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Przedmowa

W siedemnastym roku swego istnienia Niemiecki

badawczych oraz tworzących je poszczególnych projek-

Instytut Historyczny w Warszawie przedstawia swoje

tów naukowych. Pod względem organizacyjnym kon-

sprawozdanie roczne w nowej szacie. Sprawozdanie

sekwencją tej restrukturyzacji było przyporządkowanie

to zastąpi ukazujący się dotychczas corocznie „Biuletyn

zadań poszczególnych pracowników do odpowied-

NIH” i będzie dodatkowo uzupełniane aktualizowanym

nich tematycznie zakresów badawczych. Tym samym

co pół roku elektronicznym Newsletterem. Niniejsze

połączono działalność naukową z zadaniami z zakresu

sprawozdanie roczne zdaje relację z działalności Insty-

transferu badań naukowych (tzw. zadania usługowe),

tutu w okresie pierwszego pełnego roku urzędowania

osiągając w ten sposób odpowiednie efekty.

nowego dyrektora, który 1 IX 2008 zastąpił na tym stanowisku kierującego Instytutem z powodzeniem przez

W sytuacji okresowej wymiany kadry pracowników

dziesięć lat politologa z Trewiru, Klausa Ziemera.

naukowych, zatrudnianych zawsze na czas ściśle określony, proces reorganizacji pracy Instytutu poczynił

Kadencyjna zmiana na stanowisku dyrektora należy do

znaczny postęp. Niniejsze sprawozdanie daje temu

podstawowych zasad działania instytucji badawczych

świadectwo, a jednocześnie wskazuje perspektywy dal-

objętych patronatem fundacji prawa publicznego Nie-

szej realizacji nowego programu badawczego. Ten nie-

mieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą (DGIA.).

jako z zasady nie ma oczywiście końca, rozwijając się

Zmiany te mają zagwarantować prężność działania,

w sposób ciągły. Fakt, że może być realizowany konse-

rozwój i innowacyjność, a ich konsekwencją zawsze

kwentnie, bez problemów ﬁnansowych, z zaangażowa-

są pożądane przeobrażenia. I tak rok objęty sprawoz-

niem i wytrwałością zawdzięczać należy przede wszyst-

daniem i poprzedzające go pierwsze cztery miesiące

kim Ministerstwu Edukacji i Badań Naukowych, jak

działalności nowego kierownictwa Instytutu charakte-

również Fundacji DGIA. Wszystkim naszym partnerom

ryzowały się dynamiką i określeniem nowych kierun-

w tych dwóch instytucjach należy się ogromne podzię-

ków działania. Praca Instytutu – zarówno w kontekście

kowanie! Podziękować należy także licznym instytu-

merytorycznym jak i organizacyjnym – zyskała nową

cjom wspierającym – Fundacji Boscha, Fundacji Fritza

podstawę. W zakresie merytorycznym punkt ciężkości

Thyssena, Fundacji Volkswagena, Fundacji Współpracy

przeniesiony został z pozostających wcześniej w cen-

Polsko-Niemieckiej, Fundacji Gerdy Henkel, Fundacji

trum zainteresowania zagadnień politologiczno-poli-

Zeit – za ich wsparcie dla poszczególnych projektów

tycznych ponownie na stricte historyczną problema-

realizowanych w Instytucie. Za zawsze efektywną, miłą

tykę naukowo-badawczą. Projekty badawcze Instytutu

współpracę dziękujemy naszym partnerom wydawni-

i jego pracowników naukowych zgrupowane zostały

czym – wydawnictwom Harrassowitz-Verlag w Wiesba-

w czterech tzw. zakresach badawczych obejmujących:

den, Fibre-Verlag w Osnabrück oraz Neriton i Wiedza

średniowiecze, wczesną epokę nowożytną, XIX w.

Powszechna w Warszawie – jak również członkom

i historię współczesną. Tworzą one punkt wyjścia i pod-

naszej Rady Naukowej, członkom Rady Fundacji DGIA

stawę działalności Instytutu. I tak wszystkie imprezy

oraz licznym współdziałającym z nami polskim i między-

naukowe, publikacje, rozwój biblioteki, opieka meryto-

narodowym partnerom. Wreszcie szczególne podzięko-

ryczna nad naukowcami wizytującymi etc. będą odtąd

wanie należy się wszystkim pracownikom Instytutu, bez

w pierwszej linii rezultatem działalności pracowni-

których niestrudzonego i wielostronnego zaangażowa-

ków naukowych w ramach poszczególnych zakresów

nia sprawozdanie to nie miałoby wiele do przekazania.
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A.

Prace badawcze

Punkt ciężkości działalności Niemieckiego Instytutu
Historycznego w Warszawie spoczywa na prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych nad kluczowymi zagadnieniami dziejowymi. W okresie objętym
niniejszym sprawozdaniem szczególnych starań dołożono, 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 skoncentrowały się zatem
wokół wybranych zagadnień, które dzięki specyﬁcznej
pozycji oraz zasobom Instytutu mogą przynieść szczególnie korzystne wyniki. W ramach czterech podstawowych tzw. zakresów badawczych wyodrębniono
następującą problematykę:
•

Władza w państwie piastowskim w kontekście
europejskim

•

Religia, polityka i procesy modernizacyjne w Polsce od XVI do XVIII wieku

•

Polityka narodowościowa, społeczeństwo i wiedza
specjalistyczna w XIX i XX wieku

•

Przemoc i obca władza w „wieku ekstremizmów”

Poszczególne projekty pracowników naukowych
Instytutu, jak również projekty stypendystów, praktykantów oraz naukowców wizytujących, mają stanowić integralną cześć badań w ramach tzw. zakresów
badawczych. Tym samym zakresy badawcze tworzą
wspólną platformę do wymiany myśli i dyskusji oraz
dają szansę do podjęcia zakrojonych na międzynarodową skalę badań nad kluczowymi kwestiami.

A. Prace badawcze

1.
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Władza w państwie piastowskim w kontekście europejskim

Badania zespołu naukowców w ramach zakresu

diesen Fragen im Berichtsjahr aus unterschiedlichen

badawczego nr 1 obejmują okres panowania dyna-

Powyższe zagadnienia analizowane są z różnych per-

stii Piastów, wychodząc z metodologicznych założeń

spektyw badawczych w indywidualnych, tzw. cząst-

koncentrujących się w równym stopniu na aspek-

kowych projektach, realizowanych przez poszcze-

tach antropologicznych, politycznych, gospodarczych

gólnych członków zespołu badawczego. W ramach

i społecznych, jak również historii dyskursu i kultury

tych projektów badane są nie tylko formy organi-

politycznej w średniowieczu. W jaki sposób dynastia

zacji i sposoby reprezentacji władzy, ale również ich

władzę zdobyła, umocniła i utrzymała? Jakie stoso-

skutki. Pole badawcze obejmuje zagadnienia odbioru

wano mechanizmy, instrumenty i metody jej sprawo-

i postrzegania władzy Piastów, a także reakcji, z któ-

wania oraz osiągania porozumienia pomiędzy władcą

rymi spotykała się ona zarówno w samym państwie

a jego otoczeniem, czy też aparatem urzędniczym?

polskim, jak i poza jego granicami. Wszystkie projekty,

Jak wyglądało równoważenie się interesów w sfe-

mimo skoncentrowania na piastowskiej Polsce, sto-

rze władzy oraz osiąganie konsensu między księciem

sują perspektywę porównawczą, która pozwala badać

a możnymi? W jaki sposób kształtowała się komuni-

średniowieczną Polskę także w kontekście europej-

kacja i wzajemne oddziaływanie pomiędzy władcą

skim, stawiać pytania o potencjalne wzorce, analogie

a elitami politycznymi oraz pomiędzy aparatem wła-

i wpływ na formy organizacyjne, sposoby reprezentacji

dzy a poddanymi? Jak w tym splocie wzajemnych

i oddziaływania władzy. W tym celu w ramach projek-

relacji gospodarcze i militarne podstawy królewskiej

tów uwaga skupia się nie tylko na dawnej Rzeszy Nie-

lub książęcej władzy były tworzone, utrzymywane

mieckiej i Europie Zachodniej, ale także na sąsiednich

i rozwijane?

państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Die einzelnen Projekte des Forschungsbereiches sind

Księżna Matylda przekazuje Mieszkowi II kodeks
Zaginiona miniatura dedykacyjna, ok. 1025 r.
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Projekt cząstkowy 1:
Postrzeganie i sposób przedstawiania ustroju politycznego (ustrojów politycznych) w kontekście rozpadu królestwa Piastów i zjednoczenia księstw dzielnicowych w Królestwie Polskim
Opracowanie: dr

Maike Sach

Ustanowienie senioratu przez Bolesława Krzywoustego

która nie ogranicza się jedynie do „prostego” zbada-

zapoczątkowało po 1138 r. proces rozbicia terytorial-

nia dziejów instytucji średniowiecznych, lecz zmierza

nego królestwa Piastów. Podział przetrwał niemal

do ukazania wzajemnych interakcji między ustrojem

200 lat, a ostatecznie przezwyciężony został dopiero

idealnym a realnie istniejącym.

przez Władysława Łokietka. W okresie panowania
książąt dzielnicowych i faktycznego braku nominalnego naczelnego zwierzchnictwa w kraju istniała
w dalszym ciągu świadomość wspólnej przynależności
i tożsamości grupowej. Jako określenie całego kraju
stosowano wówczas termin „regnum”. W tym kontekście pod pojęciem „regnum” rozumieć należy koncepcję, która pozostała w pewien sposób żywa i aktualna
w czasach, gdy zabrakło króla. Zaliczyć ją należy raczej
do kategorii pojęć nadrzędnych i „intencjonalnych”.
Przedstawiony projekt badawczy obejmuje okres od

Fundatorzy Maria Włostowicowa i jej syn Świętosław
Tympanon fundacyjny kościoła kanoników regularnych NMP na Piasku, ok. 1150 r.

koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla
Polski (1025) do czasu trwałej odbudowy Królestwa za

Prace nad niniejszym projektem skupiły się w okresie

czasów Władysława Łokietka (1320). Celem projektu

sprawozdawczym na systematycznym uzupełnianiu

nie jest przedstawienie dziejów Polski we wspomnia-

braków w dotychczas zebranych materiałach źródło-

nym okresie, lecz skoncentrowanie się na omówieniu

wych i opracowaniach. Ze względu na zakończenie

wybranych problemów i analizie m.in. różnych pojęć

terminu realizacji niniejszego projektu cząstkowego

nadrzędnych, jak np. „regnum”, a także symbolicz-

w NIH w dniu 30.09.2009, braki te powinny były zostać

nych wizji ustrojów lub ich idealnych wyobrażeń. Pod

uzupełnione w miarę możliwości jeszcze podczas

względem metodycznym autorka nawiązuje do zapre-

pobytu autorki w Warszawie. Ponadto w okresie obję-

zentowanej przez Bernda Schneidmüllera i Stefana

tym sprawozdaniem powstały wstępne partie plano-

Weinfurtera koncepcji „konﬁguracji ustrojowych”,

wanej rozprawy.

Publikacje związane z projektem:
(we współpracy z Grischą Vercamerem) Sprawozdanie z Debaty Lelewelowskiej: „Kim był Gall Anonim? O pochodzeniu i czasach autora najstarszej polskiej kroniki“, NIH Warszawa 12.02. 2009 (opublikowane na stronie internetowej Instytutu).

A. Prace badawcze
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Projekt cząstkowy 2:
Projekt główny: Wyobrażenia władzy w średniowiecznej Europie w świetle historiograﬁi
XII/XIII wieku (na przykładzie Rzeszy Niemieckiej, Anglii, Francji, Danii, Polski i Czech)
Opracowanie:

dr des. Grischa Vercamer

W roku 2009 nastąpiło nowe ukierunkowanie pro-

zostanie porównanie wyobrażeń i sfer władzy, które

jektu cząstkowego 2. Znaczna jego część poddana

w poszczególnych kronikach przedstawione zostały

została modyﬁkacji w zakresie koncepcji oraz plano-

w odmienny sposób. Istotną część projektu będzie

wanego podziału i struktury przyszłego opracowania

stanowić przebadanie zaplecza intelektualnego kroni-

naukowego, mającego być ostatecznym rezultatem

karzy oraz ich subiektywnego spojrzenia na każdego

prac badawczych. Stanowiło to również punkt wyjścia

z władców, co jest niezbędne do oceny ich historiogra-

do poszerzenia bazy źródłowej oraz do sformułowa-

ﬁcznego dzieła.

nia pierwszych interpretacji. Ogromne znaczenie we
wstępnej fazie projektu posiadało zgromadzenie oraz
przegląd ważniejszej literatury naukowej, która –
w okresie objętym sprawozdaniem – po części omówiona została w wymienionych poniżej recenzjach.
Głównym założeniem niniejszego projektu jest
dokonanie porównania wyobrażeń władzy w XII w.
w różnych regionach Europy. W pierwszej kolejności
uwzględnić należy tutaj recepcję oraz analizę kronik
wybranych autorów (Gall Anonim, Wincenty Kadłu-

Kronika Galla Anonima
Codex Zamosyscianus ok. 1390

bek, Otto z Fryzyngi, Gotfryd z Viterbo, Kosmas
z Pragi, a także Rigord, Wilhelm Bretończyk, Henryk

Pierwsze rezultaty pracy w ramach niniejszego projektu

z Huntingdon, Wilhelm z Newburgh i wielu innych)

badawczego zostały zaprezentowane na konferencji

z tego okresu. Władza Piastów w XII wieku prze-

w Darmstadt („Rytuały dynastii Piastów w Polsce X-XIV

chodziła przez rozmaite fazy, w których członkowie

wieku na tle Europy”), oraz w ramach warsztatów

elity władzy i dynastii konkurowali ze sobą, dążąc do

„Kronika Galla Anonima w kontekście współczesnej

osiągnięcia niezależności. W sposób dobitny zostało

narracji” (zob. str. 37) („Beschreibt Gallus ein genuin

to przedstawione w dziełach Galla Anonima oraz

piastisches/ polnisches Ritual. Überlegung zu Gallus

Wincentego Kadłubka. Z kolei na podstawie kro-

Anonymus, Buch 1,13“; publikacja przygotowywana

nik powstałych na terenie Rzeszy stwierdzić można

do druku w serii Frühmittelalterliche Studien). Ponadto

m.in. istotne różnice co do sposobów sprawowania

w okresie objętym sprawozdaniem określono wstępne

i reprezentacji władzy (por. Otto z Fryzyngi, Gesta Fri-

plany organizacyjne trzydniowej, międzynarodowej

derici ). Na podstawie wspomnianej już bazy źródłowej

konferencji pt. „Władza i zwierciadło władzy. Władza

i opracowań naukowych dokonana zostanie również

w Europie w XII i XIII wieku w świetle średniowiecz-

kategoryzacja działań oraz rytuałów władzy w sferze

nych kronik“, zaplanowanej na marzec 2011 r. Dodat-

prawa i sądownictwa, działań militarnych, obcho-

kowo, w ramach pracy nad projektem, podjęte zostały

dzenia świąt, a także sformalizowanych stosunków

prace (m.in. tłumaczenie tekstów z języka polskiego

z poddanymi i innymi reprezentantami władzy, czy

na niemiecki, opracowanie koncepcji tomu) zwią-

też przybywającymi z zagranicy gośćmi itd. W opar-

zane z wydaniem tomu zbiorowego „Herrschaft und

ciu o zawierającą wiele warstw interpretacyjnych,

Sozialstruktur im Mittelalter östlich der Elbe“, który

niemniej konkretną podstawę źródłową, dokonane

powinien zostać oddany do druku w pierwszej poło-
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wie 2010 r. Tom ten zbiera materiały pokonferencyjne

Publikacje związane z projektem:

z sesji pod samym tytułem zorganizowanej we Wrocła-

Der Übergang der prußischen Stammeseliten in die Schicht der ‚Freien’ unter
der Herrschaft des Deutschen Ordens und der Kulturtransfer von der ‚deutschen’
auf die prußische Kultur, w: Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der
Elbe, Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, red. Anne Klammt i Sébastien Rossignol, Göttingen 2009,
s. 162-191.

wiu w 2008 r.
Obok prac nad projektem głównym, w okresie objętym
sprawozdaniem prowadzone były badania w ramach
realizacji projektu cząstkowego pt. „‘Wolni’ (liberi )
i drobne rycerstwo jako instrument władzy w polityce
wobec możnowładztwa“. Projekt ten nawiązuje do
rozprawy doktorskiej autora projektu, która została
obroniona w 2007 r. Przygotowana do druku powinna

Recenzja: Przemysław Wiszewski: Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009), S. 401-403.
Recenzja: Wolf, Kordula: Troja – Metamorphosen eines Mythos. Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12. Jahrhunderts im Vergleich. Berlin
2008, w: H-Soz-u-Kult, 16.12.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-4-229>.

„Siedlungs-, Verwaltungs- und Sozialgeschichte der

Sprawozdanie z konferencji: „Die Chronik des Gallus Anonymus im Kontext zeitgenössischer Narrativität“ w: H-Soz-u-Kult, 27.7.2009 <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2709>.

Komturei Königsberg im Deutschordensland Preu-

Sprawozdanie ze zorganizowanej w NIH Debaty Lelewelowskiej: „Kim był Gall

ßen (13.-16. Jahrhundert)“ w serii „Einzelschriften der

Anonim? O pochodzeniu i czasach autora najstarszej polskiej kroniki“ (opublikowane na stronie internetowej NIH).

ukazać się w pierwszej połowie 2010 r. pod tytułem

Historischen Kommission für ost- und westpreußische
Landesforschung“. Wychodząc od sytuacji w państwie
zakonu krzyżackiego w Prusach autor porównuje tutaj
fenomen tzw. drobnego rycerstwa w różnych konstelacjach władzy. W okresie objętym sprawozdaniem
badania autora koncentrowały się jeszcze na tematyce pruskiej. Na konferencji z cyklu Ordines Militares
pt. „Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten“
(Zakony krzyżackie w okresie przełomu i kryzysu),
która odbyła się w Toruniu, we wrześniu 2009 r. autor
wygłosił referat „1511-1525: Ein Hochmeister wird zum
Herzog: Reaktionen unter den Ordensbrüdern auf die
Pläne Albrechts von Brandenburg-Ansbach“, którego
treść ukaże się drukiem w 2010 r. W związku z realizacją projektu cząstkowego została również przeprowadzona kwerenda źródłowa w Geheimes Staatsarchiv
PK w Berlinie, w terminie 3.8.-5.8.2009.

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:
Polen – Migrationen und Transfers. Pierwsza konferencja „Deutsche Polenforschung“ w Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Darmstadt, 26. - 28. 2. 2009.
Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten; XV. Konferencja z cyklu „OrdinesMilitares“ Toruń 25. - 27. 9. 2009.

