany tom studiów dotyczących społecznej roli podróżowania w epoce przednowoczesnej. W publikacji znalazły się 33 teksty badaczy z Polski i Czech analizujące zagadnienia związane z szeroko
pojętą rolą podróży w manifestowaniu statusu społecznego. Przedmiotem zainteresowania autorów stały
się z jednej strony kwestie okazałego wyposażenia
podróżnego i doboru orszaku, natomiast z drugiej same
praktyki elitarnej mobilności. Szersza perspektywa czasowa przyjęta w doborze studiów pozwoliła na ukazanie przemian, do jakich doszło w tym zakresie między
średniowieczem a czasami nowożytnymi. Na te ostatnie przypada nie tylko istotne zwiększenie się mobilności, ale też wykształcenie się nowych typów podróży
i zmiany w samym jej postrzeganiu.
Z czasów funkcjonowania getta łódzkiego (1940 – 1944)
zachowało się wiele świadectw, spisanych przez jego
mieszkańców, przytłoczonych straszliwymi doświadczeniami tego okresu. Już w samym getcie administracja żydowska zaczęła archiwizować owe zapiski. Spisane po niemiecku, polsku i w jidysz stanowią bogatą
bazę źródłową, w oparciu o którą Andrea Löw z wielką
starannością i dbałością o szczegóły zrekonstruowała
dzieje mieszkańców getta. W książce po raz pierwszy
udało się naszkicować przekonujący obraz wydzielonej dzielnicy mieszkaniowej widzianej z perspektywy
jej mieszkańców i ukazać ważne aspekty funkcjonowania getta, takie jak zachowania, warunki życia i sposób
postrzegania mieszkańców getta przez samych siebie.
Publikacja zawiera ponadto kompetentne streszczenie
stanu badań na temat getta łódzkiego.
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Akulturacja i asymilacja
Akulturacja / asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Tom 2. Sąsiedztwo polsko-niemieckie,
red. Robert Traba, Warszawa 2012, 438 s.,30 zł, ISBN 978-83-60580-92-9.

Publikacja jest efektem projektu badawczego realizo-

Zażegnywanie konfliktów i ustanawianie pokoju
w średniowieczu
Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. Roman
Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński. Wydawnictwo Towarzystwa
Naukowe w Toruniu 2012. 429 s. ISBN 978-83-61487-92-0

wanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, i poświęcona
jest zjawisku akulturacji i asymilacji w ramach sąsiedztwa polsko-niemieckiego w regionach wieloetnicznych. Książka składa się z czterech „studiów przypadku”
dotyczących historii życia codziennego, współżycia, asymilacji i akulturacji w stosunkach pomiędzy Polakami
i Niemcami oraz Polakami i niemieckojęzycznymi Austriakami na Górnym Śląsku, w Łodzi i w Galicji. Ponadregionalny charakter tomu widać dobrze na przykładzie
studium poświęconego armii pruskiej. Metoda case study
została zastosowana, by zdefiniować wspomniane zjawiska za pomocą nowych pojęć i powiązać rezultaty
badań z wynikami dostarczanymi przez inne dyscypliny naukowe. Sąsiedztwo polsko-niemieckie zostało
przedstawione w publikacji w perspektywie wzajem-

Zagadnienie rozwiązywania konfliktów budzi od pew-

nego oddziaływania, a nie wyłącznie czysto wrogiego

nego czasu żywe zainteresowanie mediewistów. Wpi-

„istnienia obok”. Stanowi to novum w porównaniu

sując się w ten kontekst niemiecki Związek Mediewi-

z dotychczasowymi badaniami nad kontaktami polsko-

styczny, Komitet Stały Mediewistów Polskich i Niemiecki

-niemieckimi, w których dominuje problematyka wojen

Instytut Historyczny w Warszawie poświęciły proble-

i konfliktów na tle narodowościowym, a także sche-

mowi zażegnywania konfliktów i ustanawiania pokoju

matyzm rozumowania, sprawiający, że np. w dziejach

III Mediewistyczne Spotkania Polsko-Niemieckie, które

Polaków w zaborze pruskim Niemcy występują wyłącz-

odbyły się w dniach 27 – 29 maja w Toruniu. Wydany

nie w roli wrogiego tła. Autorzy stawiają w swoich

przez organizatorów Spotkań tom prezentuje wyniki

artykułach m.in. pytanie, jakie czynniki wpływały na

konferencji w formie zbioru 23 artykułów polskich,

procesy akulturacji i asymilacji, i jakich warstw społecz-

niemieckich, austriackich i węgierskich mediewistów.