A. Prace badawcze
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Projekt cząstkowy 3:
Przestrzeń – komunikacja – władza. W kwestii organizacji i sposobów sprawowania władzy
w średniowiecznej Polsce
Opracowanie:

prof. dr hab. Eduard Mühle

W pracach nad projektem cząstkowym nr 3 w 2009 r.

tacji poszczególnych fragmentów ich treści. Co więcej,

skoncentrowano się przede wszystkim na przygoto-

oba teksty wciąż pozostają – poza polską historiograﬁą

waniu liczącej blisko 125 stron publikacji prezentującej

– niedostatecznie wykorzystane jako źródła historyczne

dzieje dynastii Piastów, która ma się ukazać w 2011 r.

(lub teksty literackie) o randze ogólnoeuropejskiej.

w serii wydawniczej C.H. Beck Wissen. W czterech

Nie dostrzega się ich podstawowego znaczenia dla

rozdziałach („Władza książęca i królewska w X i XI

badań mediewistycznych. Z tego względu celem reali-

wieku“, „Władza monarsza w XII wieku”, „Wyzwania

zowanego projektu jest prześledzenie najnowszych pol-

zmiany: władztwo piastowskie w XIII wieku”|, „Odno-

skich badań nad obiema najstarszymi kronikami piastow-

wiona władza królewska w XIV wieku|”, z których

skimi, ich odpowiednie opracowanie i przedstawienie

każdy podzielony został na trzy podrozdziały, w spo-

w kontekście toczących się w zachodniej mediewistyce

sób syntetyczny przedstawiona zostanie zwięzła inter-

dyskusji. Ponadto podjęto analizy szczegółowe obydwu

pretacja kwestii władzy dynastycznej w Polsce średnio-

kronik, a także rozpoczęto prace wstępne nad niemiec-

wiecznej, odzwierciedlająca najnowszy stan badań.

kojęzycznym wydaniem kroniki Wincentego Kadłubka.

Autor zarazem nie stroni od ferowania własnych ocen
i interpretacji. Ponadto w rozdziale wprowadzającym
i w epilogu przedstawione zostaną rozważania nad
miejscem Piastów w polskiej „kulturze pamięci”,
a także dynastią piastowska jako przedmiotem badań
mediewistycznych. W ramach realizacji projektu
w okresie objętym sprawozdaniem, autor opracował
koncepcję i plan publikacji, a także napisał część rozprawy. Do końca okresu objętego sprawozdaniem możliwe było ukończenie połowy tekstu opracowania (rozdziały II.1-3. i III.1-3).
Dalsze badania w ramach realizacji projektu cząstkowego koncentrowały się wokół dwóch najstarszych dzieł

Johannes Fried, Daniel Bagi, Eduard Mühle, Tomasz Jasiński (od
lewej)
Podczas Debaty Lelewelowskiej o Gallu Anonimie

historycznych Polski piastowskiej – „Cronicae et gesta

W okresie objętym sprawozdaniem opracowane zostały

ducum sive principum“ Galla Anonima, oraz „Chronica

dwie bibliograﬁe specjalne odnoszące się do Galla Ano-

Polonorum“ Wincentego Kadłubka. Oba dzieła mają

nima oraz Wincentego Kadłubka, jak również wstępna

szczególne znaczenie. Stanowią dwa wybitne przy-

wersja przekładu księgi I „Cronica Polonorum” Mistrza

kłady europejskiej literatury łacińskiej z okresu średnio-

Wincentego. W nawiązaniu do tego w lutym 2009 r.

wiecza, a zarazem podstawowe źródła narracyjne do

zorganizowano także pierwszą dyskusję panelową

dziejów panowania Piastów. Pomimo iż oba teksty od

w ramach tzw. Debat Lelewelowskich (zob. str. 32),

dawna są przedmiotem bardzo intensywnych badań, nie

podczas której Johannes Fried (Frankfurt/Main), Tomasz

na wszystkie spośród licznych pytań, które wywołują,

Jasiński (Poznań) i Dániel Bagi (Pécs) oraz Eduard Mühle

udało się dotychczas znaleźć jasne i przekonujące odpo-

(moderator) próbowali udzielić odpowiedzi na pytanie

wiedzi. Nadal możliwe są żywe dyskusje wokół interpre-

„Kim był Gall Anonim?“.
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Wykorzystano również możliwość pogłębienia dyskusji
na ten temat w czerwcu 2009 r. na międzynarodowych
warsztatach pt. „Die Chronik des Gallus Anonymus im
Kontext der zeitgenössischen Narrativität” (Kronika
Galla Anonima w kontekście współczesnej narracji),
które zorganizowane zostały w Münster przez autora
niniejszego sprawozdania we współpracy z Gerdem
Althoffem (Exzellenzcluster „Religion und Politik in
Vormoderne und Moderne“ Uniwersytet w Münster).
Ich wyniki zostaną opublikowane w ukazujących się
w Münster Frühmittelalterlichen Studien (zob. str. 37).
Opracowany w ramach realizacji projektu cząstkowego stan badań nad kroniką Galla Anonima został
przedstawiony w obszernym sprawozdaniu, które wraz
z wykładem Johannesa Frieda, wygłoszonym w ramach
Debat Lelewelowskich i opracowanym szerzej na warsztatach w Münster, został opublikowany w czasopiśmie
Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters .

Wreszcie została podjęta szczegółowa analiza treści
kroniki Galla Anonima. Zmierza ona do odpowiedzi na
pytanie, jak kronikarz z początku XII wieku pojmował
i przedstawiał „przestrzeń” władzy piastowskiej, czy też
w jaki sposób uzasadniał i legitymizował władzę książęcą
swego mocodawcy Bolesława III, stosując specyﬁczny
opis „przestrzeni” władzy. Rezultaty niniejszych reﬂeksji
i analiz poddano pod dyskusję jesienią 2009 r. na Uniwersytecie we Wrocławiu („Władza i przestrzeń w Polsce
wczesnopiastowskiej. O przestrzennym konstruowaniu

Hans Rothfels, Percy Ernst Schramm, der Ostraum und das Mittelalter. Zu einigen
historiographiegeschichtlichen Neuerscheinungen, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 57 (2008) [2009], s. 112-125.
Recenzja: Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Rußland, red. Otto G. Oexle, Göttingen 2007, w: Zeitschrift für Historische Forschung
36 (2009), s. 102-104.
Recenzja: Przemysław Urbańczyk: Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter. Ein
historisch-anthropologischer Essay über gesellschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa, Frankfurt 2007, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung
57 (2008) [2009], s. 533-536.
Recenzja: Przemysław Urbańczyk: Trudne początki Polski, Wrocław 2008, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 57 (2008) [2009], s. 533-536.
Recenzja: Andrzej Buko: The Archaeology of Early Medieval Poland. Discoveries
– Hypotheses – Interpretations; Leiden 2008, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 57 (2008) [2009], s. 536-538.
Recenzja: Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early
Medieval Europe, red. Ildar H. Garipzanov, Turnhout 2008, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 57 (2008) [2009], s. 533-536.
Recenzja: Márta Font: Im Spannungsfeld der christlichen Großmächte. Mittelund Osteuropa im 10. – 12. Jahrhundert, Herne 2008, w: sehepunkte 2009, nr 12
http://www.sehepunkte.de/2009/12/15978.html
Recenzja: Zbigniew Dalewski, Ritual and Politics. Writing the History of a Dynastic
Conﬂict in Medieval Poland, Leiden 2008, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009), s. 246-248.
Recenzja: Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste [Die Entstehung
des litauischen Staates im europäischen Kontext], red. Alvydas Nikžentaitis i in.,
w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009), s. 240-241.
Recenzja: Stan badań archeologicznych miast w Polsce, red. Henryk Paner i in.,
w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009), s. 272.
Recenzja: Burgwallforschung im akademischen und öffentlichen Diskurs des 20.
Jahrhunderts, red. Sabine Rieckhoff i in., w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009), s. 273.
Recenzja: Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, red.
Sławomir Moździoch, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009),
s. 272-273.

władzy u Galla Anonima”), oraz na University of British

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:

Columbia w Vancouver („’Space’ and ‚Power’ in Medie-

Zum tausendsten Todestag Brunon von Querfurts, Konferencja zorganizowana
przez Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
Leipzig, Querfurt/Leipzig, 13. - 14. 3. 2009.

val Poland. How Gallus Anonymus ‘Wrote the World’ of
Piast Rule at the Beginning of the 12th Century”).

XVIII. Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Olsztyn 16. - 19. 9. 2009.

Publikacje związane z projektem:

Akkulturation – Kulturtransfer – Kulturvergleich, warsztaty zorganizowane przez
Niemiecki Instytutu Historyczny w Rzymie, Norma, 22. - 23. 10. 2009.

„Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum“. Neue Forschungen zum
so genannten Gallus Anonymus, w: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65 (2009), s. 459-496.

38th Annual Medieval Workshop „Writing the World: Representation of the Cultural, Political and Natural world in medieval and Renaissance Europe”, University
of British Columbia, Vancouver, 13. - 14. 11. 2009.

Wstęp, w: Henryk Samsonowicz, Das lange 10. Jahrhundert. Über die Entstehung Europas, Osnabrück 2009, s. 9-12.

„Starość na ziemiach polskich“, konferencja zorganizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 7. 12. 2009.
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2. Kościół, religia i procesy modernizacyjne w Polsce
od XVI do XX wieku

Polsko-litewska Rzeczpospolita szlachecka stanowiła
twór bardzo zróżnicowany regionalnie, etnicznie
i wyznaniowo, charakteryzujący się jednocześnie zdecentralizowaną strukturą gospodarczą, społeczną
i komunikacyjną. Strukturalna różnorodność, heterogeniczność oraz słabość władzy centralnej wskutek rozbiorów w końcu wieku XVIII zostały pogłębione przez
proces dezintegracji państwa i społeczeństwa oraz
postępujące zróżnicowanie w rozwoju „ziem polskich“,
wcielonych do różnych organizmów politycznych,
społecznych i ekonomicznych trzech mocarstw zaborczych. Jednocześnie w okresie od XVI do XIX wieku
dokonały się zasadnicze procesy przemian, innowacji
i modernizacji, które z punktu widzenia „polskich“

Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów

elit miały doprowadzić do zreformowania i lepszego

Georg Förster, Gdańsk 1659 r.

funkcjonowania Rzeczypospolitej , następnie zaś do
odzyskania własnego bytu państwowego. Podczas gdy

Wybrany zakres zagadnień badawczych koncentruje

od dawna przedmiotem szczegółowych badań jest

się z jednej strony na procesach kształtowania się

dominująca rola szlachty w tych procesach, relatyw-

struktur władzy i administracji we wczesnonowożyt-

nie mało uwagi, jak się wydaje, poświęcono dotych-

nej Rzeczypospolitej, z drugiej zaś na procesach urba-

czas innemu ważnemu potencjalnemu czynnikowi

nizacji i industrializacji w okresie rozbiorów. Przy tym

przemian i modernizacji: Kościołowi i religii. Wpraw-

na szczególne zainteresowanie zasługują wzajemne

dzie ścisły wpływ religii na kulturę narodową (przede

oddziaływania między sferą religii a przemianami spo-

wszystkim od czasów kontrreformacji istotne jest

łecznymi, politycznymi i duchowymi, także w kontek-

znaczenie spolonizowanego katolicyzmu dla rozwoju

ście właściwej dla szlacheckiej Rzeczypospolitej wie-

nowoczesnego polskiego ruchu narodowego) wielo-

lokulturowości i charakterystycznych napięć między

krotnie rzuca się w oczy, jednak ciągle stosunkowo

różnymi wyznaniami i strukturami organizacji kościel-

niewielka pozostaje nasza wiedza o impulsach i pro-

nych, polityki poszczególnych zakonów oraz pozycji

cesach modernizacyjnych, których źródłem były poli-

mniejszości żydowskiej.

tyka Kościoła i polityka konfesyjna, struktury kościelne
i wyznaniowe, ponadnarodowe kontakty oraz intelektualne powiązania elit duchowieństwa.
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Projekt cząstkowy 1:
Religia i polityka w Europie Środkowej w okresie wczesnonowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
Opracowanie:

dr hab. Almut Bues

Głównym założeniem projektu cząstkowego nr 1 jest

jąc dobro wspólne szuka on osobistej korzyści. Wyniki

podjęcie badań nad współzależnością indywidualnych

prac edytorskich zostały spożytkowane również dla

powiązań między jednostkami a światem tzw. „wiel-

celów dydaktycznych w trakcie zajęć na Uniwersytecie

kiej polityki” – współzależności dobrze widocznej rów-

Warszawskim „Historia w archiwum. Niemiecka pale-

nież w polityce kościelnej w dawnej Rzeczypospolitej.

ograﬁa w okresie od XVI do XX wieku”.

Rywalizacja, sprzeczności interesów i konﬂikty pomiędzy instytucjami w poszczególnych regionach państwa polsko-litewskiego utrudniały osobom postronnym odnalezienie się w tym środowisku. Nuncjusze
papiescy, podobnie jak posłowie cesarscy, obcą im
z początku polską rzeczywistość komentowali niezwykle osobiście i nieformalnie. Przy tym olbrzymi wpływ
na ich oceny i poglądy wywierało miejsce zajmowane
przez komentatorów w sieci wzajemnych, niekiedy
nader rozbudowanych osobistych, powiązań i kontaktów. Zbyt skromnie badano dotychczas, na ile i w jaki
sposób struktury kościelne wpływały na kształtowanie
się wspomnianych powiązań.
W niniejszym roku sprawozdawczym z zarysowanej
powyżej tematyki badawczej wyodrębniono trzy poje-

Grobowiec księcia Albrechta Hohenzollerna w katedrze w Królewcu
Zdjęcie sprzed 1945 r.

dyncze projekty. Pierwszy z nich obejmuje publikację

Tematem drugiego projektu cząstkowego jest interdy-

tzw. Apologii księcia pruskiego Albrechta Hohenzol-

scyplinarne i porównawcze spojrzenie na dzieje dynastii

lerna (zob. str. 44) w serii wydawniczej Instytutu Quel-

Jagiellonów. Ma on na celu stworzenie zarysu historii

len und Studien . Niniejsza edycja źródłowa umożliwia

tej dynastii na całym obszarze jej panowania rozcią-

wgląd w spory na tle polityczno-religijnym, które

gającym się od Bałtyku aż po Morze Czarne. System

w latach dwudziestych i trzydziestych XVI wieku roz-

władzy dynastycznej sprawowanej przez Jagiellonów

grywały się na forum Sejmu Rzeszy. Książęce apologie

w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej może

były zarazem ostatnimi z wielkich pism apologetycz-

być postrzegany jako zapowiedź systemu unijnego,

nych usprawiedliwiających odejście władcy od konfesji

w którym w ramach wspólnoty celów zachowana

katolickiej. Późniejsza polityka na arenie Rzeszy prze-

zostaje niezależność poszczególnych krajów. Nawet

stała potrzebować takiej formy konfrontacji. Pisma

jeśli dynastia ta panowała względnie krótko, to jej

apologetyczne Albrechta Pruskiego pozostają literac-

członkowie sprawowali rządy w czasach politycznego

kim pomnikiem i obrazem tamtych czasów. Tok myśli

i kulturalnego przełomu dwóch epok: średniowiecza

w apologiach jest przejrzysty, Albrecht uzasadnia

i nowożytności. Podczas ich panowania dochodziło do

swoją decyzję koniecznością działania na rzecz „dobra

ważnych zmian, dzięki którym zapisali się na trwałe

powszechnego”, w duchu prawa, gdyż władza panują-

w pamięci potomnych. Dzieje jagiellońskiej dynastii

cego staje się niesprawiedliwa wówczas, gdy zaniedbu-

stanowią zatem odbicie historii Europy Środkowo-
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Wschodniej tamtego okresu. Głównym założeniem

„’Altter gelaube’ gegen ’newerdachtten glauben’ oder

tego projektu w obecnym roku sprawozdawczym

wen bewahrt Gott. Martin Grunewegs interkonfessio-

było podjęcie wstępnych prac nad syntetycznym zary-

nelle Kontakte“; w Centre Michel Foucault w Warsza-

sem poświęconym historii dynastii Jagiellonów, który

wie: „Interconfessional Relations in Poland-Lithuania.

ma się ukazać w języku niemieckim w wydawnictwie

The Example of Martin Gruneweg (1562 - ca. 1618)“.

Kohlhammer. Synteza opatrzona licznymi pomocami

Ponadto w związku z niniejszym projektem na Uni-

(drzewa genealogiczne, mapy, tabele, ilustracje i słow-

wersytecie w Wiedniu odbył się kurs seminaryjny na

nik terminów) będzie podzielona na osiem rozdziałów.

temat: „Kommunikationswege der Frühen Neuzeit in

W omawianym roku sprawozdawczym rozpoczęto

Osteuropa. Die Aufzeichnungen des Martin Gruneweg

pracę nad pierwszym rozdziałem. Częściowe rezul-

(1562 - ca. 1618)“.

taty badań nad niniejszym projektem przedstawiono
w wygłoszonym na uniwersytecie w Toruniu wykładzie
pt.: „Księstwo Kurlandii i Semigalii a unia lubelska“.
Trzeci projekt cząstkowy nawiązuje do wieloletnich
badań autorki niniejszego sprawozdania na temat
urodzonego w 1562 r. syna niemieckiego kupca lute-

Publikacje związane z projektem:

rańskiego z Gdańska, Martina Grunewega. Podej-

Die Apologien Herzog Albrechts von Preußen, red. Almut Bues, Wiesbaden
2009.

mował on w drugiej połowie XVI wieku, jako pisarz

Martin Gruneweg (1562 – nach 1615). Ein europäischer Lebensweg / Martin

ormiańskich kupców ze Lwowa, dalekie podróże
handlowe. Pozostawił po sobie pełne życia opisy
regionów Europy środkowo-wchodniej i południowo-

Gruneweg (1562 – after 1615). A European Way of Life, red. Almut Bues, Wies-

baden 2009.
Introduction, in: Martin Gruneweg (1562 – nach 1615). Ein europäischer
Lebensweg – A European Way of Life, red. Almut Bues, Wiesbaden 2009,

wschodniej. W 1588 r. Gruneweg wstąpił do zakonu

s. 3-7.

dominikanów, wchodząc tym samym w krąg oddziały-

Fugit tempus. Weltliches und geistliches Zeitempfinden zu Ende des 16. Jahrhun-

wania polskiego katolicyzmu. W roku objętym niniej-

A European Way of Life, red. Almut Bues, Wiesbaden 2009, s. 37-58.

szym sprawozdaniem w serii wydawniczej Instytutu
Quellen und Studien opublikowano w formie tomu

zbiorowego referaty z międzynarodowej konferencji, którą Niemiecki Instytut Historyczny zorganizował
w kwietniu 2008 r. we współpracy z klasztorem
oo. dominikanów w Krakowie (zob. str. 45). Następnie

derts, w: Martin Gruneweg (1562 – nach 1615). Ein europäischer Lebensweg –

Ein Bruderzwist im Hause des Dominikus, in: Martin Gruneweg (1562 - nach
1615). Ein europäischer Lebensweg – A European Way of Life, red. Almut Bues,

Wiesbaden 2009, s. 281-299.
Martin Gruneweg (1562 - nach 1615). Ein europäischer Lebensweg – Tagungsbericht, w: Frühneuzeit-Info 19 (2008), 2, s. 98-99.

Recenzja: Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa, red.
Eveline Wetter, Stuttgart 2008, w: Osteuropa 59 (2009), s. 318-320.

rezultaty niniejszego przedsięwzięcia zaprezentowano
na wykładach w GWZO w Lipsku: „Eine deutsche Quelle

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:

zur Geschichte der Armenier in Ostmitteleuropa. Die

Religion und Mobilität. Wechselwirkungen und Interdependenzen zwischen
raumbezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, konferencja zorganizowana przez Institut für europäische
Geschichte Mainz, Mainz 13. 2. 2009.

Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg
(1562 - ca. 1618)”; na Freie Universität Berlin: „Europa
aus der Sicht des Martin Gruneweg (1562- ca. 1618)“;
w Institut für Europäische Geschichte w Moguncji:

Unia lubelska 1569 roku. Z tradycji uniﬁkacyjnych I Rzeczypospolitej, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2. 4. 2009.
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Projekt cząstkowy 2:
Stereotypy i wzajemna percepcja wyznaniowa, społeczna i etniczna
we wczesnonowożytnej Polsce
Opracowanie:

dr hab. Igor Kąkolewski

W projekcie cząstkowym nr 2 głównym zadaniem prze-

Z kolei w rozdziale siódmym, stanowiącym rodzaj epi-

widzianym na rok 2009 było zebranie i przygotowanie

logu zostaną naszkicowane wywodzące się z wieku

materiałów do obszernej analizy powstania, funkcjo-

XIX i XX komponenty polskiej czarnej legendy o Krzy-

nowania i wykorzystania dla celów propagandowych

żakach i białej legendy prusko-niemieckiej.

polskiego stereotypu i historycznego mitu Krzyżaków
w okresie od XVI do końca XIX wieku. Zaplanowano

W roku objętym sprawozdaniem w ramach niniejszego

następujący podział opracowania monograﬁcznego,

projektu powstało wiele ważnych artykułów stanowią-

które ma być ostatecznym rezultatem kilkuletniego

cych trzon merytoryczny rozdziału piątego, szóstego

projektu badawczego. W obszernym wprowadzeniu,

i siódmego. W związku z projektem „Polsko-niemiec-

stanowiącym pierwszy rozdział pracy, zostaną omó-

kie miejsca pamięci“ zainicjowanym przez Centrum

wione kluczowe dla projektu pojęcia „stereotyp“,

Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii

„mit“ i „miejsce pamięci”. Przewiduje się przedys-

Nauk autor sprawozdania napisał artykuł pt. „Krzy-

kutowanie różnych teoretycznych i socjohistorycz-

żacy – Kreuzritter jako miejsce pamięci w świadomości

nych założeń badawczych, w szczególności koncepcji

historycznej Polaków i Niemców” (34 stron maszyno-

tzw. miejsc pamięci (lieu de mémoire ). Wstępne rozwa-

pisu). Z okazji XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków

żania będą także dotyczyły możliwych dróg powsta-

Polskich w Olsztynie we wrześniu 2009 r. autor spra-

wania i przekształcania stereotypu najpierw w mit

wozdania wygłosił referat zatytułowany „Hołd pru-

historyczny i polityczny, później zaś w zakotwiczone

ski 1525 w staropolskiej kulturze pamięci” (18 stron

w świadomości zbiorowej „miejsce pamięci”. Rozdział

maszynopisu.). Do tomu zbiorowego Muzeum Histo-

drugi – zgodnie ze swoim tytułem – zostanie poświę-

rii Polski napisał również artykuł „Niemcy w Pol-

cony „Początkom polskiej czarnej legendy” oraz wizji

sce, czyli ‚wmieszkani Polacy’ (od średniowiecza do

politycznego i moralnego rozkładu zakonu krzyżac-

końca XVIII w.)” (15 stron maszynopisu). Oprócz tego

kiego w epoce późnego średniowiecza. Rozdział trzeci

w ramach niniejszego projektu powstał artykuł oma-

omawia problem rzeczywistego i wyimaginowanego

wiający poglądy starszej i nowszej historiograﬁi pol-

zagrożenia krzyżackiego w epoce wczesnonowożyt-

skiej m.in. na temat sekularyzacji zakonu krzyżackiego

nej i nosi tytuł: „Odwieczne zagrożenie. Polski wize-

w Prusach i jej skutków. W/w tematyka była także

runek Krzyżaków w okresie wczesnonowożytnym

szeroko dyskutowana na seminarium zatytułowanym:

a Niemcy“. Rozdział czwarty dotyczy bodaj najpopu-

„Wzajemne stereotypy Polaków i Niemców od śre-

larniejszego „miejsca pamięci” związanego z zako-

dniowiecza do czasów współczesnych”, które autor

nem krzyżackim w świadomości historycznej Polaków

sprawozdania jako profesor wizytujący poprowadził

(„Grunwald – Tannenberg: Pyrrusowe zwycięstwo

w semestrze letnim 2009 r. na Uniwersytecie w Moguncji.

i wiecznie żywa victoria“). Rozdział piąty jest zatytułowany „(Ponowne) zjednoczenie Pomorza Gdańskiego
i Ziemi Chełmińskiej z Koroną Polską w 1454 r. i pamięć
o tym wydarzeniu w dawnej Rzeczypospolitej i Prusach Królewskich“. Kolejne „miejsce pamięci” - „Hołd
pruski z 1525 r.“ – jest omawiane w rozdziale szóstym.
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Publikacje związane z projektem:
Relacje polityczne między Prusami Książęcymi a Rzeczpospolitą w latach 1525-1701,

w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2009, nr 2 (264), S. 267-286.
Jak Polacy zapamiętali Krzyżaków: w: Wiadomości Historyczne, styczeń/luty 2010,

s. 51-60.

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:
XVIII. Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Olsztyn 16. - 19. 9. 2009.

Friedrich Battenberg (z lewej) i Igor Kąkolewski
Podczas wykładu wtorkowego poświęconego historii Żydów

Kolejnym ważnym punktem niniejszego projektu
cząstkowego była współpraca nad jedną z ośmiu galerii
wystawienniczych w ramach stałej ekspozycji Muzeum
Historii Żydów Polskich. W ramach współpracy z Adamem Tellerem (Uniwersytet w Hajﬁe), Elchananem
Reinerem (Uniwersytet w Tel Awiwie) i Małgorzatą
Stolarską (z MHŻP w Warszawie) pod kierunkiem Barbary Kirshenblatt-Gimblett (z Nowego Jorku) powstanie muzealna prezentacja historii Żydów w dawnej
Rzeczypospolitej w okresie 1505-1648. W tym celu sporządzono scenariusze czterech przestrzeni wystawienniczych zatytułowanych: „System latyfundiów”, „Kraków-Kazimierz“, „Tolerancja” i „Okres przejściowy”.
Rezultatem tych prac i kooperacji pomiędzy NIH
a MHŻP było również zorganizowanie jesienią 2009 r.
cyklu wykładów wtorkowych Instytutu poświęconych
historii porównawczej Żydów polskich i niemieckich
(zob. str. 31)
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Projekt cząstkowy 3:
Ziemia obiecana. Religia w społeczeństwie przemysłowym: Manchester i Łódź
w latach 1820-1914
Opracowanie:

dr Andreas Kossert

Projekt cząstkowy tematyzuje rolę religii w dwóch

tycznym ośrodków przemysłowych i wreszcie jej zna-

wielkich europejskich ośrodkach przemysłowych, które

czenia w perspektywie porównawczej. Punkt wyjścia

stały się ucieleśnieniem dziewiętnastowiecznego mitu

stanowiła teza, że proces industrializacji w XIX wieku

nieograniczonych możliwości awansu ekonomicz-

nie zawsze prowadził do sekularyzacji. Oprócz sekula-

nego i społecznego. Ośrodkami tymi były Manchester

ryzacji o wiele bardziej przyczynił się do powstawania

- zwany „Cottonopolis“ oraz Łódź - reymontowska

nowych fenomenów religijnych i nowych środowisk

„Ziemia obiecana“. Oba ośrodki przeżyły w ciągu kilku

wyznaniowych, które adaptowały się do wymogów

lat gwałtowną eksplozję demograﬁczną, oba, jako

industrializacji i urbanizacji. Przykład Manchesteru

obszary wielkoprzemysłowe stały się centrum migra-

i Łodzi wykazuje, że religia nie została dotknięta jakimś

cji o wielkiej sile przyciągania dla przedstawicieli róż-

ciągłym kryzysem, jakkolwiek przynależność wyzna-

nych środowisk etnicznych, religijnych i społecznych.

niowa tworzyła nowe linie konﬂiktu, a warunkach

Zarówno Manchester jak i Łódź tworzyły przestrzeń

ścierania się różnych pierwiastków etnicznych zmu-

modernizacyjną i komunikacyjną dla grup społecz-

szała do wyrazistszego określenia własnego proﬁlu.

nych i etnicznych, dla instytucji i jednostek. Pytaniem

Powodowała podziały, ale też i zbliżenia. W niniej-

badawczym, które zostało postawione w niniejszym

szym projekcie chodzi zatem o zbadanie wzajemnych

projekcie jest kwestia, w jaki sposób ugrupowania

relacji pomiędzy etnicznością i religią, a także o zrewi-

religijne – Kościoły, sekty i wspólnoty religijne – sta-

dowanie przy tym tradycyjnego spojrzenia na zjawisko

rały się na nowo zdeﬁniować i utrwalić swoje miejsce

konﬂiktu na tle etnicznym i religijnym.

w zmieniającym się społeczeństwie przemysłowym.
W centrum zainteresowań badawczych znalazły się

W roku sprawozdawczym niniejszy projekt nie był

religia i instytucje kościelne, przy czym badania dotyczą

kontynuowany. Autor projektu nie przedłożył wyni-

przede wszystkim personalnego i czasowego zakresu

ków opracowania, ani też nie opublikował żadnych

oddziaływania religii, jej umiejscowienia w życiu poli-

istotnych dla projektu prac.
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3. Polityka narodowościowa, społeczeństwo i wiedza
specjalistyczna w XIX i XX wieku

Ze względu na dominującą pozycję tych zagadnień

dzonego w dziedzinie nauki i techniki oraz związany

w historii powszechnej XIX i XX stulecia „naród i pań-

z nim międzynarodowy transfer wiedzy stanowiły

stwo narodowe“ tradycyjnie pozostają preferowa-

istotne zaplecze dla działalności politycznej, a także

nym przez historyków przedmiotem badań również

wcielanych w życie rozwiązań socjoekonomicznych.

w odniesieniu do dziejów Polski i Europy Środkowej
i Wschodniej. Wydaje się, że wymiar ideologiczny,
polityczny czy kulturalny w procesach formowania
się współczesnych narodów w znacznej mierze został
już opracowany w dotychczasowej historiograﬁi.
Natomiast wciąż jeszcze stosunkowo słabo zbadana
pozostaje współzależność między nowoczesnym narodem i nowoczesną nauką w procesie kształtowania,

Szpital w Łodzi w stylu modernizmu

utrwalania i dalszego rozwoju państwa narodowego.

Projekt Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy 1927 r.

Dla narodu polskiego (a także dla innych narodów
w Europie Środkowej i Wschodniej) aktywne i efek-

W roku sprawozdawczym badaniom poddano wspo-

tywne uczestnictwo elit naukowych i technicznych

mniane wyżej zależności na podstawie wybranych

w życiu społecznym i kulturalnym stało się wręcz

przykładów z wykorzystaniem nowego podejścia

koniecznością – zarówno przed jak i po z odzyska-

w historii nauki i sportu. Badaniami objęto zarówno

niu niepodległej państwowości po I wojnie świato-

obszary napięć i konﬂiktów występujących między

wej. Podobne zaangażowanie widać zresztą nie tylko

wynikającą z polityki narodowej instrumentalizacją

w okresie międzywojennym, lecz także w warunkach

oraz rzekomo autonomiczną wiedzą naukową, jak

okupacji w czasie II wojny światowej i później, podczas

i nieuwzględniane dotychczas szerzej zjawisko kształ-

transformacji w „Rzeczpospolitą Ludową“. W długo-

towania się elity dysponującej pogłębioną wiedzą

trwałych zmaganiach o utrzymanie własnej egzysten-

specjalistyczną, którą można nazwać „międzynaro-

cji narodowej wykorzystanie doświadczenia groma-

dową elitą ekspertów”.
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Projekt cząstkowy 1:
Między kryzysem i odbudową. Kariera architektów. Europa Środkowa 1910-1950
Opracowanie:

dr Martin Kohlrausch

Projekt cząstkowy zakłada badanie środowiska archi-

w niniejszym projekcie badane w kontekście związku

tektów, zarówno jako formacji zawodowej jak i grupy

między specyﬁ cznie polskimi uwarunkowaniami

społecznej. Przy tym szczególnie interesująca wydaje

a toczącą się ówcześnie na świecie dyskusją o nowo-

się przekształcenie architekta z artysty i budowni-

czesnej architekturze.

czego w nowoczesnego „dostarczyciela rozwiązań”,
która dokonała się w tej grupie zawodowej w latach
1910-1950 i była ściśle związana z rosnącym znaczeniem prądów technokratycznych. Szczególna uwaga
została poświęcona wzrostowi znaczenia zawodu
architekta, który po I wojnie światowej otrzymał nowe
możliwości tworzenia i wywierania wpływu. Następny
ważny przedmiotem badań w ramach niniejszego
projektu cząstkowego stanowi Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). CIAM był orga-

nizacją nowego typu, której głównym celem nie było
uprawianie wymiany intelektualnej i naukowej, lecz
raczej stworzenie grupy nacisku, promującej i walczącej o rozwój nowoczesnej architektury w Europie.
Ambicje CIAM tworzenia całościowych rozwiązań,

Willa w Warszawie

obejmujących także wymiar społeczny urbanistyki

Projekt Lucjana Korngolda i Piotra Lubińskiego 1934 r.

i architektury, czyniły tę organizację niezwykle atrakcyjnym polem działania szczególnie dla architektów

W okresie sprawozdawczym nastąpiło przyśpiesze-

w Europie Środkowej i Wschodniej. W ujęciu geogra-

nie prac nad projektem: dokonano analizy wyni-

ﬁcznym w centralnym punkcie rozważań znalazły się

ków dotychczasowych interdyscyplinarnych badań

kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie, ze szczegól-

poświęconych tematowi, a także korekty założeń

nym uwzględnieniem Polski. W tym ostatnim państwie

i celów projektu. Przeprowadzona została kwerenda

trzeba było po 1918 r. scalić trzy obszary porozbiorowe

archiwalna, czasopism oraz literatury przedmiotu

o zróżnicowanych strukturach gospodarczych oraz nie-

(Warszawa, Archiwum Ligii Narodów w Genewie),

powiązanej ze sobą infrastrukturze. Przy tym sytuacja

a podstawa źródłowa projektu została poszerzona

w Warszawie, która miała stać się stolicą nowocze-

(m.in. o literaturę piękną i fotograﬁe). Częściowe

snego państwa, była szczególnie dramatyczna (brak

wyniki prac nad projektem zostały zaprezentowane

mieszkań, niskie standardy sanitarne, niedorozwinięta

w styczniu 2009 r. na konferencji w Nowym Yorku

infrastruktura komunikacyjna). Ta sytuacja stwarzała

(„The Space of Modern Architects. Walter Gropius

siłą rzeczy ogromne możliwości działania dla awangar-

between Europe and USA”).

dowych architektów i urbanistów, takich jak Szymon
Syrkus i Jan Olaf Chmielewski, którzy mogli wykorzy-

Dalsza część projektu poświęcona jest fenomenowi

stać tutaj swoje pomysły, następnie zaś przenieść je

nowoczesnej europejskiej metropolii, a w szczególno-

na grunt międzynarodowy. Ich projekty i koncepcje są

ści metropolii wschodnioeuropejskiej. Wiele z miast
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w Europie Wschodniej w wyniku upadku imperiów

Publikacje związane z projektem:

w 1917/1918 r. stało się z dnia na dzień stolicami

(Wraz z Katrin Steffen), The Limits and Merits of Internationalism. Experts, the State
and the International Community in Poland in the 1st Half of the 20th Century, w: EUI

nowopowstałych państw narodowych. Z jednej strony

Working Papers, RCAS 2009/41.

borykały się one wciąż jeszcze z bolączkami rozwojowymi swojego regionu, z drugiej jednak zaczęły

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:

zdobić się w atrybuty międzynarodowych metropolii.

Celebrity in Motion. The Spatial Experience of Fame in the Twentieth Century,
dyskusja panelowa z okazji dorocznego zjazdu American Historical Association,
New York 2. - 5. 1. 2009.