nych szczególnie one dotyczyły. Przebadano również rolę

19 artykułów w języku niemieckim i cztery w języku

instytucji takich jak szkoła, Kościół i wojsko w przyspie-

angielskim podzielono wedle kryterium tematycznego

szaniu bądź spowalnianiu badanych zjawisk.

na pięć sekcji. Początkowy rozdział poświęcony jest
teoretycznym, w pierwszym rzędzie moralno-teologicznym aspektom ustanawiania pokoju; rozważana
jest w nim zarówno pozycja pokoju w systemie wartości, jak i konceptualizacja myśli o pokoju na poziomie
norm etycznych i religijnych. Następny obszerny blok
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artykułów poświęcony został roli umów w procesie
zaprowadzania pokoju. Trzeci rozdział zawiera artykuły na temat rytualnych form rozwiązywania konfliktów, podczas gdy czwarty blok tematyczny zajmuje się
zagadnieniem rozwiązywania konfliktów i ustanawiania pokoju w kontekście sprawowania władzy terytorialnej, miejskiej i duchownej. Ostatnia część publikacji
obejmuje artykuły na temat refleksji o pokoju i strategii przezwyciężania konfliktów zawartych w tekstach
literackich, historiograficznych oraz w kazaniach, rozumianych przez badaczy jako świadectwa sposobu postrzegania świata i forma fikcyjnej rzeczywistości. Szczególnie podkreślić należy fakt, że wśród autorów, obok uznanych badaczy, znaleźć można również teksty młodych
historyków i historyczek.
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3.		 Stypendia i naukowcy na pobytach gościnnych

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przyznaje

Dr Tim Buchen

stypendia na prace badawcze z zakresu historii Polski,

(Uniwersytet Techniczny w Berlinie /

stosunków polsko-niemieckich oraz historii Polski na tle

styczeń – marzec i sierpień - październik)

historii Europy Środkowo-Wschodniej, do których reali-

„Politische Doppelbiographie: Joseph Bloch und Stani-

zacji konieczny jest pobyt w Polsce. Stypendia skierowane

sław Stojałowski.“

są przede wszystkim do młodych naukowców i przyznawane – w zależności od projektu – na okres od jed-

Mgr Kirsten Gerland

nego do kilku miesięcy, wedle kryterium jakości skła-

(Uniwersytet w Getyndzie/ styczeń)

danych wniosków. Dodatkowym wyznacznikiem jest

„Generationelle Dynamik im Umbruch von 1989/90.“

stopień powiązania tematycznego z aktualnymi tzw.
obszarami badawczymi Niemieckiego Instytutu Histo-

Dr Darius von Guettner

rycznego. Nowa koncepcja obszarów badawczych prze-

(University of Melbourne / styczeń)

widuje m.in. poszerzenie i ożywienie prowadzonych

„English Edition of Chronica Polonorum by Master Vin-

w ich ramach badań i dyskusji naukowych poprzez regu-

centius known as Kadłubek.“

larne włączanie w nie naukowców wizytujących. Stosując się do tych wytycznych w 2012 roku przyznano

Mindaugas Sapoka, M.A.

stypendia następującym naukowcom:

(University of Aberdeen / styczeń)
„The Genesis and Organisation of the Vilnius General
Confederacy of Grand Duchy of Lithuania (1714-1717).“
Dr Karina Pryt
(Landau / 16 stycznia – 16 marca oraz sierpień)
„Die verlorene Filmwelt von Warschau. Polnisch-jüdische
Begegnungen bei der Filmproduktion und im Lichtspieltheater 1918-1939.“
Mgr Katalin Wittmann
(Uniwersytet w Peczu / 25 stycznie – 8 lutego)
„Hofzeremonie in Mitteleuropa in der Renaissance.
Höfische Hochzeiten, Beerdigungen, Empfänge von

Tim Buchen

Gesandten Einzüge und Prozessionen vom Ende des
14. Jh. bis Mitte des 16. Jh.“
Dr Stephan Flemmig
(Uniwersytet w Jenie /
20 lutego – 31 marca oraz 3 – 6 września)
„Außenpolitik im spätmittelalterlichen Ostmitteleuropa.“
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Mgr Bianca Hoenig

Mgr Hanna Grzempa

(Uniwersytet w Bazylei / luty - kwiecień)

(Uniwersytet Techniczny w Braunschweig / kwiecień - maj)