Niektóre z tych zagadnień badawczych były tematem
drugiej części warsztatów pt. „Nation and Modernity.
The East European Metropolis (1890-1940)” (zob. str. 35);
Martin Kohlrausch wprowadził uczestników w tematykę obrad oraz wygłosił referat na temat: „Warszawa
funkcjonalna. Radical Urbanism and the International Discourse on Planning in the Interwar Period”.
W październiku 2009 r. tematykę tę autor sprawozdania przedstawił również podczas warsztatów
pt. „Post-Catastrophic Cities: Total War and Urban
Recovery in Twentieth Century Europe” (zob. str. 38)
w kontekście wpływu II wojny światowej na rozwój
urbanistyczny.
Ponadto prace projektowe obejmowały opracowanie
założeń wstępnych do monograﬁi „Knowledge Societies and Innovation Cultures in Europe”. Studium to
powstaje we współpracy z prof. dr Helmutem Trischlerem (LMU oraz Deutsches Museum w Monachium)
i będzie częścią składową sześciotomowej serii „Inventing Europe. A Transnational History of European Integration”, której wydawcą jest prof. dr Johan Schott
(Eindhoven). W roku sprawozdawczym, oprócz kwerend bibliograﬁcznych, autor sprawozdania opracował również roboczą koncepcję wspomnianej wyżej
monograﬁi i zaprezentował ją wraz z Helmuthem
Trischlerem podczas dyskusji w marcu 2009 r. na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven.
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Projekt cząstkowy 2:
Sport kobiecy w czasach zimnej wojny. Polska na tle świata
Opracowanie:

dr Stefan Wiederkehr

Głównym przedmiotem badań w ramach niniejszego pro-

z udziałem osób interseksualnych. Formułowane zarzuty,

jektu jest zderzenie odmiennych wyobrażeń kobiecości obu

wedle hipotezy autora projektu, doprowadziły w drugiej

antagonistycznych ustrojów w dziedzinie sportu w ogóle,

połowie lat 60. XX wieku do tego, że wszystkie uczestniczki

a w szczególności na poziomie lekkiej atletyki. Oczywiście,

międzynarodowych zawodów sportowych musiały podda-

w państwach socjalistycznych oﬁcjalny wizerunek kobiety

wać się badaniom laboratoryjnym w celu stwierdzenia, czy

w okresie zimnej wojny był inny niż w Europie Zachodniej

są kobietami. Wraz z wydaniem pierwszych przepisów w tej

i w USA: kobiecie w społeczeństwie mieszczańskim przy-

dziedzinie przez Międzynarodowy Związek Lekkiej Atletyki

padła rola gospodyni domowej, kobieta socjalistyczna była

w latach 1966/1968, a za jego przykładem niebawem także

zdaniem oﬁcjalnej propagandy wyemancypowana, mając

przez Komitet Olimpijski i inne organizacje sportowe, w dru-

działać w przestrzeni publicznej. Naturalnie naiwnością

giej połowie lat 60. rozpoczęła się specjalistyczna debata nad

byłoby sądzić, że obraz kobiety dla celów propagandowych

deﬁnicją „kobiecości“ i metodami właściwymi dla jej udoku-

był tożsamy z jej rzeczywistym wizerunkiem odpowiada-

mentowania. Istnieją dwie przyczyny, dla których w badaniu

jącym socjalistycznej codzienności. Należy jednak stwier-

– obok dwóch supermocarstw: USA i Związku Radzieckiego

dzić, że kraje bloku wschodniego systematycznie wspierały

oraz obu niemieckich państw z okresu zimnej wojny – do

sport kobiecy, co pozwalało im lepiej wypaść w klasyﬁka-

liczących się w sporcie krajów zaliczono także socjalistyczną

cjach międzynarodowych. W konsekwencji zachodnia prasa

Polskę. Z jednej strony pierwszą osobą w historii sportu,

w dążeniu do umocnienia mieszczańskiego ideału kobieco-

która w 1967 r. nie przeszła testu ustalającego płeć, była

ści pielęgnowała wrogi wizerunek zmaskulinizowanej spor-

polska sprinterka Ewa Kłobukowska. Do zagadnień testów

tsmenki z bloku wschodniego, jako symbol systemu szarga-

określających płeć powracano zatem w PRL-u szczególnie

jącego godność jednostki. Szczególnie dotyczyło to lekkiej

uporczywie. Spowodowało to, że polscy działacze i lekarze

atletyki, gdyż – ze względu na dużą liczbę dyscyplin i tym

sportowi częściowo wyłamali się z dwubiegunowego układu

samym medali – miała ona ważne znaczenie w sportowej

zimnowojennego i zajmowali bardziej zróżnicowane, samo-

konkurencji między ustrojami.

dzielne stanowisko. Z drugiej strony obiecująca wydaje się
analiza możliwości i granic wymiany wiedzy eksperckiej –
w tym przypadku dotyczącej medycyny sportowej –
wewnątrz państw obozu socjalistycznego z polskiej perspektywy.
Przyjęto dwie płaszczyzny rozpatrywania zagadnienia
badawczego. Po pierwsze kontynuowano z komparatystycznej perspektywy analizę stereotypów płci w sprawozdaniach
komentatorów sportowych ze Wschodu i Zachodu – w prasie codziennej i sportowej z USA, obu państw niemieckich,
Polski i Związku Radzieckiego. Po drugie przeprowadzono

Lekkoatletki Edith Marie, Wyomia Tyus i Ewa Kłobukowska (pierwsza z prawej)
Olimpiada w Tokio 1964 r.

wstępne badania nad dyskursem i mechanizmami podejmowania decyzji w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych. Nasuwają się tutaj istotne pytania badaw-

Regularnie kwestionowano kobiecość odnoszących sukcesy

cze: którzy decydenci wspierali lub zwalczali rozwój sportu

zawodniczek z krajów socjalistycznych, przy czym zarzuty

kobiecego i przy pomocy jakich argumentów? Jak w spor-

o doping mieszały się z sugestiami, że blok wschodni

towych gremiach decyzyjnych radzono sobie z konﬂiktem

uprawia niedozwolone praktyki w zawodach sportowych

celów, tj. potrzebą zaspokojenia interesów narodowych
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przez zdobywanie możliwie wielu medali w wyczynowym

projektu. Związana z projektem była również działalność we

sporcie kobiecym, podczas gdy z drugiej strony osiągnięcie

wspieranej przez Niemieckie Towarzystwo Badawcze (DFG)

sukcesu wymagało od zawodniczek przełamania tradycyj-

sieci „Integration und Desintegration: Sozial- und Kultur-

nego podziału ról przypisanych płci?

geschichte des osteuropäischen Sports im internationalen
Vergleich“. Drugi warsztat w ramach w/w sieci odbył się

Jak kształtowały się wzajemne oddziaływania pomiędzy

w listopadzie 2009 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym

świadomością społeczną a wiedzą ekspercką? Jakie ocze-

w Warszawie (zob. str. 39) z inicjatywy Stefana Wiederkehra,

kiwania łączyli dziennikarze i funkcjonariusze sportowi

który wygłosił referat: „Women, Sports and the Media In the

z nowymi technikami medycyny (sportowej), pozwalającymi

People’s Republic of Poland” podsumowujący dalsze rezul-

ustalać płeć na poziomie chromosomalnym? Jakie wnioski

taty projektu.

zadecydowały o wprowadzeniu obligatoryjnych testów
określających płeć i jaki udział w podejmowaniu decyzji

Publikacje związane z projektem:

mieli eksperci medycyny sportowej, funkcjonariusze i same

We Shall Never Know the Exact Number of Men who Have Competed in the

zawodniczki? W okresie sprawozdawczym została przepro-

Olympics Posing as Women’: Sport, Gender Verification and the Cold War,

wadzona szeroko zakrojona kwerenda dotycząca wyżej

w: The International Journal of the History of Sport 26 (2009), s. 556-572.

wymienionych zagadnień.

Sportsmen(k)i na frontach zimnej wojny. Obraz ciała zawodniczek z krajów socjalistycznych w zachodniej prasie sportowej, w: Przegląd Historyczny 100 (2009),

s. 567-586.

Wyniki badań zostały zaprezentowane przez autora spra-

Frauensport und Männerwelt im Kalten Krieg. Beitrag zum Themenschwerpunkt

wozdania podczas zorganizowanego przez niego panelu

„Europäische Geschichte – Geschlechtergeschichte“, w: Themenportal Euro-

„Internationale der Experten und die Transformation des

päische Geschichte (2009), URL: http://www.europa.clio-online.de/2009/Article=403

Vaterlandes. Wissenstransfer im 19. und 20.Jahrhundert – das
polnische Beispiel im europäischen Kontext” w Darmstadt
(„Sportmediziner und -Funktionäre zwischen Systemwettstreit und internationaler Normensetzung, ca. 1950-1970“)
oraz w maju 2009 r. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą („Wer ist „olympisch gesehen eine Frau“? Die

Die Furcht vor dem sowjetischen Mannweib, w: Tages-Anzeiger, 28.8.2009.

Recenzja: Sport als städtisches Ereignis. 45. Arbeitstagung. Unter Mitarbeit von
34 (2008)
[2009], S. 285-289.

Janina Gruhner, red. Christian Koller, Ostfildern 2008, w: Stadion

Recenzja: Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in
Ost- und Südosteuropa. Die Zweite Halbzeit, red. Dittmar Dahlmann/Anke Hilbrenner/Britta Lenz, Essen 2008, w: Archiv für Sozialgeschichte-Online 49 (2009),

Einführung von Geschlechtertests im Spitzensport aus dem

http://library.fes.de/fulltext/afs/htmrez/81051.htm

Geiste des Kalten Krieges“), we wrześniu 2009 r. na 14th

Raport z konferencji: Sport und Gesellschaft in den böhmischen Ländern/in der
Tschechoslowakei, Teil 1: Sport in einer multiethnischen Gesellschaft (19. Jahrhundert bis 1938/39), w: H-Soz-u-Kult, 06.07.2009, http://hsozkult.geschichte.

CESH Congress in Pisa („Beyond the Sex Binary: Intersexed
and Transsexual Athletes in High-performance Sport“) oraz

hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2674

w październiku w Helsinkach („Sport Physicians and Sport

Raport z konferencji: Migration – Integration – Desintegration. 1. Workshop des

Ofﬁcials between Cold War Confrontation and Co-operative

DFG-geförderten Netzwerks „Intergration und Desintegration: Sozial und Kulturge-

Rule Setting in International Sport Bodies“). We wrześniu

schichte des osteuropäischen Sports im internationalen Vergleich“, w: H-Soz-u-Kult

19.08.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2752

2009 r. w ramach Dnia Historii Kultury (Kulturgeschichtstag)
Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu zorganizowana

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:

została debata panelowa (zob. str. 38) „Der Kalte Krieg als

Sport und Gesellschaft in den böhmischen Ländern / in der Tschechoslowakei,
Teil I: Sport in einer multiethnischen Gesellschaft (19. Jahrhundert bis 1938/39),
coroczna konferencja zorganizowana przez Historische Kommission für die
böhmischen Länder, Dresden, 24. - 26. 4. 2009.

symbolischer Konﬂikt um das Projekt der Moderne“, podczas której autor sprawozdania przedstawił referat „Die
weiblichen sowjetischen Roboter sind von der Bildﬂäche verschwunden…’ Sport und Geschlecht im Kalten Krieg“, będący
częściowo wynikiem pracy badawczej w ramach niniejszego

Migration – Integration – Desintegration. Workshop 1 des DFG-Netzwerkes
„Intergration und Desintegration: Sozial und Kulturgeschichte des osteuropäischen Sports im internationalen Vergleich“, Köln, 25. - 27. 6. 2009.
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4. Obca przemoc i dominacja w „wieku ekstremizmów“

Wraz z nadejściem epoki współczesnej w Europie

Szczególnie dotkliwie wskutek przemocy i okupa-

w nowy wymiar jakościowy wkroczyły także zjawiska

cji ucierpiały – co udowodniła już I wojna światowa

takie jak przemoc, wojna i obca dominacja. Dzięki indu-

– państwa położone w Europie Wschodniej i Środko-

strializacji i rewolucji technicznej przed planistami przy-

wowschodniej. Przede wszystkim Polska stała się kartą

szłych „wojen totalnych“ otworzyły się w początkach

przetargową w grze między dwoma totalitarnymi sys-

XX wieku nieznane dotychczas możliwości. Rozbudowa

temami. Zarówno władze narodowosocjalistyczne jak

sieci kolejowych umożliwiła po raz pierwszy planowe

i sowieckie oparły zdobyte przemocą panowanie na zie-

przemieszczanie wielkich mas ludzkich – zarówno prze-

miach polskich na atomizacji podbitego społeczeństwa,

rzucanie własnych oddziałów jak i deportacje ludno-

czemu miała służyć fala czystek etnicznych. Bezprzy-

ści cywilnej. Zwiększony zasięg i siła rażenia nowych

kładnym było prześladowanie i eksterminacja ludności

rodzajów broni spowodowały, że uległ zatarciu podział

żydowskiej, które miały stać się w historii symbolem

na strefę frontu i rodzimego zaplecza. Z kolei napię-

ludobójstwa. Wypędzeniom, wywózkom i ekstermi-

cia etniczne i społeczne, które towarzyszyły narodzi-

nacji przez władze okupacyjne towarzyszyły napięcia

nom państw narodowych w XIX wieku, doprowadziły

etniczne między Polakami i Ukraińcami, które wywołały

do coraz silniejszej ideologizacji konﬂiktów zbrojnych.

wybuch konﬂiktu na Wołyniu w 1943 r. Czystki etniczne

Śladem zachodzących przemian podążała także nauka.

nie ustały także po zakończeniu II wojny światowej,

Demograﬁa, antropologia i nauki ekonomiczne dostar-

gdy pod hasłami tworzenia przez sojuszników nowego

czały argumentów na rzecz niższości obcych – lub

porządku w Europie, wprowadzony w Polsce reżim

postrzeganych, jako obce – jednostek, a ich transfor-

komunistyczny deportował w ramach „Akcji Wisła“

macja z „podmiotów“ w „przedmioty“ doprowadziła

dziesiątki tysięcy Ukraińców i wypędził miliony niepo-

w rezultacie do obejmujących całe regiony masowych

żądanych Niemców na Zachód.

prześladowań, wypędzeń i eksterminacji w ramach kierowanych przez państwo czystek etnicznych.

Z tej perspektywy zespół naukowców pracujących
w ramach zakresu badawczego IV skoncentrował się
w roku 2009 na okresie od I wojny światowej do
końca władzy komunistycznej w Europie ŚrodkowoWschodniej, przy czym punkt ciężkości położony został
na okupację niemiecką podczas II wojny światowej,
łącznie z jej konsekwencjami dla społeczeństw bezpośrednio w okresie powojennym.

Zygmunt Aksienow na zniszczonej ulicy Przyrynek
Warszawa, wrzesień 1939 r.
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Projekt cząstkowy 1:
Przemieszczenia ludności – przymusowa migracja – masowa zagłada. Mechanizmy i działanie polityki ludnościowej opartej na przemocy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1930-1940
Opracowanie:

dr Jacek Andrzej Młynarczyk

W centrum uwagi autora niniejszego projektu cząst-

dział dotyczący planów wykluczania, wyzyskiwania

kowego w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem

i „usuwania” „niepożądanych grup ludności” w naro-

znalazły się badania dotyczące brutalnej, częściowo

dowym socjalizmie. Dalsze wyniki pracy nad projektem

mającej na celu eliminację podbitej ludności polityki

wykorzystane zostały do napisania artykułu do cza-

realizowanej przez różniące się zasadniczo struktu-

sopisma Pamięć i Sprawiedliwość („Pomiędzy współ-

ralnie reżimy: narodowo-socjalistycznych Niemiec,

pracą i zdradą. Problem kolaboracji w Generalnym

Związku Sowieckiego oraz komunistycznej władzy

Gubernatorstwie 1939-1945”, 33 strony maszynopisu),

w Polsce. Polityka ta była realizowana pod postacią

a także do przygotowania koncepcji i zorganizowa-

deportacji, wysiedleń i przesiedleń, wypędzeń i syste-

nia konferencji przez Niemiecki Instytut Historyczny

matycznego ludobójstwa, tak na starym jak i nowym

w Warszawie we współpracy z Muzeum Drugiej Wojny

terytorium Polski. Okres poddany badaniom rozciąga

Światowej w Gdańsku pt. „Przemoc i dzień powszedni

się od roku 1939 do 1948. Zbrodnie skierowane były

w okupowanej Polsce 1939-1945 (zob. str. 39), jak również

przeciwko Żydom, etnicznym Polakom, Niemcom

w zorganizowanej wspólnie z Instytutem Historycznym

i Ukraińcom. Celem projektu są badania porównawcze

Polskiej Akademii Nauk konferencji pt. „Spojrzenia na

wyżej opisanych, przeprowadzonych w latach 1939 do

wrzesień 1939” (zob. str. 35), na której przedstawione

1948 na terytorium Polski brutalnych działań w ramach

zostały wyniki badań na temat „Niemieckie plany

polityki ludnościowej. Porównanie ma objąć wszystkie

wobec ludności Polski i ich realizacja w 1939 roku”.

fazy planowania i realizacji poszczególnych form prześladowań i przymusowej migracji w okresie lat 40.,
a jego celem jest ustalenie występujących niezależnie
od politycznej orientacji danego reżimu wspólnych
elementów strukturalnych polityki ludnościowej lat
40. opartej na przemocy.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przeprowadzone zostały dalsze związane z projektem
badania źródłowe w warszawskich archiwach (szczególnie w Archiwum Akt Nowych i Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej). Ponadto kontynuowano zbieranie i analizę literatury przedmiotu (przede wszystkim ukraińskich i rosyjskich opracowań historycznych)
oraz rozpoczęto pisanie podsumowującej badania

Deportacja warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince
lato 1942 r.

obszernej monograﬁi. Napisany został rozdział wprowadzający dotyczący deﬁnicji pojęć: czystka etniczna,

Z projektem cząstkowym nr 1 związana była kontynu-

ludobójstwo, etnocyd, deportacja, wysiedlenie, wypę-

acja prac nad projektem edytorskim, realizowanym we

dzenie, repatriacja, jak również rozdział dotyczący

współpracy z prof. dr Klausem-Michaelem Mallman-

powstania koncepcji „czystek etnicznych” u schyłku

nem z Forschungsstelle Ludwigsburg na uniwersytecie

XIX i początku XX wieku. Oprócz tego powstał roz-

w Stuttgarcie. W ramach tego projektu udostępniony
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ma zostać najważniejszy materiał źródłowy dotyczący

ich tłumaczenia na język niemiecki. Dodatkowo wyniki

„Akcji Reinhard”. Mimo postępów poczynionych

pracy edytorskiej zostały zawarte w dwóch artyku-

w badaniach nad Holocaustem w dalszym ciągu wiele

łach, które udało się ukończyć w 2009 r. Ukażą się one

aspektów tego fenomenu pozostaje jeszcze niewyja-

w czasopiśmie „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”

śnionych. Zarówno rozpoczęcie, jak i dokładny har-

(„Treblinka war das Endziel. Die Durchführung der

monogram akcji, a także rola lubelskiego Dowódcy

„Aktion Reinhard” im Distrikt Warschau 1942-1943”,

SS i Policji (SSPF) Odilo Globocnika oraz jego stosunki

45 stron maszynopisu), jak również w „Kwartalniku

z pozostałymi SSPF w innych dystryktach Generalnego

Historii Żydów” („Geneza akcji „Erntefest”, 12 stron

Gubernatorstwa i z Wyższym Dowódcą SS i Policji Frie-

maszynopisu).

drichem Wilhelmem Krügerem pozostają nadal sporne.
Dotyczy to także kwestii, czy mordy na ludności żydowskiej w ramach „Akcji Reinhard“ dokonano wyłącznie
w trzech zbudowanych w tym celu obozach zagłady,
tj. w Treblince, Bełżcu i Sobiborze, czy też maszyneria
zagłady obejmowała także wielkie obozy koncentracyjne w Auschwitz i Majdanku, a być może także obóz
zagłady Kulmhof w Kraju Warty. Wśród specjalistów
brak zgodności nawet w przedmiocie samej nazwy
akcji. Podczas gdy jedni wyprowadzają ją od imienia
pełnomocnika do spraw „ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej“, zmarłego w 1942 r. w wyniku
zamachu Reinharda Heydricha, inni tłumaczą ten kryptonim nazwiskiem Fritza Reinhardta, sekretarza stanu
w ministerstwie ﬁnansów Rzeszy, który odpowiadał za
rozliczenia ﬁnansowe z akcji eksterminacyjnej.
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzone
zostały dalsze badania źródłowe w archiwach w Warszawie (Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum
Akt Nowych). Jako szczególnie trudne okazało się
dotarcie do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,

Publikacje związane z projektem:
Vom Massenmörder zum Lebensversicherer. Dr. Ludwig Hahn und die Mühlen
der deutschen Justiz, w: Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konﬂikte, Kon-

struktionen, red. Klaus Michael Mallmann i Andrej Angrick, Darmstadt 2009,
s. 136-150.

otrzymanie zezwolenia na dostęp do ważnych akt prze-

Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939-1945 [Seria: Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Institut in Warschau, t.20] (zob.
str. 45)

ciągało się w czasie. Tak więc, nawet jeśli możliwe było

Vorwort, w: Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939-1945“,

w którym na skutek przenoszenia akt i digitalizacji

rozpoczęcie analizy dostępnych akt, to wspomniane

red. Jacek Andrzej Młynarczyk, Osnabrück 2009, s. 9-14.

trudności nie pozwoliły na zakończenie pracy. Ponadto

Zwischen Kooperation und Verrat. Zum Problem der Kollaboration im Generalgo-

wybrano ważniejsze polskojęzyczne źródła i dokonano

uvernement 1939-1945, w: Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung

1939-1945, red. Jacek Andrzej Młynarczyk, Osnabrück 2009, s. 345-383.
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Projekt cząstkowy 2:
Wehrmacht i dzień powszedni okupacji
Opracowanie::

dr Jochen Böhler

W projekcie cząstkowym nr 2 punkt ciężkości spoczywał
na publikacji monograﬁi pt. „Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen“ („Napaść. Wojna niemiecka
przeciw Polsce“), która ukazała się w wydawnictwie
Eichborn-Verlag (zob. str. 47). Książka ta, skierowana
do szerokiego kręgu czytelników przedstawia przeżycia i doświadczenia wojenne społeczeństwa niemieckiego i polskiego w roku 1939. Autor tropi historyczne
źródła wszystkich mitów i legend, które narosły po obu
stronach w kontekście napaści Niemiec na Polskę, której 70-lecie obchodzone było właśnie w roku objętym
niniejszym sprawozdaniem. Nad głównym tematem
projektu cząstkowego, który zostanie przedstawiony
w monograﬁi „Wehrmacht und Holocaust”, przeprowadzono dalsze obszerne badania w National Archives and Records Administration, Maryland. Podczas
gdy poprzednie badania w archiwum w Yad Vashem
w Jerozolimie skoncentrowane były przede wszystkim
na Wehrmachcie jako władzy okupacyjnej podczas
II wojny światowej, przedmiotem badań w National Archives and Records Administration były akta
przechowywane w zespole „Historical Division”,
zawierającym spisywane dla armii Stanów Zjednoczonych przez niemieckich generałów ich doświadczenia
z działań wojennych w Europie Wschodniej. Kwerendę
przeprowadzono także w zespole „Captured Personel

Niemiecki żołnierz obcina pejsy ortodoksyjnemu Żydowi
Kielce, wrzesień 1939 r.

and Materiel Branch” obejmującym źródła umożliwia-

Wyniki pracy nad projektem zaprezentowane zostały

jące rekonstrukcję samooceny żołnierzy Wehrmachtu

w 2009 r. podczas wykładów w Żydowskim Instytucie

u schyłku wojny i w okresie bezpośrednio powojennym.

Historycznym („Niemiecka historiograﬁa wobec oku-

Ponadto nader cenne okazały się udostępnione ostat-

pacji i wobec Holokaustu. Próba porównania“), w Ber-

nio dla celów badawczych zasoby aktowe dotyczące

linie („Auftakt zum Vernichtungskrieg? Der deutsche

II wojny światowej amerykańskich tajnych służb, przede

Angriff auf Polen 1939“), w Centrum Dokumentacji

wszystkim Army Intelligence and Security Command

i Informacji Torgau („Der Überfall. Deutschlands Krieg

(ISCOM) oraz „Ofﬁce of Strategic Services” (OSS).

gegen Polen“), w Muzeum Historii Polski w Warszawie („The German Preparations of Administration
and Police Forces to War with Poland in 1939”), jak
również w ramach zorganizowanej we współudziale
Jacka A. Młynarczyka konferencji Niemieckiego Insty-
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tutu Historycznego pt. „Przemoc i dzień powszedni

Publikacje związane z projektem:

w okupowanej Polsce” (zob. str. 39), a także na kon-

Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen, Frankfurt/Main 2009.

ferencji „Spojrzenia na wrzesień 1939 r.” (zob. str. 35)

Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, Kraków 2009.

w referacie pt. „Niemiecka historiograﬁa o kampani
wrześniowej: Mity i legendy”.
Rezultatem prac nad projektem był w 2009 r. także
udział w konferencji „Reich-kommissariat Ostland:
Tatort und Erinnerungsobjekt” (zob. s. 36). Stała się

(Wraz z Klausem-Michaelem Mallmannem i Jürgenem Matthäusem), Einsatzgruppen w Polsce, Warszawa 2009.
Der Weg in die Vernichtung – Polen unter deutscher Besatzung, w: Deutsche
und Polen. Abgründe und Hoffnungen [Ausstellung Deutsche und Polen,
1.9.39 - Abgründe und Hoffnungen, Deutsches Historisches Museum, Berlin,
28. Mai bis 6. September 2009], red. Burkhard Asmuss/ Magnus Koch, Dresden
2009, s. 50-54.

ona okazją do szczegółowego przedyskutowania
w kręgu ekspertów zagadnień dotyczących polityki
ludnościowej i okupacyjnej, prześladowań Żydów,

Ostatni mit. Wehrmacht i Einsatzgruppen w 1939 roku w Polsce, w: Mówią
Wieki 9 (2009), nr 296, s. 40–44.
Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:

kolaboracji i ruchu oporu, jak również działalności
dochodzeniowo-śledczej w okresie powojennym.
Ponadto we współpracy z polskimi wydawnictwami

Entfesselte Erinnerung. Die Auseinandersetzung mit Völkermord, Zwangsarbeit und dem Zweiten Weltkrieg nach 1989, międzynarodowa konferencja
zorganizowana przez Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas,
Berlin 3. - 4. 9. 2009.

Znak i Bellona przygotowane zostały do publikacji
polskie przekłady książek „Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939“, jak również
„Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation“. W sierpniu rozpoczęto we współpracy
z dr. Jürgenem Malthusem adaptację tych publikacji
do amerykańskiego wydania w serii United States
Holocaust Memorial Museum pt. „Documenting Life
and Destruction: Selected Sources on the Holocaust”.

Polish September 1939 Campaign. Strategy, politics and society: imponderables-remembrance-culture, międzynarodowa konferencja zorganizowana
przez Muzeum Historii Polski, Warzawa, 15. - 18. 10. 2009.
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Projekt Cząstkowy 3:
Transgraniczne kontakty polskiej opozycji demokratycznej. Międzynarodowe koneksje aktorów wydarzeń politycznych i symboliczne formy polityki w późnym okresie zimnej wojny.
Opracowanie:

dr Robert Brier

Prace projektu cząstkowego nr 3 realizowane były

W okresie objętym sprawozdaniem dokonano prze-

w ramach stypendium postdoktoranckiego ﬁnansowa-

glądu i opracowania obszernego materiału archiwal-

nego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

nego. Od stycznia do maja 2009 r. zbadane zostały

i przyporządkowane do programu Fundacji Badań nad

archiwalia dokumentujące międzynarodową dzia-

Dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności pt.: „Przełom

łalność polskich opozycjonistów w okresie pomiędzy

1989”. Projekt badawczy poświęcony jest umiędzyna-

wydarzeniami czerwca 1976 r. i powstaniem „Solidar-

rodowieniu konﬂiktu pomiędzy Polską Zjednoczoną

ności” w sierpniu 1980 r. (zbiory Archiwum Opozycji

Partią Robotniczą a opozycją demokratyczną w latach

w Ośrodku KARTA, akta KC PZPR w Archiwum Akt

1976-1989.

Nowych, jak również zbiory biblioteczne w Warszawie
i Berlinie). Pierwsze wyniki tych badań zaprezento-

Tezą wyjściową jest stwierdzenie, że polityka ponadna-

wane zostały w cyklu wykładów w Berlinie („1989 –

rodowa opozycji zawsze była także polityką informa-

rewolucja w Europie środkowowschodniej: Założenia

cyjną i wypełnioną symboliką. Opozycja starała się

– Cezura – Wspomnienia”) Darmstadt, Gießen, Helsin-

– za pośrednictwem kontaktów z korespondentami

kach i Opolu. Ponadto udało się napisać dwa artykuły,

zachodnimi, intelektualistami, politykami, przedsta-

z których jeden przekazany został do „Journal of Cold

wicielami różnych ugrupowań społecznych – upublicz-

War Studies”, a drugi ma się ukazać w ramach wyda-

niać swój konﬂikt z PZPR na scenie międzynarodowej.

wanej z Paulem Blokkerem (Uniwersytet Trydencki)

Chodziło o przekazanie do wiadomości publicznej,

edycji specjalnej czasopisma „East European Politics

że PZPR naruszała uznane normy międzynarodowe

and Societies”.

i powszechne. Celem projektu jest zrekonstruowanie
form takiej ponadnarodowej polityki oraz wspierają-

W drugiej połowie okresu objętego niniejszym spra-

cej ją sieci powiązań. Przy tym wydarzenia w Polsce

wozdaniem nastąpiło przygotowanie dalszych etapów

mają zostać przyporządkowane szerszym współzależ-

realizacji projektu. Głównym badanym w ramach jego

nościom w okresie późnej zimnej wojny.

zagadnieniem będzie „polityka zagraniczna” polskiej
opozycji po ogłoszeniu stanu wojennego. Dla jego
osiągnięcia oczekiwanych wyników konieczne będzie
sięgnięcie do zasobów znajdujących się w USA, Niemczech, Francji i Holandii. Oprócz zlokalizowania istotnych zasobów archiwalnych i nawiązania kontaktu
ze świadkami wydarzeń, udało się również złożyć
wniosek w Fundacji Gerda-Henkel-Stiftung o przyznanie grant w wysokości 2.500 EUR na pobyt w archiwach
w USA. Pod koniec roku udało się dokonać kwerendy
części istotnych dla projektu polskich źródeł. Objęła
ona, obok zbiorów Archiwum Opozycji, w szczególności akta Służby Bezpieczeństwa w Instytucie Pamięci

Działacze Solidarności: Jan Rulewski, Jacek Kuroń i Janusz Onyszkiewicz (od lewej)

Narodowej. Ponadto w grudniu zrealizowane zostały

W obozie internowania, 1982 r.

pobyty naukowe w International Institute for Social
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History w Amsterdamie, gdzie autor projektu przej-

Publikacje związane z projektem:

rzał istotną dla projektu dokumentację Międzynaro-

Große Linien. Zur Historisierung des Wandels vor 1989, w: Osteuropa 2-3/2009,

dowej Federacji Wolnych Związków Zawodowych,
jak również w Paryżu, gdzie przeprowadził kwerendy
w archiwach Association Solidarité France-Pologne,

Themenheft „Freiheit im Blick. 1989 und der Aufbruch in Europa“, s. 381-391.
Historicizing 1989. Transnational culture and the political transformation of EastCentral Europe, w: European Journal of Social Theory 12 (2009), 3, s. 337-357

[Special issue “Europe after 1989. Interpreting social change”]

oraz Confédération Française Démocratique du Travail.
Przeprowadzono także wywiady z Marcinem Frybesem,
Sewerynem Blumsztajnem, Aleksandrem Smolarem, jak
również Karolem Sachsem i Krystyną Vinaver.
Wreszcie w ramach prac nad projektem zorganizowane zostały dwa panele konferencyjne. Obok panelu

Udział w konferencjach związanych z tematyką projektu:
Polen – Migrationen und Transfers. Erste Tagung „Deutsche Polenforschung“
des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Darmstadt, 26. - 28. 2. 2009.
1989 in Zentraleuropa - die Wende als transnationales Diskurs- und Medienereignis“, konferencja zorganizowana przez Gießener Zentrum Östliches Europa i Herder-Institut Marburg, Gießen, 18. - 19. 6. 2009.
Cold War Interactions Reconsidered, konferencja zorganizowana przez Aleksanterii Institut, Helsinki, 29. - 31. 10. 2009.

przeprowadzonego wspólnie ze Stefanem Wiederkehrem na Dniach Kultury Historii w Linzu (zob. str.
38), przygotowany został i przeprowadzony w ramach
konferencji „Europe and the World before and after
1989: Transnational and comparative perspectives on
Eastern and Western Europe“, Padwa, 10.-12.06.2009,
wspólnie z Paulem Blokkerem (Uniwersytet Trydencki),
panel poświęcony tematowi „Democracy after 1989:
The impact of dissident praxis on democratic thought
and structures”.

Polityka i humanitaryzm. Kontakty międzynarodowe rządu i opozycji w Polsce
w latach 1980-1989, konferencja zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 18. - 20. 11. 2009.
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Transfer badań naukowych

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dołożył
w 2009 r. wszelkich starań, aby poprzez wspieranie
komunikacji i kooperacji naukowców oraz wymiany
doświadczeń i wyników badań wnieść wkład w bieżące dyskusje w nauce historycznej. Przy tym pierwszoplanowe znaczenie miały nadal kontakty historyków
polskich i niemieckich. Zarazem rozwijano kontakty
z przedstawicielami nauk historycznych w innych
sąsiednich krajach Europy środkowowschodniej, jak
też zachodnich scientific communities . W tym kontekście Instytut pełnił rolę forum dla międzynarodowych
dyskusji historyków, organizował imprezy naukowe,
wydawał publikacje i przyznawał stypendia.

2
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1. Imprezy naukowe
Wykłady wtorkowe

Wykłady wtorkowe skierowane są w pierwszej kolej-

sowi II wojny światowej, odpowiednio w odniesie-

ności do polskiego środowiska historycznego, będąc

niu do każdej z tych epok wygłoszony został wykład

jednak dostępne również dla szerokiego grona zain-

poświęcony

teresowanych odbiorców. Oferują forum, na którym

badawczym historii Żydów środkowoeuropejskich.

prezentowane są i poddawane pod dyskusję istotne

Każdy z tych wykładów skomentowany został następ-

badawcze koncepcje, projekty i poszczególne osiągnię-

nie przez polskiego historyka, który snuł rozważania,

cia niemieckiej nauki historycznej. W tym celu osiem

na ile możliwe jest wykorzystanie zaprezentowanych

razy do roku zapraszani są do wygłoszenia wykładu

impulsów wypływających z historiograﬁi niemieckiej

historycy niemieccy. Wykłady oraz następująca po nich

do pracy powstającego Muzeum.

dyskusja tłumaczone są symultanicznie, co umożliwia

Ta innowacyjna, komparatywna formuła umożliwiła

bezpośredni dialog z polskimi historykami. Zakres

żywiołową, inspirującą polsko-niemiecką debatę,

tematyczny wykładów obejmuje szeroką paletę okre-

w której uczestniczyli zarówno eksperci jak i publicz-

sów historycznych, tematów i wątków. Cykl wiosenny

ność. Wolfgang Benz (Berlin) i Jacek Leociak (War-

2009 r. poświęcony był prezentacji tematyki istotnej

szawa) dyskutowali nad tematem „Holokaust z punktu

dla każdego z czterech tzw. zakresów badawczych

widzenia sprawców”; Christian Wiese (Brighton)

Instytutu. Tematem wykładu Gerda Althoffa (Münster)

i Marcin Wodziński (Wrocław) nad tematem: „Mię-

był „Spektakl władzy? O roli rytuałów w średniowie-

dzy prześladowaniem, tolerancją, a integracją. Histo-

czu“, Johannesa Burkhardta (Augsburg) - „Religia jako

ria Żydów w Niemczech w „długim XIX wieku”; Frie-

fenomen medialny. Reformacja i kształtowanie konfe-

drich Battenberg (Darmstadt) i Igor Kąkolewski (NIH)

sji w początkach ery nowożytnej”, Petera Longericha

nad tematem: „Między tolerancją i represją. Histo-

(Londyn) - „Heinrich Himmler: Życie i kariera maso-

ria Żydów w dawnej Rzeszy Niemieckiej (XVI – XVII

wego mordercy“, a Eckerta Conze - „Bezpieczeństwo

wiek)”; Alfred Haverkamp (Trewir) i Hanna Zaremska

zapewnione? 60 lat Republiki Federalnej Niemiec”.

(Warszawa) nad tematem: „Żydzi w ‘krajach niemiec-

wybranym

kluczowym

problemom

kich’ w późnym średniowieczu. Próba porównania
Cykl jesienny poświęcony był historii Żydów i został
przeprowadzony we współpracy z powstającym
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Podstawą tego cyklu była innowacyjna koncepcja: przedstawicielom polskiej nauki historycznej, zajmującym
się przygotowaniem projektu stałej ekspozycji powstającego Muzeum, została zaoferowana możliwość bezpośredniej dyskusji z czołowymi badaczami historii
Żydów niemieckich, co umożliwiło omówienie problemów związanych z treścią poszczególnych części ekspozycji. Ponieważ wystawa stała Muzeum obejmować
będzie galerie poświęcone średniowieczu, wczesnej
epoce nowożytnej, „długiemu” wiekowi XIX i okre-

w perspektywie europejskiej”.
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Debaty Lelewelowskie

To nazwane imieniem Joachima Lelewela, „ojca”

Kim byl Gall Anonim?

polskiej nauki historycznej, historyka dziejów Polski
i powszechnych oraz polityka, forum dyskusyjne ma

Pierwsza Debata Lelewelowska odbyła się 12 lutego

na celu inicjowanie dyskusji nad budzącymi aktualnie

2009 r. i poświęcona była kwestii pochodzenia pierw-

naukowe spory zagadnieniami polskiej historii w kon-

szego kronikarza polskich dziejów, Galla Anonima.

tekście europejskim. Debaty Lelewelowskie odbywają

Debatę poprowadził Eduard Mühle, a udział w niej

się dwa razy do roku i gromadzą każdorazowo czo-

wzięli: Dániel Bagi (Uniwersytet w Pecs), Johannes

łowych przedstawicieli polskiej, wschodnio- i zachod-

Fried (Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem) oraz

nioeuropejskiej nauki historycznej, którzy biorą udział

Tomasz Jasiński (UAM w Poznaniu). Na wstępie Eduard

w dyskusji panelowej, do której zapraszana jest także

Mühle naszkicował stan badań naukowych dotyczących

publiczność. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest skon-

niewyjaśnionej jeszcze do końca przez badaczy śre-

frontowanie nie tylko kontrowersyjnych, wykluczają-

dniowiecza kwestii pochodzenia kronikarza. Następ-

cych się często też i opinii, ale także doprowadzenie

nie Tomasz Jasiński zaprezentował tezę o weneckim

do intensywnej wymiany poglądów różnorodnych

pochodzeniu Galla Anonima. Istotnym argumentem

naukowych środowisk naukowych. Dzięki temu oma-

jest podobieństwo tekstu kroniki Galla Anonima do

wiana kwestia może zostać pogłębiona, a także zapro-

„Translatio Sti Nicolai” mnicha z Lido (Monachus Litto-

ponowane zostają możliwości różnorakiego podejścia

rensis), w których Jasiński widzi dzieło poetyckie. Język

metodycznego do danego problemu.