„Das Gebirge als sozialistisches Labor.“

„Deutungen des Sozialismus zwischen Geschichtspolitik und Eigensinn pädagogischer Akteure. Ein deutsch-

Mgr Sophie Straube

polnischer Vergleich.“

(Uniwersytet w Monachium / luty – marzec)
„Polen und die US-amerikanische Polonia seit 1989:

Mgr Corinna Kühn

Diskurse über Nation und Diaspora.“

(Uniwersytet w Kolonii / kwiecień)
„Das subversive Potential des agierenden Körpers. Medi-

Mgr Svenja Bethke

alisierte Performances und Aktionen der Neoavant-

(Uniwersytet w Hamburgu / marzec - maj)

garde(n) Ostmitteleuropas von 1960 bis 1989.“

„‚Kriminalität‘ und Recht im jüdischen Ghetto in Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges.“

Dr Małgorzata Mazurek
(Centrum Badań nad Historią Współczesną

Mgr Roland Borchers

w Poczdamie / kwiecień - maj)

(Uniwersytet w Berlinie / marzec)

„Reconfiguring Backwardness: Polish Social Scientists

„Zwangsarbeit im individuellen und kollektiven Gedächt-

and the Making of the Third World.“

nis. Das Beispiel Polen.“
Mgr Jan de Graaf
Dr Wiebke Lisner

(Uniwersytet w Portsmouth / 6 sierpnia – 17 września)

(Szkoła Wyższa w Osnabrück / marzec - kwiecień)

„Across the Iron Curtain. European Social Democracy

„Deutsche Hebammen während des Zweiten Weltkrie-

between Worlds War and Cold War, 1943-1948.“

ges im ‚biopolitischen Laborraum‘ des polnischen Besatzungsgebiets.“

Mgr Christian Meier
(Uniwersytet Humboldta w Berlinie /

Mgr Peter Römer

sierpień - wrzesień)

(Uniwersytet w Münster / marzec)

„Sowjetisierung einer Stadt. Zum Charakter der sowje-

„Von der Unmöglichkeit, Geschichte zu trennen.“

tischen Herrschaft und ihrer Wahrnehmung durch die
Einwohner von Lwów (Lviv, Lemberg) 1939-1941.“

Mgr Kinga S. Bloch
(University College London / 15 kwietnia – 15 lipca)

Mgr Achim Wörn

„Television Families in Cold War Europe. A case study

(Uniwersytet Techniczny w Berlinie /

on Polish, East and West German television series.“

6 sierpnia – 5 października)
„Die jüdische Bevölkerung Stettins in den Jahren 1945-

Mgr Lisa Bonn

1951.“

(Uniwersytet w Getyndze / kwiecień – czerwiec)
„Nationale Kategorien in der polnischen Politik und

Mgr Teresa Willenborg

Öffentlichkeit seit den 1970er Jahren.“

(Uniwersytet w Hanowerze / sierpień - październik)
„Nationalitätenpolitik in der Volksrepublik Polen (19441980).“
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Mgr Marc Banditt

Dr Katrin Steffen

(Uniwersytet Poczdamski / wrzesień - listopad)

(Instytut Północno-Wschodni w Lüneburgu /

„Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig 1743 bis

listopad - grudzień)

1820. Wandel von bürgerlicher Emanzipation in Europa.

„Migration, Transfer, Expertise: Die Wissenschaftler Jan

Eine Fallstudie.“

Czochralski und Ludwik Hirschfeld in ihren deutschen
und polnischen Wissensräumen.“

Mgr Friedrich Cain
(Uniwersytet w Konstancji / 24 września – 21 grudnia)

Jury Ovseenko

„Wissen im Untergrund. Polnische Universitäten im 2.

(Stypendium Fundacji Maxa Webera

Weltkrieg.“

im. Geralda Feldmana / maj)
Strategien der Integration Litauens in die Strukturen