i proza, którymi posługiwał się Gall Anonim, w szczególności zastosowane w kronice charakterystyczne dla
literatury średniowiecza systemy rytmu i techniki klauzul, wskazują zdaniem Jasińskiego, że autorem kroniki
przypisywanej Gallowi mogła być osoba z otoczenia
mnicha z Lido, lub wręcz on sam.
Dániel Bagi w swoim wystąpieniu postawił zasadnicze
pytanie, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem
pochodzenia średniowiecznego autora. Czy jego miejsce urodzenia, czy miejsce gdzie się kształcił, czy też
miejsce, gdzie tworzył? Na podstawie niektórych cech
i wątków kroniki Galla Anonima, Bagi zaprezentował
pogląd, że kronikarz był mnichem benedyktyńskim,
wykształconym w dolinie Loary, później być może przebywał w klasztorze Saint-Gilles, a po 1095 r. dotarł na
Węgry, gdzie miał dostęp do węgierskiego dworu, jak
również do ówczesnego węgierskiego kronikarstwa.
Z uwagi na swoje obeznanie z kultami św. Idziego
i św. Stefana został wezwany z Węgier na dwór Bole-

Joachim Lelewel (1786-1861)

sława III, gdzie napisał swą kronikę, umieszczając
w niej cały szereg wiadomości ukazanych w kontekście węgierskim. Z kolei Johannes Fried zaprezentował nową tezę, według której Gall kojarzony jest
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z Ottonem z Bambergu, który mógł prawdopodob-

poruszonych przez dyskutantów zostało pogłębio-

nie pośredniczyć w jego kontaktach z polskim dwo-

nych. Omówiona została również hipoteza powino-

rem. Horyzont wiedzy kronikarza, zrekonstruowany

wactwa tekstu z kulturą rycerską, wyczuwalnego

przez Johannes Frieda na podstawie różnych odwołań

w dziele Galla, którego fragmenty przypominają fran-

zawartych w kronice, jak również cech ﬁlologicznych

cuskie chansons de geste. Johannes Fried skonstatował

kronikarskiego tekstu, odpowiadał temu, co we wcze-

na koniec, że tekst kroniki byłby bardziej zrozumiały,

snym XI wieku – najpierw na zachód od Renu, a póź-

gdyby udało się dokładnie zidentyﬁkować autora, co

niej w szkole katedralnej w Bambergu – było zgodne

jednak z uwagi na stan zachowania źródeł ostatecz-

z ówczesnymi standardami.

nie prawdopodobnie nigdy się nie uda. Można jednak
zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie o pochodzenie

W dyskusji po części referatowej każdy z panelistów

Galla Anonima, jeśli przyjrzeć się temu, o czym pisał.

ustosunkował się tez pozostałych dyskutantów, Dániel
Bagi przedstawił swoje, zaprezentowane już także
w innym miejscu, metodologiczne zastrzeżenia wobec

Czym była Inteligencja jako grupa społeczna?

tezy Jasińskiego. Podczas dokonywania krytycznej
analizy lingwistycznej tekstów, badane frazy nie mogą

W ramach serii panelowej Debaty Lelewelowskie NIH

być zbyt krótkie, a zdiagnozowane podobieństwa

w Warszawie zaprosił 3 listopada 2009 r. trzech wybit-

mogą, co najwyżej, odnosić się do istniejących ówcze-

nych specjalistów z dziedziny historii społecznej Europy:

snych wzorców i preferencji, ale siłą rzeczy nie wskażą

Jerzego Jedlickiego (Warszawa), Jürgena Kockę (Ber-

pochodzenia autorów analizowanych tekstów. Z kolei

lin) i Denisa Sdvižkova (Moskwa) do udziału w dyskusji

prof. Fried, który dołączył do tej krytyki, wzbraniał

na temat: „Inteligencja jako grupa społeczna: specyﬁka

się także przeciw zbyt jednostronnemu zawężeniu

krajów peryferyjnych czy zjawisko ogólnoeuropejskie?”

perspektywy w badaniach Jasińskiego. Także w Bam-

To podstawowe pytanie pociąga za sobą szereg innych,

bergu znaleźć można dzieła napisane dwusylabowym

m.in. wykraczającą poza sferę historii kwestię: jaka

rymem i z odpowiednimi klazulami. Poza tym nie ma

jest przyszłość inteligencji jako warstwy społecznej

jeszcze obszernej faktograﬁi dotyczącej używanych

w epoce integracji kontynentalnej i globalizmu? Jerzy

w średniowieczu klauzul. Ponadto tekst Galla nie jest

Jedlicki scharakteryzował inteligencję jako grupę spo-

jednorodny, jeśli chodzi o formę rymowaną. Jasiński

łeczną specyﬁczną i typową dla struktur społecznych

bronił swego stanowiska, stwierdzając m.in., że jego

wschodniej i południowej Europy i odgrywającą szcze-

badania znajdują się dopiero we wstępnej fazie. Zapo-

gólnie eksponowaną rolę w dziejach tych właśnie regio-

wiedział jednocześnie mającą ukazać się wkrótce pracę

nów. Specyﬁka fenomenu inteligencji polega m.in. na

jego autorstwa, w której będzie chciał wyjaśnić, które

tym, że terminem tym – jak np. w przypadku Polski,

pasaże w kronice – właśnie ze względu na odrębne

gdzie brak typowego dla Wielkiej Brytanii podziału na

cechy tekstowe – być może w ogóle nie pochodzą

professionals i intellectuals – określić można wszystkie

od Galla. Bagi i Jasiński oponowali przeciwko tezie

osoby, które posiadały odpowiednie kwaliﬁkacje do

Johannesa Frieda twierdząc, że brak w kronice Galla

pracy umysłowej. Przede wszystkim jednak inteligen-

obszerniejszych zapisów dotyczących Niemiec, z wyjąt-

cję charakteryzowały świadomość grupowa i poczucie

kiem jednego przedstawionego bardzo negatywnie

misji cywilizacyjnej wobec reszty społeczeństwa.

najazdu Henryka V na Polskę, przeczyłby identyﬁkacji
kronikarza z którymś z bamberskich kanoników. Pod-

Jürgen Kocka w swym wystąpieniu przeprowadził

czas żywiołowej dyskusji z publicznością wiele kwestii

porównanie pomiędzy polską inteligencją a niemiec-
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kim Bildungsbürgertum , dochodząc do wniosku, że

jednak posiadający wyższe wykształcenie „profesjona-

pomiędzy obydwiema grupami istniały zasadnicze

liści” angażują się w coraz większym stopniu i nieza-

różnice. Kocka zwrócił miedzy innymi uwagę na pro-

leżnie od swej działalności na polu wąskiej specjalizacji

testancki etos Bildungsbürgertum oraz silne związki

w realizację celów, które stawia przed nimi społeczeń-

tej warstwy z burżuazją. Inną cechą charakterystyczną

stwo obywatelskie, kontynuując tym samym tradycję

Bildungsbürgertum był jego swoisty ekskluzywizm,

„dawnej inteligencji” i jej udziału w procesach moder-

podczas gdy polska inteligencja, zdaniem Kocki,

nizacji społeczeństwa.

pozostawała bardziej otwarta wobec specyﬁcznych
grup zawodowych, jak w szczególności młodzi artyści
i ludzie sztuki o niewyrobionej jeszcze pozycji społecznej. Z powodu niskich dochodów tej ostatniej grupy
w Niemczech zasadniczo nie zaliczano do Bildungsbürgertum . Zarazem panelista podkreślił pewne podo-

bieństwa między Bildungsbürgertum i inteligencją:
obie grupy odegrały mianowicie istotną rolę kulturową w formowaniu się nowoczesnych narodów oraz
modernizacji społeczeństw.

Eduard Mühle, Igor Kąkolewski, Jürgen Kocka, Jerzy Jedlicki, Denis
Sdvižkov (od lewej)

W odróżnieniu od Jedlickiego i Kocki Denis Sdvižkov
przedstawił tezę, że wykształcona elita posiadająca
charakterystyczne poczucie misji dziejowej zaistniała
nie tylko w Polsce i Rosji, lecz także w Niemczech
i Francji. Sdvižkov, patrząc z perspektywy rozwoju
dyskursu i historii pojęć, skoncentrował się na wzajemnej relacji i ewolucji terminów „inteligencja” oraz
„zacofanie i peryferia”. Jeśli chodzi o kondycję współczesnej inteligencji jako grupy społecznej uczestnicy
panelu zajęli zgodne stanowisko, że mamy obecnie
do czynienia z trendem preferującym bardziej wiedzę
wyspecjalizowaną niż ogólne wykształcenie. Zarazem

34

B. Transfer badań naukowych

Konferencje i warsztaty

Spojrzenia na wrzesień 1939

w epoce nowoczesności. Kiedy na przełomie wieków,
po 1918 r., stały się one narodowymi metropoliami

Z okazji nadchodzącej 70. rocznicy niemieckiej

i stolicami utworzonych na nowo państw narodowych,

i sowieckiej napaści na Polskę odbyły się warsztaty

przeżyły gwałtowną przemianę, odnosząc przy tym

„Spojrzenia na wrzesień” zorganizowane 12 maja

wiele sukcesów.

2009 r. przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
w których uczestniczył również Niemiecki Instytut
Historyczny. Podczas warsztatów omówiono aktualne interpretacje historyczne dotyczące września
1939 r., oraz zaprezentowano najnowsze wyniki
badań historiograﬁi polskiej i niemieckiej. Pracownicy
NIH Jochen Böhler i Jacek A. Młynarczyk przedstawili
referaty poświęcone postrzeganiu września 1939 r.
w historiograﬁi niemieckiej od 1945 r. do czasów
współczesnych, oraz brutalnej polityce Niemiec wobec
ludności okupowanej Polski, która była realizowana
już w pierwszych miesiącach wojny. Przy tym zwrócono szczególną uwagę na rolę Wehrmachtu oraz

Martin Kohlrausch i Jan C. Behrends (drugi od lewej)

grup specjalnych SD w tych wydarzeniach. Podczas

Podczas warsztatu “East European Metropolis”

warsztatów poruszono też zagadnienia popularyzacji
tematyki „polskiego września” w ﬁlmach dokumen-

Wychodząc od wspólnych regionalnych cech struk-

talnych w ostatnim dwudziestoleciu, oraz sposobu

turalnych tzn. kontekstu imperialnego bądź postim-

przedstawienia tej tematyki w nowoczesnej edukacji.

perialnego w/w wschodnioeuropejskich metropolii,
podobnej sytuacji ekonomicznej, dużego zróżnicowania etnicznego i dużej roli państwa w ich rozwoju,

The East European Metropolis

podczas warsztatów próbowano znaleźć również
podobieństwa w przebiegu procesów urbanizacyj-

We współpracy z Wissenschaftszentrum Berlin Nie-

nych w tych miastach oraz odniesienia do modelu

miecki Instytut Historyczny zorganizował 15 i 16 maja

miasta zachodnioeuropejskiego. Głównym tematem

2009 r. drugą część warsztatów „Nation and Moder-

pierwszego warsztatu w Berlinie były zagadnienia

nity. The East European Metropolis 1890-1940„ (pierw-

konﬂiktów społecznych i etnicznych oraz znalezie-

sza część odbyła się jesienią 2008 r. w Berlinie). Kon-

nie odpowiedzi na pytanie o cechy charakterystyczne

cepcję warsztatów, zorganizowanych dzięki wsparciu

modernizmu w Europie Wschodniej. Drugi warsztat -

ﬁnansowemu Fundacji Volkswagena stworzyli Martin

w Warszawie - koncentrował się na tematach plano-

Kohlrausch i Jan C. Berends. Przedmiotem warsztatów

wania urbanistycznego, infrastruktury, komunikacji

była analiza porównawcza metropolii wschodnioeuro-

i transferu wiedzy. W zaprezentowanych referatach

pejskich w okresie między 1890 a 1940 r. Szczególną

zwrócono uwagę na symboliczny wymiar zamierzeń

uwagę poświęcono takim miastom jak Helsinki, War-

planistycznych ówczesnych architektów wschodnio-

szawa, Budapeszt i Ateny, które wprawdzie leżały na

europejskich. Jako paradygmat może tutaj posłużyć

peryferiach centralnego obszaru Europy, były jednak

zaprezentowany przez Martina Kohlrauscha dokument

bezpośrednio objęte procesami modernizacyjnymi

planistyczny „Warszawa funkcjonalna” z 1934 r. – jeden
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z najbardziej radykalnych projektów urbanistycznych

kiej napaści na Związek Sowiecki z podbitych państw

w historii okresu międzywojennego. Zdaniem referen-

bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii oraz części Białorusii

tów, a także wielu uczestników warsztatów, w tego

utworzono tzw. Komisariat Rzeszy ds. Ziem Wschod-

typu opracowaniach manifestowała się „pogoń za

nich (RKO). Gauleiter NSDAP rejonu Szlezwik-Holsztyn

nowoczesnością”, dążenie miejscowych elit do zdeﬁ-

Heinrich Lohse został mianowany szefem admini-

niowania tożsamości narodowej oraz chęć zdobycia

stracji cywilnej na tych terenach z siedzibą w Rydze.

uznania zagranicą. Wiele decyzji planistycznych tam-

Od strony formalnej RKO było sterowane przez Mini-

tych czasów można zrozumieć, uwzględniając dopiero

sterstwo Rzeszy ds. Okupowanych Ziem Wschodnich

taką właśnie perspektywę.

z siedzibą w Rydze. Do najważniejszych funkcji nadzorującej administracji należał wyzysk materialnych

Studia monograﬁczne prezentowane podczas warsz-

i ludzkich zasobów tzw. Ziem Wschodnich dla potrzeb

tatów potwierdziły wspólne cechy strukturalne metro-

wojennych. Ustanowienie administracji gospodarczej

polii wschodnioeuropejskich, wcześniej przyjęte, jako

ze szczególnymi uprawnieniami i zadaniami należało

punkt wyjścia do analizy rozwoju tych miast. Cechy te

– oprócz masowej „aryzacji” oraz rekwizycji – do naj-

miały duże znaczenie w procesach urbanizacyjnych

ważniejszych instrumentów zorganizowanej eksplo-

każdej z metropolii. Ponadto niewątpliwym sukcesem

atacji terenów podbitych. „Wojna o przestrzeń do

warsztatów było zwrócenie uwagi na istotną kwestię

życia” przewidywała też masowe przymusowe prze-

„pogoni za nowoczesnością”. Pojęcie to, choć wywo-

mieszczenia ludności. RKO było też głównym teryto-

dzące się z dyskursu zachodnioeuropejskiego, zostało

rium, na którym dokonano mordu na europejskich

wypełnione przez wschodnioeuropejskich moderni-

Żydach.

zatorów dalszymi, nowymi znaczeniami. Równocześnie uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślali, że
paradygmat badawczy „modernizacji doganiającej”
w odniesieniu do procesów urbanizacyjnych w w/w
metropoliach może prowadzić do uproszczeń i spłycenia tych zagadnień.

Reichskommissariat Ostland

Niemiecki Instytut Historyczny wziął udział, wspólnie
z Militärgeschichtliches Forschungsamt w Poczdamie
oraz z Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und

Minister Rzeszy Rosenberg w Tallinnie

Regionalgeschichte we Flensburgu w konferencji
organizowanej w dniach 28-30.05.2009 pt. „Reich-

Podczas konferencji analizowano Komisariat Rzeszy

skommissariat Ostland. Tatort und Erinnerungsobjekt:

również jako przedmiot powojennej narracji o „Zie-

Konstruktionen”. Głównym przedmiotem dyskusji był

miach Wschodnich” oraz jako swego rodzaju „przed-

Komisariat Rzeszy ds. Ziem Wschodnich jako miejsce,

miot pamięci”. W odniesieniu do kwestii sprawców

„gdzie była realizowana niemiecka polityka okupa-

zbrodni z niemieckiej administracji cywilnej i poli-

cyjna, organizowana kolaboracja obywateli państw

cji okazuje się, że istniał tutaj ścisły związek między

bałtyckich oraz nazistowskie ludobójstwo”. Po niemiec-

„Ziemiami Wschodnimi” a Szlezwikiem-Holsztynem.
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Stąd pochodziła znaczna cześć niemieckiego perso-

ków duchownych. W związku z tym do stwarzają-

nelu, zwłaszcza średniej i wyższej kadry zarządzającej.

cych wrażenie ﬁkcji fragmentów tekstów dziejopisar-

Ludzie ci po powrocie do Niemiec stworzyli legendę

skich należy podchodzić inaczej niż obowiązywało to

o „czystej” administracji cywilnej w Komisariacie Rze-

w naukach humanistycznych do końca XX wieku Frag-

szy ds. Ziem Wschodnich. Do Szlezwiku-Holsztynu

menty te służyły w dużej mierze rozrywce wymaga-

i w ogóle do Niemiec zachodnich przybyło pod koniec

jących odbiorców, dlatego też w tym kontekście były

wojny również wielu wiodących bałtyckich kolabo-

poddawane tekstowym i treściowym przekształce-

rantów i pomocników w akcji ludobójstwa, którzy

niom i upiększaniu. To przekształcanie realizowane

z kolei w zręczny sposób przekazywali swoją własną

było przy użyciu wielorakich środków stylistycznych

„białą legendę”. Udało im się też, w większości przy-

i narracyjnych. Właśnie tym fragmentom tekstu,

padków z sukcesem, zintegrować z powojennym spo-

w których autor mógł oddziaływać na czytelników

łeczeństwem zachodnioniemieckim. Wykorzystywali

w sposób zabawny i moralizatorski, należy się szcze-

przy tym te same techniki tuszowania prawdy, co nie-

gólna uwaga. Bowiem pozwalają one zorientować się

mieccy sprawcy, oraz specyﬁczne okoliczności wynika-

w świecie wyobrażeń i w zwyczajach tych odbiorców.

jące z zimnowojennego konﬂiktu między Wschodem

Ponieważ Gall korzystał w swych narracyjno-epickich

a Zachodem. Strategie tworzenia tej legendy i masko-

dygresjach, odnosząc się również do autentycznych

wania prawdy okazały się na tyle skuteczne i żywotne,

postaci historycznych, jako protagonistów, zadaniem

że wyparły ze zbiorowej pamięci zeznania z procesów

historyka jest rozróżnienie między trzema rodzajami

karnych i dochodzeń prokuratorskich przeprowadzo-

zapisów – zapisem historyka, zapisem narratora i zapi-

nych w latach 1960-1970. Oprócz analizy praktyk

sem materii narracji.

okupacyjnych i administracyjnych na podbitych terenach, centralnymi tematami w historiograﬁi ostatnich
lat stały się też Holocaust i kolaboracja miejscowej ludności. Wraz z odzyskaniem suwerennego bytu, a także
w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej, tematy
te znalazły się na porządku dziennym w historiograﬁi
państw bałtyckich.

Kronika Galla Anonima

W dniach 25 i 26 czerwca 2009 r. odbyła się w Münster
zorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny

Uczestnicy warsztatu „Kronika Galla Anonima“ w Münster

w Warszawie we współpracy z Exzellenzcluster „Religion und Politik in der Vormoderne und Moderne“

W swoich wystąpieniach referenci zajmowali się kwe-

Uniwersytetu w Münster konferencja: „Kronika Galla

stiami środków stylistycznych, upiększającej narra-

Anonima w kontekście ówczesnej narracji”. Gospo-

cji, analizy pozytywnych i negatywnych wizerunków

darz spotkania i rzecznik Excellenzcluster, Gerd Althoff

„obcych”, konstrukcji przedstawienia władcy pia-

podkreślił w swoim powitaniu i wprowadzeniu, że tek-

stowskiego Bolesława III Krzywoustego oraz światem

sty historiograﬁczne nie były pisane wyłącznie z myślą

wyobrażeń Galla. W dyskusji podsumowującej Edu-

o potomnych, ale także na użytek dworów i ośrod-

ard Mühle stwierdził, że referaty dobrze unaoczniły
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z różnych punktów widzenia, że Gall pisał swoje

dał nowe impulsy do dyskusji, jaka rozwinęła się w czę-

teksty, biorąc pod uwagę legitymizację władzy.

ści końcowej spotkania. I tak postawiono m.in. pyta-

W tym kontekście należy w przyszłości mocniej zwró-

nie, w jakim zakresie ten ponadnarodowy konﬂikt

cić uwagę na dokładne sformułowania w tekście,

wytworzył w dotkniętych nim społeczeństwach specy-

z których można wywnioskować postawy oczekiwane

ﬁczną kulturę zimnowojenną, a jakie wspólne cechy,

przez dwór. Idąc dalej w tym kierunku, należałoby

mimo wszystkich różnic, można dostrzec po obu stro-

dokładniej przyjrzeć się intencjom autora „pouczania”

nach żelaznej kurtyny.

adresatów jego kroniki. Tenor tekstu można odnieść
też do poetyckich ambicji autora. W końcowej dyskusji
podkreślono z różnych pozycji, że XII-wieczne kroniki

Post-Catastrophic Cities

stanowią ważne wczesne źródła historii narodowych.
Przy tym nie można oczywiście popełnić błędu upra-

W dniu 16 października 2009 r. odbyła się w Niemiec-

wiania historii w anachroniczno-narodowy sposób

kim Instytucie Historycznym w Warszawie zorgani-

w duchu XIX-wiecznej historiograﬁi.

zowana przez dr. Martina Kohlrauscha konferencja
pt.: „Post-Catastrophic Cities: Total War and Urban Recovery in Twentieth Century Europe”.

Zimna wojna jako symboliczny konflikt

W ramach Dnia Historii Kultury (Kulturgeschichtstag) Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował w dniu 15 września 2009 r. dyskusję panelową
pt.: „Zimna Wojna, jako symboliczny konﬂikt o koncepcję współczesności”, w której wystąpili pracownicy NIH:
Robert Brier i Stefan Wiederkehr. Po tym jak historię
Zimnej Wojny przez długi czas rozpatrywano w kategorii tradycyjnej historiograﬁi stosunków międzynarodowych, ostatnio uwidocznił się nowy trend, zgodnie
z którym okres ten analizowany jest także z perspektywy historii kultury. Tematyka ta stała się motywem
przewodnim prezentowanych w dyskusji wypowiedzi.
Wspólnym punktem wyjścia przedstawionych projektów naukowych było pojmowanie konﬂiktu pomiędzy
Wschodem i Zachodem, jako ideologicznego konﬂiktu
konkurujących ze sobą projektów modernizacji; spór
supermocarstw o oddziaływanie w skali międzynarodowej rozwijał się także jako symboliczny konﬂikt
o pierwszeństwo w narzucaniu przemian dotyczących
wartości i perspektyw „kulturalnego programu i politycznej koncepcji współczesności”. Ten nowy aspekt

Zniszczony budynek Prudentialu w Warszawie,

konkurujących ze sobą projektów modernizacyjnych

1945 r.
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Celem konferencji było, w nawiązaniu do najnow-

ści w sporcie i poprzez sport. Druga część konferencji

szej dyskusji naukowej i sformułowanego przez Karla

poświęcona była stworzeniu elektronicznego kompen-

Schlögela pojęcia „Urbizidu”, postawienie pytania

dium na temat historii sportu w Europie Wschodniej,

o zniszczone podczas wojny zarówno struktury sub-

którego wydanie zaplanowała grupa naukowa.

stancji budowlanej, jak i socjalne w perspektywie
historycznej.
Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsc e

Problematyka ta zilustrowana została m.in. przykładem Warszawy – miasta, na którym II wojna świato-

Z okazji 70. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich

wa, jako wojna wyniszczająca, pozostawiła najwyraź-

i Rosji Sowieckiej na Polskę, Niemiecki Instytut Histo-

niejsze piętno. Dla Warszawy rozpoczęty po 1945 r.

ryczny w Warszawie zorganizował we współpracy

program „urban recovery” oznaczał utratę arysto-

z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku międzyna-

kratyczno-mieszczańskiego blasku, którym miasto to,

rodową konferencję, która w dniach 20-22 listopada

nazywane też „Paryżem Wschodu”, błyszczało przed

2009 r. zgromadziła przedstawicieli polskiego i mię-

1939 r. Odbudowie według stalinowskich dogmatów

dzynarodowego środowiska naukowego, zajmujących

architektonicznych towarzyszył także systematyczny

się tematyką okupacji i Holokaustu.

napływ do miasta ludności wiejskiej. Na tym ucierpiała mocno stara wyraﬁnowana „kultura miejska”.
Dramatyczne skutki tej straty odczuwalne są do dzisiaj
i to nie tylko w socjalnej tkance miasta. Po politycznym
przełomie w 1989 r. Warszawa szuka swojej nowej tożsamości i nowego charakteru estetyki. „A challenging,
yet unﬁnished journey”.

Gender and Ethnicity

W dniach od 12 do 14 listopada 2009 r. Niemiecki
Instytut Historyczny zorganizował wspólnie ze wspieraną przez Niemieckie Towarzystwo Badawcze (DFG)

Konferencja „Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce“

siecią „Integracja i dezintegracja: społeczna i kulturalna historia sportu wschodnioeuropejskiego w kon-

Celem konferencji było przedyskutowanie najnow-

tekście międzynarodowym” konferencję na temat

szych wyników badań i prądów historiograﬁi II wojny

historii sportu w Europie Wschodniej. Organizatorzy

światowej. Uwzględniając dwa kryteria, które w naj-

- Anke Hilbrenner (Uniwersytet Bonn) i Stefan Wieder-

bardziej zdecydowany sposób określają doświadcze-

kehr zaprosili do udziału w spotkaniu pt. ”Un-equal

nia okupacji – przemoc i dzień powszedni – przed-

Bodies: Gender and Ethnicity” wiodących ekspertów

stawione zostały instytucje, organizacje i mentalność

i naukowców z Danii, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy.

sprawców, metody prześladowania, reakcje ludności,

Intensywna dyskusja na temat prezentowanych badań

stosunki ugrupowań etnicznych wobec siebie oraz

nad tym tematem udowodniła jednoznacznie ważność

wobec aparatu okupacyjnego, formy ruchu oporu,

problemu tworzenia się etnicznej i płciowej tożsamo-

oraz doświadczenia dnia codziennego w miastach
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okupowanej Polski.

Akademia Letnia „History takes place”

Pierwsza część konferencji poświęcona była „Struk-

Zorganizowana przez Fundację ZEIT, Fundację Gerdy

turom przemocy”: aparatowi policyjnemu sądow-

Henkel oraz Niemiecki Instytut Historyczny w War-

niczemu i administracyjnemu w okupowanej Polsce

szawie we wrześniu 2009 r. Akademia Letnia miała za

oraz stworzonym przez obu okupantów strukturom

zadanie dać wyobrażenie miedzynarodowej grupie

władzy, dzięki którym możliwa była realizacja poli-

młodych historyków i kulturoznawców o „spektrum

tyki okupacyjnej. W części drugiej „Oblicza przemocy”

środka i wschodu Europy”. Każdego roku ten między-

omawiano, w jaki sposób w/w instrumenty przemocy

narodowy projekt poddaje analizie inną środkowoeu-

wkroczyły nagle w życie miejscowej ludności. Sekcja

ropejską metropolię.

trzecia badała konﬂikty etniczne w cieniu wojny – akty
przemocy wśród miejscowej ludności, których katalizatorem były doświadczenia okupacji. Część czwarta była
poświęcona dwóm ekstremalnym reakcjom na prześladowania - oporowi i kolaboracji, Część piąta „Dzień
powszedni w okupowanych miastach” dowodzi, że
we wszystkich prezentowanych na konferencji miastach: w Gdyni, Litzmannstadt, Warszawie, Krakowie,
Lwowie i Grodnie doświadczenie życia pod okupacją
dwóch następujących po sobie reżimów totalitarnych
było naznaczone przemocą.
Podczas konferencji ujawniło się, jak istotną rolę

Thomas Urban, Werner Benecke i Karol Sauerland (od lewej)

w badaniach różnych środowisk naukowych odgry-

Debata w ramach Akademii Letniej

wają główne zagadnienia badawcze (niemiecka oku-

Metropolie te oraz regiony, w których są one poło-

pacja na zachodnich, sowiecka okupacja na wschod-

żone, rozumiane są jako tzw. miejsca pamięci. Uczest-

nich terenach okupowanej Polski), ale także ogromne

nicy podążają śladami miejscowej topograﬁi, na pod-

zainteresowanie badaniami nad inną tematyką. Per-

stawie architektury i pomników przeszłości próbują

spektywiczne wydają się przede wszystkim obszary

odtworzyć atmosferę miasta w danej epoce. Miasto

tematyczne, które nie podlegają ścisłemu ograniczeniu

jako takie służy tu jako i odczytywane jest jak źródło

czasowemu lub geograﬁcznemu i inspirują do porów-

– „History takes place”. Tym razem w centrum zainte-

nań. Fakt, że kryteria „przemoc” i „dzień powszedni”

resowań znalazła się Warszawa – miejsce, w którym

nie stoją wobec siebie w sprzeczności, udowodniły

można wyraźnie odczytać największe momenty prze-

wyraźnie prawie wszystkie wystąpienia na konferen-

łomowe minionych dwóch wieków.

cji: w okupowanej Polsce przemoc była w szczególnym
wymiarze doświadczeniem codziennym, już w formie

Impreza składała się z czterech sekcji: „Warszawa

zagrożenia nią lub czekania na nią. Dokładniejsze

przed zaborami”, „Warszawa w XIX wieku”, „War-

metodycznie ujęcie zjawisk codzienności i przemocy

szawa podczas I i II wojny światowej”, „Żydzi w stolicy

i przedstawienie ich współzależności jest zatem

w XIX wieku”. Poza tym spektrum tematyczne obejmo-

wyzwaniem, któremu muszą sprostać badania nad

wało takie zagadnienia jak rozkwit miasta jako nowo-

tematyką okupacji.

czesnej metropolii w okresie II RP oraz jego odbudowę
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w czasach socjalizmu według stalinowskich dogmatów
architektonicznych. W zaprezentowanych wykładach
analizowano jako miejsca pamięci zarówno wydarzenia historyczne (Powstanie Warszawskie), zabytkowe
budowle (Pałac Saski), jak i ﬁlmy historyczne („Pianista”). Ważnym elementem Akademii była debata
panelowa, podczas której Karol Sauerland (Warszawa),
Thomas Urban (Süddeutsche Zeitung, Warszawa), oraz
naukowy opiekun imprezy Werner Benecke (Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) dyskutowali
o tym, jak zmieniało się postrzeganie Warszawy i bolesnych cezur w jej historii w latach 1939-1944-2009.
Żydzi z miejscowości Końskie przy kopaniu grobu dla poległych
żołnierzy niemieckich

Wystawa „Z największą brutalnością”

wrzesień 1939 r.

W Polsce reakcja ta wywołała zdziwienie i spotkała się
W roku obchodów 70. rocznicy napaści Niemiec Hitle-

z brakiem zrozumienia. Tu było ogólnie wiadomym,

rowskich na Polskę, Niemiecki Instytut Historyczny

że Wehrmacht dopuszczał się zbrodni na cywilach

w Warszawie pokazał w 1 września 2009 r. w ruinach

i jeńcach wojennych już od pierwszych tygodni wojny

kościoła św. Mikołaja w Hamburgu, następnie zaś

w 1939 r. Te, popełnione w czasie pierwszych tygodni

od 3 września do 22 listopada 2009 r. w Niemiecko-Ro-

wojny zbrodnie Wehrmachtu są głównym tematem zre-

syjskim Muzeum w Berlinie-Karlshorst swoją cieszącą

alizowanej wspólnie z polskim Instytutem Pamięci Naro-

się dużym zainteresowaniem wystawę „Z największą

dowej wystawy, która od kwietnia 2005 r. pokazywana

brutalnością. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesień

była z dużym sukcesem w 15 niemieckich miastach oraz

– październik 1939 r.” Aż do niedawna w niemieckiej

w polskiej wersji językowej także w Polsce. Wystawa

pamięci zbiorowej panowało przekonanie, że zbrodnie

dokumentuje - prezentując zdjęcia i dokumenty z per-

II wojny światowej popełniane były przez jednostki SS

spektywy sprawców i oﬁar - naloty na polskie miasta,

i policji za linią frontu, a oddziały Wehrmachtu walczyły

jak również rozstrzeliwania ludności cywilnej i jeńców

przez cały czas respektując prawo wojenne i przeciwnika.

wojennych dokonywane przez Wehrmacht we wrze-

O tym, że przeświadczenie to było mitem, wykazały już

śniu/październiku 1939 r.

dużo wcześniej badania historyczne, ale dopiero szeroko
dyskutowane wystawy na temat Wehrmachtu, organizowane przez Hamburski Instytut Badań Społecznych
w latach 1995 do 2004, uświadomiły ten fakt także
szerokiej opinii publicznej. Wystawy te jednak wsparły
jednocześnie inną legendę, mianowicie wyobrażenie
o tym, że niemieckie siły zbrojne zaczęły współuczestniczyć w dokonywaniu zbrodni dopiero od czerwca 1941
– od momentu napaści na Związek Radziecki.
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Kolokwia

Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego umoż-

mgr Annika Souhr (Hamburg / 9.9.2009)

liwiają przede wszystkim stypendystom Instytutu oraz

„Briefe - Boten - Beziehungen. Das mittelalterliche

młodym naukowcom wizytującym przedyskutowanie

Preußen im Spiegel brieﬂicher Kommunikation“

dotychczasowych rezultatów swoich obecnych badań
w mniej licznym gronie. Za każdym razem kolokwia

mgr Olena Petrenko (Bochum / 14.10.2009)

odbywają się w środę o godz. 11.00 w sali konferen-

„Biographische Ambivalenz der Frauenschicksale im

cyjnej Instytutu. W 2009 r. miały miejsce następujące

ukrainischen bewaffneten Widerstand 1942-1954“

kolokwia:
dr Katrin Stoll (Bielefeld / 18.11.2009)
dr Robert Brier (Berlin-Warszawa / 14.1.2009)

„Szymon Datner: Tatzeuge und Historiker der NS-

„Transnationale Kontakte der demokratischen Opposi-

Vernichtungspolitik in Polen“

tion Polens 1976-1989. Grenzübergreifende Netzwerke
und symbolische Politik im späten Kalten Krieg“

mgr Julia Dücker (Heidelberg / 2.12.2009)
„Von Kontroverse, Kooperation und Konsens. Vergle-

dr Pavel Kolař (Potsdam / 11.2.2009)

ichende Studien zu politischen Versammlungen im

„Die Partei als ‚Meistererzählung’. Das geschichtli-

Spätmittelalter“

che Selbstverständnis der Kommunisten in Polen, der
Tschechoslowakei und der DDR 1956-1968“

mgr Claudia Schneider (Halle-Saale / 9.12.2009)
„Arbeitskräfte aus dem Osten - die Übersiedlungen

mgr Iris Fischer (Berlin / 11.3.2009)
„Polnische Displaced Persons in der britischen Besatzungszone nach 1945“
mgr Katarzyna Friedla (Berlin / 22.4.2009)
„Zweifach entrechtet! Breslauer/Schlesische HolocaustÜberlebende als Heimkehrer und Vertriebene“
dr Morgane Labbe (Warszawa-Paris / 13.5.2009)
„Herrschen mittels Zahlen: Volkszählungen und Nationalitätenstatistiken in Ostmitteleuropa“
mgr Maximilian Becker (Frankfurt/M / 10.6.2009)
„NS-Justiz in den annektierten polnischen Gebieten“
dr Winson W. Chu (Milwaukee / 1.7.2009)
„Der Lodzermensch im 20. Jahrhundert: Diskursstrategien der nationalen Abgrenzung und Annährung“

aus der VR Polen in die DDR ab 1964“
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2. Publikacje

Niemiecki Instytut Historyczny w 2009 r. ponownie sko-

lub też dostosowanie istniejących lub zawarcie nowych

rzystał z własnych czterech serii wydawniczych, jako

umów wydawniczych z autorami. Dzięki przychylności

głównego instrumentu służącego do transferu badań

autorów, w okresie objętym sprawozdaniem zaistniała

naukowych. W w/w seriach wydawniczych publiko-

możliwość opublikowania online pierwszej części star-

wane są zarówno wyniki badań pracowników NIH,

szych tytułów z serii Quellen und Studien (tomy 3-6,

jak i obcych historyków, edycje źródłowe dotyczące

11, 13-15) i Einzelveröffentlichungen (tomy 8, 9, 13, 15,

historii Polski i dziejów stosunków polsko-niemieckich,

17-19) we współpracy z centrum digitalizacyjnym Bay-

jak również prekursorskie z zakresu metodyki, funda-

erische Staatsbibliothek w München oraz platformą

mentalne treściowo polskie i niemieckie opracowania

perspectivia.net .

naukowe dotyczące historii Polski, Niemiec i Europy
w tłumaczeniu na język polski lub niemiecki.

W seriach wydawniczych w niniejszym roku sprawozdawczym mogliśmy opublikować 20. i 21. tom z serii

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła ewa-

Quellen und Studien , 20. tom Einzelveröffentlichungen ,

luacja dotychczasowej polityki wydawniczej, której

11. tom Klio in Polen i 14. tom z serii Klio w Niemczech .

efektem była m.in. nowelizacja umów ramowych

Ponadto Instytut poza redagowaniem serii wydawni-

z dotychczasowymi, wypróbowanymi wydawnictwami

czych wydał w ramach kooperacji pięć kolejnych pozy-

współpracującymi z Instytutem – Harrassowitz-Verlag

cji.

z Wiesbaden i ﬁbre-Verlag z Osnabrück. Nowe umowy
uwzględniają aktualny postęp w badaniach, stwarzając szerokie perspektywy dla lepszej prezentacji publikacji Instytutu na stronach internetowych. Ponadto
w okresie objętym sprawozdaniem Instytut podjął
wielce obiecującą współpracę z założoną przez fundację DGIA platformą internetową „perspectivia.net”,
w ramach której przewidziana jest zarówno retrodigitalizacja tytułów książkowych, które już się ukazały,
jak również regularne umieszczanie przyszłych publikacji online (3-letnia tzw. moving wall ). Założeniem
niezbędnym do podjęcia tego projektu było uzyskanie
zgody wydawnictw oraz dotychczasowych autorów,
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Apologie księcia Albrechta
Die Apologien Herzog Albrechts, wyd. Almut Bues [Quellen und Studien des deutschen Historischen Institut Warschau, Band 20], Wiesbaden 2009, ss. 373., EUR 74,- (ISBN 978-3-447-05881-0)

Książę Albrecht Hohenzollern poczynił krok o znaczeniu historycznym, decydując się w 1525 r. na sekularyzacją pruskiej gałęzi Zakonu i stając się lennikiem króla
polskiego. W kilku pismach pochodzących z lat 15261532, tzw. Apologiach próbował usprawiedliwić swoje
decyzje. Sposób narracji w Apologiach jest przejrzysty:
Albrecht twierdził, że działa dla powszechnej korzyści,

Tytuł gdańskiego rękopisu zapisków Martina Grunewega

dlatego ma za sobą prawo, gdyż władza panującego
staje się wówczas niesprawiedliwa, kiedy zaniedbując
dobro ogółu szukałby własnych korzyści. W niniejszym
tomie po raz pierwszy zredagowano Apologie i inne
źródła związane tematycznie z hołdem pruskim z 1525 r.