Mgr Stefan Thierfelder
(Uniwersytet we Freiburgu / 10 września – 10 listopada)
„Die deutsche Abstimmungsbewegung in Masuren in
Folge des Ersten Weltkriegs. Strukturen und Hintergründe der nationalen Massenmobilisierung 1914-1920.“
Mgr Justyna Aniceta Turkowska
(Instytut Herdera w Marburgu / wrzesień - listopad)
„‚Wie klärt man auf‘“ Hygienepopularisierung in der
Provinz Posen –Akteure, Strategien und Problematisierung sozialpolitischer Themen.“
Dr Stefan Zwicker
(Uniwersytet w Bonn / październik - listopad)
„Fußball und Nationalkonflikte in den böhmischen Ländern und Oberschlesien 1890-1945. Zur Rolle einer populären Sportart in ethnisch gemischten Gesellschaften.“
Mgr Vytautas Volungevičius
(Uniwersytet Wileński / listopad)
„Burg und ihre soziopolitische Transformationen im
Großfürstentum Litauen im 14.- 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts.“

der sowjetischen Planwirtschaft in den Jahren 1954-1963.“
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Na długim pobycie badawczym w ramach stypendium

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem prak-

Fundacji Sven i Dagmar Salén w Sztokholmie od stycz-

tyki w NIH odbyły następujące osoby:

nia do czerwca przebywał w NIH dr Wojciech Jezierski
(„Kingship in the Center and in the periphery. The ide-

Sascha Heider (Uniwersytet w Saarze /

ology and practice of loyalty in medieval Poland“), zaś

20 lutego – 31 marca / obszar badawczy I i III)

dr Katrin Stoll prowadziła działalność naukową w Instytucie jako stypendystka Deutsche Forschungsgemein-

Michal Korhel (Uniwersytet w Jenie /

schaft oraz Fondation pour la Mémoire de la Shoah –

20 lutego – 30 marca / obszar badawczy IV)

(styczeń - grudzień). Ich projekty zostały włączone do
obszarów badawczych I i IV (patrz powyżej). Jako sty-

Hauke Kruse (Uniwersytet Humboldta w Berlinie /

pendyści Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej prze-

kwiecień – maj / obszar badawczy III)

bywali w NIH i włączali się w prace IV obszaru badawczego: Paweł Brudek (Uniwersytet Warszawski, luty – gru-

Isabella Osenberg (Uniwersytet w Wuppertalu /

dzień) i Klaus Richter (Uniwersytet Techniczny w Berli-

1 czerwca – 15 lipca / obszar badawczy IV)

nie / luty – wrzesień); ich projekty dotyczyły historii
I wojny światowej.

Kathrin Paszek (Uniwersytet w Saarze /
2 lipca – 11 sierpnia / obszar badawczy I)

W szerszym sensie do „naukowców na pobytach gościnnych“ zaliczyć można także praktykantki i praktykan-

Mathias Mundt (Uniwersytet Humboldta w Berlinie /

tów, których pewną liczbę przyjął w minionym roku

16 lipca – 31 sierpnia / obszar badawczy III)

Niemiecki Instytut Historyczny. I w tym wypadku starano się od samego początku włączać praktykantów

Eliese Berresheim (Freie Universität w Berlinie /

do prac w poszczególnych obszarach badawczych, aby

13 sierpnia – 28 września / obszar badawczy III i IV)

mieli możliwość częściowej choćby realizacji własnych
planów naukowych. Z tego powodu przyjmowane były

Annalena Schmidt (Uniwersytet w Gießen /

tylko aplikacje od studentów wyższych roczników, któ-

1 września – 30 listopada / obszar badawczy IV)

rzy wykazywali się konkretnymi zainteresowaniami,
pokrywającymi się z tematyką badań NIH.

Hagen Christin Jach (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie /
15 października – 7 grudnia / obszar badawczy IV)
Dominik Ploner (Uniwersytet w Trewirze /
2 listopada – 18 grudnia / Forschungsbereich III)
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4.		 Biblioteka

W minionym roku, dzięki oszczędnościom poczynio-

W 2012 r. biblioteka gościła 846 zewnętrznych czytel-

nym w innych miejscach, fundusz biblioteczny wzrósł

ników. Zakup książek przeprowadzany jest w oparciu

ponownie z 75.000 do 95.000 euro. Łącznie zakupiono

o rekomendacje pochodzące od członków poszczegól-

1.906 tomów, w tym 1.690 publikacji książkowych i 216

nych obszarów badawczych Instytutu – w ten sposób

czasopism. Tym samym łączna liczba posiadanych w bi-

wszyscy pracownicy naukowi uczestniczą jako eksperci

bliotece tomów wzrosła do 77.662 rekordów biblio-

w zaopatrzaniu biblioteki w nowe książki. Na podsta-

tecznych przy 315 prenumerowanych tytułach czaso-

wie ich propozycji biblioteka dokonuje zakupu. Opisy-

pism. Biblioteka otrzymała ponadto w darze część spu-

wanie książek słowami kluczowymi realizują na bieżą-

ścizny bibliotecznej prof. Immanuela Geissa: łącznie 146

co prof. Almut Bues i prof. Ruth Leiserowitz.

tomów, które Małżonka Profesora, Elisabeth Geiss przekazała Niemieckiemu Instytutowi Historycznemu. Z okazji przemianowania Fundacji Niemieckich Instytutów
Humanistycznych za Granicą na „Fundację Maxa Webera” biblioteka otrzymała ponadto w darze od Fundacji wszystkie dotychczas wydane tomy „Dzieł wszystkich” Maxa Webera.
Na zakup coraz ważniejszych publikacji elektronicznych
wydano 3.920 euro. Prócz tego oddano do oprawy 340
tomów (przede wszystkim bieżących numerów czasopism oraz książki uszkodzone). Zatrudniono ponadto
fachową firmę sprzątającą do odkurzania książek w czytelni i wszystkich magazynach.
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1.		 Struktura i zadania

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie został utwo-

Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego jest

rzony w 1993 roku i jest jedną z sześciu tego rodzaju

prowadzenie badań naukowych nad historią Polski

niemieckich placówek za granicą. Instytut jest finanso-

oraz historią stosunków polsko-niemieckich w kontek-

wany ze środków budżetowych niemieckiego Minister-

ście europejskim i międzynarodowym. Na tym polu Insty-

stwa Edukacji i Badań za pośrednictwem Fundacji Maxa

tut prowadzi innowacyjne badania nad kluczowymi

Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Gra-

zagadnieniami z zakresu historii Polski przedstawia-

nicą, do której należą także podobne instytucje w Rzy-

nymi na szerszym tle, ze szczególnym uwzględnieniem

mie (1888), Paryżu (1958), Londynie (1976), Waszyng-

stosunków między Polską a Niemcami. W praktyce

tonie (1986) i Moskwie (2005) oraz Instytut Studiów

działalność Instytutu skupia się na prowadzeniu ściśle

Orientalnych w Bejrucie (1961), Instytut Studiów Japoń-

określonych tematycznie projektów badawczych.

skich w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki w Paryżu
(1997) i Instytut Studiów Wschodnich w Stambule (2009).

Instytut wspiera ponadto międzynarodową wymianę

W ubiegłym roku częściowy plan finansowy Instytutu

naukową i naukowe debaty historyczne. Czyni to w pierw-

w ramach całościowego planu gospodarczego opiewał

szym rzędzie poprzez wspieranie komunikacji, współ-

na 2.618.000 €. Do tego dochodziło dofinansowanie

pracy oraz wymiany naukowej pomiędzy historykami

ze środków zewnętrznych w wysokości 38.143,12€: Fun-

polskimi i niemieckimi, a także poprzez swoją funkcję

dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 128.800 zł

pośrednika pomiędzy tymi dwoma środowiskami a histo-

umożliwiła sfinansowanie dwóch stypendiów dla bada-

riografią sąsiednich krajów Europy Środkowo-Wschod-

czy zajmujących się I wojną światową; Instytut Ludwiga

niej. Wychodząc ponadto poza ramy niemieckiej histo-

Boltzmanna w Grazu wsparł organizację konferencji

riografii kieruje swój przekaz do innych zachodnich

na temat I wojny światowej kwotą 4.135,81 €; podob-

społeczności historyków. Szerokie spektrum imprez, publi-

nie jak w poprzednim roku z rozmaitych źródeł pozy-

kacji i stypendiów stanowi sprawdzony zestaw narzę-

skano 3226,43 € na przeprowadzenie międzynarodo-

dzi wymiany naukowej, służących również wspieraniu

wej konferencji „To stay or to go II”.

młodych badaczy zainteresowanych historią Polski i Europy Środkowej.
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2.		 Rada Naukowa

We wszystkich zagadnieniach naukowych Niemieckie-

W roku objętym sprawozdaniem do Rady należeli:

mu Instytutowi Historycznemu doradza dziewięcioosobowa Rada Naukowa o międzynarodowym składzie.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś

Przewodniczącym Rady jest prof. Thomas Wünsch, za-

(Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu)

stępcą przewodniczącego – prof. Gertrud Pickhan. W lipcu 2012 r. Rada zebrała się w Monachium na nadzwy-

Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll

czajne posiedzenie, dotyczące kandydatur zgłoszonych

(Uniwersytet w Chemnitz)

na zwalniające się od 1 września 2013 r. stanowisko
dyrektora Instytutu. Pięcioro kandydatów zaproszono

Prof. Dr. Christian Lübke

na rozmowy kwalifikacyjne do Warszawy: odbyły się one

(Humanistyczne Centrum Historii i Kultury Europy

w październiku, przy okazji stałego posiedzenia Rady.

Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet w Lipsku)

Wypracowana przez Radę propozycja obsadzenia stanowiska dyrektora NIH została w listopadzie przedsta-

Dr Rimvydas Petrauskas

wiona Radzie Fundacji. W stałej części dorocznego po-

(Uniwersytet Wileński)

siedzenia Rada oceniła działalność Instytutu, wydając
o niej pozytywną opinię. W trakcie posiedzenia Rady Fun-

Prof. Dr. Gertrud Pickhan

dacji przedłużono na następną kadencję członkostwo

(Freie Universität w Berlinie)

prof. Krzysztofa Ruchniewicza (Wrocław) w Radzie NIH.
Prof. Dr. Dieter Pohl
(Uniwersytet w Klagenfurcie)
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
(Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
(Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium)
Prof. Dr. Thomas Wünsch
(Uniwersytet w Pasawie)
Rada Naukowa Niemieckiego Instytutu Historycznego
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3.		 Personel

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dyspono-

ślony oraz 7 pracowników miejscowych. Uzupełnieniem

wał w ubiegłym roku 18 etatami, z czego 12 miejsc przy-

etatów było kolejnych 12 czasowo zatrudnionych pra-

padało na tzw. pracowników oddelegowanych (zgodnie

cowników, opłacanych ze środków zewnętrznych. Było

ze stosownymi przepisami prawa niemieckiego) i 6 na

wśród nich 3 pracowników naukowych i sześcioro asy-

tzw. pracowników miejscowych. Łącznie w 2012 r. zatrud-

stentów naukowych. Tym samym w Instytucie pracowa-

nionych było na etatach 19 pracowników: 10 z nich

ło w 2012 r. łącznie 30 pracowników, a wśród nich 9

oddelegowanych z Niemiec czasowo i 2 na czas nieokre-

z doktoratem i troje doktorów habilitowanych.
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Personel w 2012 r.

Dyrektor 				

prof. dr hab. Eduard Mühle

Zastępca Dyrektora 			

dr hab. Ruth Leiserowitz

Pracownik naukowy 			

dr Jens Boysen

Pracownik naukowy 			

dr hab. Almut Bues

Pracownik naukowy 			

dr Stephan Lehnstaedt

Pracownik naukowy 			

dr Maren Röger

Pracownik naukowy 			

dr Robert Brier

Pracownik naukowy 			

dr Norbert Kersken

Pracownik naukowy 			

dr Grischa Vercamer

Bibliotekarka dyplomowana 		

mgr Izabella Janas

Bibliotekarz 				

mgr Maciej Kordelasiński

Sekretariat 				

mgr Dorota Zielińska

Sekretariat 				

mgr Grażyna Ślepowrońska

Sekretariat 				

mgr Edyta Suwinska

					(zastępstwo: mgr Małgorzata Sparenberg)
Kierownik administracji 			

Stefan Böhm

Referentka administracyjna 		

Mareike Hirsch

Pracownik administracyjny 		

Hanna Chrobocińska

Recepcja 				Monika Karamuz
Nadzór techniczny budynku 		

mgr Krzysztof Zdanowski

Pracownicy pomocniczy

Pracownik naukowy 			

dr Piotr Szlanta

Pracownik naukowy 			

dr Ewa Wółkiewicz

Pracownik naukowy 			

dr Dariusz Adamczyk

Asystentka naukowa 			

mgr Magda Dopieralska

Asystentka naukowa 			

mgr Małgorzata Sparenberg (od 1 września)

Asystentka naukowa 			

mgr Saskia Herklotz (do 31 sierpnia)

Asystent naukowy 			

mgr Marcin Siadkowski (do 31 lipca)

Asystent naukowy			

mgr Marcin Bogusz (od 1 lutego)

Asystent naukowy			

Piotr Okniński (od 1 lutego)

Asystentka naukowa 			

Anna Laskowska (od 1 listopada)

Asystentka naukowa			

mgr Katarzyna Chimiak (od 4 października)

Public Relations 				

mgr Kasia Shannon

Pracownik IT 				

mgr Krzysztof Machaj

Pracownik biblioteki			

mgr Artur Koczara
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