W 1588 r. Gruneweg wstąpił do zakonu dominikanów,
wchodząc tym samym w środowisko polskiego katolicyzmu. Gruneweg jako zakonnik dominikański przez
wiele lat wiódł żywot w najważniejszych ośrodkach
gospodarczych i kulturalnych swojej epoki. Dlatego

Martin Gruneweg – opisy podróży

znał i umiał ciekawie opisać nie tylko dwór królewski
w Warszawie, mechanizmy gdańskiego handlu, czy

Martin Gruneweg (1562-nach 1615). Ein europäischer Lebensweg / Mar-

też współżycie różnych narodowości we Lwowie. Jego

tin Gruneweg (1562 - after 1615). A European Way of life, wyd. Almut

zapiski są niewyczerpanym źródłem wiedzy związanej

Bues, Wiesbaden 2009, ss. 403, EUR 68,- (ISBN 978-3-447-05926-8).

z historią religii i Kościoła i zarazem odzwierciedlają
bogactwo myśli autora – prostego zakonnika z końca

Publikacja zbiorowa obejmuje szesnaście artykułów

XVI stulecia.

w języku niemieckim i angielskim napisanych przez
autorów z Holandii, Rumunii, Rosji, Szwecji, Ukrainy,
Polski i Niemiec. Wszystkie te artykuły powstały na

Polska pod niemiecką i sowiecką okupacją

kanwie referatów wygłoszonych w ramach konferencji w kwietniu 2008 r., którą zorganizował Niemiecki

Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939-1945, wyd.

Instytut Historyczny wspólnie z klasztorem oo. domi-

Jacek Andrzej Młynarczyk, Osnabrück 2009, EUR 35,- (ISBN 978-3-

nikanów w Krakowie. Tom ukazuje z perspektywy

938400-50-0).

historyków, bizantynistów, teologów, historyków
sztuki i germanistów znaczenie dla kultury europejskiej pochodzącego z niemieckiego luterańskiego środowiska Martina Grunewega. Syn gdańskiego kupca
jako pisarczyk kupiecki wraz z ormiańskimi kupcami ze
Lwowa podejmował dalekie podróże handlowe. Pozostawił po sobie pełne życia opisy regionów Europy
środkowej, wschodniej, południowej.

Niniejszy tom zbiorowy prezentuje najnowsze wyniki
badań dotyczących niemieckiej i sowieckiej władzy okupacyjnej w Polsce, wskazuje na często pomijany fakt, że Polska była jednym z niewielu krajów,
które podczas II wojny światowej ucierpiały wskutek
okupacji przez dwa systemy totalitarne. W wyniku
deportacji, masowych mordów, represji i akcji odwe-
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towych nazistowskich i sowieckich okupantów prawie
4,5 miliona ludzi straciło życie, w tym ok. 3 miliony polskich Żydów, którzy stali się oﬁarami narodowosocjalistycznego ludobójstwa, realizowanego w ramach tzw.
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Setki
miast i miejscowości zostało całkowicie zniszczone
w wyniku działań wojennych. W tej publikacji zbiorowej zainspirowanej konferencją przeprowadzoną
przez Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej w lutym 2005 r.
w Poznaniu, naukowcy z Polski, Niemiec, Ameryki,
Izraela i Rosji, prezentują najnowsze wyniki swoich
badań nad wspomnianą tematyką. Przedstawiają przy
tym założenia okupantów, podstawy wyzysku ekonomicznego, formy reżymu, reakcje okupowanej ludności, jak również reakcje mocarstw zachodnich.

Henryk Samsonowicz podczas wręczenia nagrody historycznej
miasta Münster
luty 2009

Reformacja jako rewolucja medialna
Długi wiek X
Johannes Burkhardt, Stulecie reformacji w Niemczech. Między rewoHenryk Samsonowicz: Das lange 10. Jahrhundert. Über die Entstehung

lucją medialną a przełomem instytucjonalnym (1517-1617), Warszawa

Europas, [Klio in Polen, Band 11], Osnabrück 2009, ss. 127, 14,80 EUR

2009, ss. 387, 38.50 zł. (ISBN 978-83-2141396-9)

(ISBN 978-3-938400-44-9)

Polski przekład dzieła, które stanowi ważne studium
W ramach serii wydawniczej „Klio In Polen”, Niemiecki

specjalisty w dziedzinie historii wczesnej epoki nowo-

Instytut Historyczny opublikował książkę uznanego

żytnej Johannesa Burkhardta. Autor w „Stuleciu refor-

mediewisty Henryka Samsonowicza „Długi wiek X.

macji” prezentuje nowe perspektywy badań nad dzie-

Z dziejów powstania Europy” w niemieckim tłumacze-

jami Niemiec we wczesnej epoce nowożytnej.

niu. W pracy tej autor w zwięzły sposób prezentuje
proces powstawania Europy. W końcu pierwszego
tysiąclecia społeczeństwa Europy Wschodniej zostały
włączony do chrześcijańskiej wspólnoty cywilizacyjnej
Europy, która nie była jeszcze podzielona na wschodnie
i zachodnie chrześcijaństwo. Powstały nowe państwa
– Czechy, Polska, Węgry, Ruś i państwa skandynawskie – które szybko przyjęły chrześcijaństwo. Uwzględniając aspekty gospodarczo- i społeczno-historyczne,
autor skupia się na przemianie organizacji plemiennej
w państwo, kształtowanie systemów wodzowskich,
z czym związany był upadek starych elit władzy, narodzin nowych.

Johannes Burkhardt
Podczas wykładu wtorkowego, marzec 2009 r.
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Burkhardt podkreśla w szczególności znaczenie reforma-

Nowe publikacje na temat napaści Niemiec

cji jako „rewolucji medialnej”. Dzięki możliwości druku

hitlerowskich na Polskę
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książek nauka Lutra znalazła szybko rozpowszechnienie, a pisma o treści teologicznej mogły po raz pierwszy dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców. Stało się to

Einsatzgruppen w Polsce, wyd. Jochen Böhler, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus, Warszawa 2009, 268 ss., 24,- zł. (ISBN/EAN
9788311115880)

właśnie wskutek zastosowania „instrumentu medialnego”, jakim była prasa drukarska. Zatem bez upo-

Jochen Böhler: Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna

wszechnienia druku nie można sobie wyobrazić szer-

totalna, Warszawa 2009, ss. 296, 39,- zł. (ISBN 978-83-240-1225-1)

szego oddziaływania myśli zarówno Lutra, jak i innych
ojców reformacji. Ponadto autor porusza kwestię,
w jaki sposób rozwój reformacji wpłynął na przemiany
instytucjonalne zachodzące w Rzeszy Niemieckiej we
wczesnej epoce nowożytnej.

Jochen Böhler: Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen, Eichborn 2009, ss. 272, EUR 20,- (ISBN 978-3-82185706-0)

Jesienią 2009 r. z okazji obchodów 70. rocznicy
napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, pracownik
naukowy NIH w Warszawie, Jochen Böhler zaprezen-

Stereotypy i pamięć
Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środko-

tował trzy kolejne obszerne opracowania dotyczące
początkowego okresu II wojny światowej i okupacji
niemieckiej. Obok tłumaczenia na język polski jego

wo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Stereotypy i pamięć, wyd. Robert

przełomowej monograﬁi „Zbrodnie Wehrmachtu

Traba, Warszawa 2009, ss. 296, 24 zł.,- (ISBN 978-83-60580-37-0).

w Polsce” ukazało się jednocześnie polskie wydanie
zbioru dokumentów przygotowanego we współ-

Niniejsza publikacja zawiera 16 tekstów polskich, ukra-

pracy z Klausem-Michaelem Mallmannem i Jürgenem

ińskich, litewskich, francuskich i niemieckich history-

Matthaeusem na temat roli Einsatzgruppen na zie-

ków, dotyczących różnorodnych aspektów kontaktów

miach okupowanej Polski (Einsatzgruppen w Polsce,

międzykulturowych w wieloetnicznych regionach.

Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009).

Leżące u podstawy tej publikacji projekty badawcze
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

W trzeciej publikacji, która ukazała się dotąd w oryginal-

były wspierane przez Volkswagen Stiftung i miały

nej niemieckiej wersji językowej, Jochen Böhler przed-

na celu uwidocznienie międzykulturowych kontak-

stawia szczegółowo wydarzenia, jakie miały miejsce

tów w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej.

w sierpniu i we wrześniu 1939 r. z perspektywy dowódz-

W centrum uwagi znalazły się zróżnicowane etnicznie

twa, żołnierzy i ludności cywilnej w Polsce i w Niem-

i narodowo regiony Europy Środkowo-Wschodniej,

czech. We wszystkich tych publikacjach Jochen Böhler

w szczególności zaś analiza pojęć „obcość” i „swoj-

obala szeroko dotychczas reprezentowaną (zwłaszcza

skość”. Wzajemne kontakty są zjawiskiem codziennym,

w zachodniej historiograﬁi) tezę, że II wojna świa-

ale w publikacji szuka się także odpowiedzi na pyta-

towa stała się wojną wyniszczającą dopiero po napa-

nie, w jakim zakresie społeczności mające doświadcze-

ści Niemców na Związek Sowiecki w 1941 r. oraz że

nie w codziennej komunikacji w środowiskach wielo-

„polska kampania” Wehrmachtu we wrześniu 1939 r.

etnicznych konstruują wizerunek „obcego”, na który

była „czystą wojną”, a żołnierze Wehrmachtu zabijali

z kolei mają wpływ narodowe stereotypy oraz struk-

tylko polskich żołnierzy, nie zaś ludność cywilną.

tury narracyjne.
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skimi i niemieckimi”, zorganizowanej przez Fundację
Friedricha Eberta, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Niemiecki Instytut Historyczny,
która odbyła się w listopadzie 2005 r. Autorzy koncentrują się na latach 1960-1980. Głównym tematem
są inicjatywy Kościołów oraz inicjatywy obywatelskie
w Polsce i w obu państwach niemieckich, a także próba
odpowiedzi na pytanie, jak wpłynęły one zarówno na
relacje polityczno-dyplomatyczne oraz emocje społeczne. Przedmiotem analiz były m.in. słynne orędzie
polskiego episkopatu do biskupów niemieckich 1965 r.,
memorandum ewangelickiego Kościoła Niemiec, dziaJochen Böhler (z prawej)
Podczas konferencji „Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce“,
listopad 2009 r.

łalność tzw. Kręgu z Bensbergu, oraz polskich środowisk świeckich katolików z kręgu „Znaku”, „Więzi”,
„Tygodnika Powszechnego”, jak również tzw. polityka

Autor, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu
Historycznego, jest jednym z pierwszych historyków
niemieckich, którzy tak obszernie i szczegółowo zbadali – opierając się na polskich i niemieckich listach,
pamiętnikach, relacjach i wywiadach ze świadkami –
działalność Wehrmachtu na ziemiach polskich.

wschodnia Willy Brandta i Waltera Scheela. Wszyscy
autorzy podkreślają wyjątkowy efekt synergii pomiędzy inicjatywami kościelnymi i działaniami państwa
w procesie pojednania polsko- niemieckiego. Aktywność Kościołów stworzyła podwaliny pod późniejszą
politykę wschodnią Brandta i Scheela i znalazła swoje
odzwierciedlenie w podpisaniu układu między PRL

Polityka pojednania
Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen
der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik“, wyd. Friedhelm Boll,
Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer, Bonn 2009, ss. 425, EUR 48,- ISBN 9783-8012-4194-0.

Praca zbiorowa opublikowana wspólnie z wydawnictwem Dietz i Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego zawiera 21 esejów polskich i niemieckich historyków, politologów, teologów, dyplomatów i dziennikarzy poświęconych początkom polityki
pojednania między Niemcami a Polską oraz przełomowej roli niemieckich i polskich Kościołów w tym
skomplikowanym procesie. Eseje pochodzą z konferencji „Od pojednania do współpracy. Z okazji czterdziestolecia wymiany listów między biskupami pol-

a RFN w 1970 r. o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków.
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3. Stypendyści i naukowcy wizytujący

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przy-

W 2009 r. na stypendium w NIH przebywały następu-

znaje stypendia na prace naukowe dotyczące historii

jące osoby:

Polski, dziejów stosunków polsko-niemieckich oraz
historii Polski na tle Europy Środkowo-Wschodniej, do

dr Pavel Kolář

których realizacji konieczny jest pobyt w Polsce. Sty-

(Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam / sty-

pendia skierowane są przede wszystkim do młodych

czeń-luty 2009)

naukowców i przyznawane – w zależności od projektu

„Die Partei als Meistererzählung. Das geschichtliche

badawczego – na okres od jednego do kilku miesięcy

Selbstverständnis der Kommunisten in Polen, der

wedle kryterium jakości składanych wniosków. Dodat-

Tschechoslowakei und der DDR 1956-1968“

kowym wyznacznikiem jest stopień powiązania tematycznego z aktualnymi tzw. zakresami badawczymi

dr Dániel Bagi

Niemieckiego Instytutu Historycznego. Wraz z nową

(Uniwersytet w Pécs / 1-14 luty 2009)

koncepcją zakresów badawczych wiąże się staranie,

„Studien zu Leben und Werk des Gallus Anonymus“

aby poszerzyć i ożywić badania i dyskusje naukowe
w ich ramach poprzez regularne włączanie w nie

mgr Iris Fischer

naukowców wizytujących. W tym kontekście stypendia

(Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit Berlin

przyznawane przez Instytut od początku niniejszego

/ marzec-maj 2009)

roku sprawozdawczego są przyznawane celowo, tak

„Do domu! Do domu? Die Repatriierung der polni-

aby pokrywały się z tzw. zakresami badawczymi NIH.

schen Displaced Persons aus der britischen Besatzung-

Miesięczne stawki stypendialne zostały podwyższone

szone nach 1945“

z dniem 1 sierpnia 2009 r. w przypadku stypendiów
doktoranckich z 900 EUR na 1100 EUR, a przy stypen-

dr David Tompkins

diach postdoktoranckich z 1100 EUR na 1600 EUR.

(University of Tennessee / marzec-maj 2009)
„Der kommunistische Ausbau eines Freund- und Feindbildes: An Beispielen von Israel, China und Jugoslawien
im Sowjetblock“
mgr Maximilian Becker
(MPI für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt /
kwiecień-czerwiec 2009)
„NS-Justiz in den annektierten polnischen Gebieten
(1939-1945)“
dr Winson Chu
(University of Wisconsin-Milwaukee / czerwiec-lipiec
2009)
„Der ‚Lodzermensch’ und die Politik der Multiethnizität in Polen des 20. Jahrhunderts
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mgr Olena Petrenko

Ze środków Fundacji im. Robert Boscha i we współ-

(Universität Bochum / wrzesień-październik 2009)

pracy z Uniwersytetem Warszawskim w niniejszym

„Frauen im ukrainischen bewaffneten Untergrund

roku sprawozdawczym przyznano ponownie specjalne

1942-1954“

stypendia dla naukowców z Ukrainy, Białorusi, Litwy,
Łotwy i okręgu kaliningradzkiego na jednomiesięczne

mgr Annika Souhr

pobyty naukowe w Warszawie. Instytut zaprosił nastę-

(Universität Hamburg / wrzesień-październik-grudzień

pujących stypendystów:

2009)
„Das Ordensland Preußen im Spiegel der brieﬂichen

dr Natalia Slizh (Grodno)

Kommunikation bis1440“

„Adlige Ehen im Großfürstentum Litauen“

dr Katrin Stoll

dr hab. Andrei Yanushkevich (Grodno)

(Universität Bielefeld / wrzesień-grudzień 2009)
„Szymon Datner: Tatzeuge und Historiker der NS-

„Staat und Gesellschaft im Großfürstentum Litauen
während des Litauens Krieges (1576-1583)“

Vernichtungspolitik in Polen“
dr Gediminas Lesmaitis (Wilno)
mgr Julia Dücker

„Miettruppen des Großfürstentums Litauens Ende des

(Universität Heidelberg / październik-grudzień 2009)

15. Jahrhunderts bis 1570“

„Politische Versammlungen im Ordnungsgefüge spätmittelalterlicher europäischer Reiche“

dr Oleg Valentinovich Romanko (Symferopol)
„Ostlegionen in der Wehrmacht“(1941-1945)

mgr Claudia Schneider
(Universität Halle / październik-grudzień 2009)

dr hab. Petro Kostyuchok (Iwano-Frankowsk)

„Die Übersiedlungen aus VR Polen in die DDR von

„Die ethnischnationale Identität des Karpathenvolkes

1964-1986“

zum Ende des 19. Jahrhunderts“
dr hab. Andriy Blanutsa (Kijów)
„Die Landvergabepolitik der Jagiellonen im Großfürstentum Litauen auf dem Gebiet der Ukraine“
mgr Marta Havryshko (Lwów)
„Nationalsozialistische Staatsform in Deutschland in
Widerspiegelung des ukrainischen sozial-politischen
Gedankens in Galizien in den Jahren 1933-1939“
dr hab. Olga Sobolewskaya (Grodno)
„Das jüdische Alltagsleben in Weißrussland im 19. und
am Anfang des 20. Jahrhunderts“
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dr Siarhei Salei (Grodno)

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem prak-

„Geschichte der Diplomatie des Großfürstentums

tyki w NIH odbyły następujące osoby:

Litauen im 16. Jahrhundert“
Katharina Eichinger
W maju 2009 r. przebywała w Instytucie jako stypen-

(München / 9.1.-28.2.2009 / Zakres badawczy III)

dystka DGIA w ramach tzw. Gerald D. Feldman- Reisebeihilfe dr Miriam Yegane Arani z Berlina w celu rozwi-

Michael Kassube

nięcia własnego projektu naukowego „Transnationale

(München / 16.2.-12.4.2009 / Zakres badawczy I)

Soziologie der Fotograﬁe 1933-1945”.
Agata Michalowska
W bieżącym roku objętym sprawozdaniem w ramach

(Bremen / 1.3.-11.4.2009 / Zakres badawczy IV)

długoterminowego stypendium Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej zostali zatrudnieni w Instytucie

Felix Westrup

dr Robert Brier (od września 2009 r.) oraz dr Jens Boy-

(München / 15.4.-30.5.2009 / Zakres badawczy III)

sen. Ich badania naukowe ﬁnansowane przez Fundację na okres dwóch bądź trzech lat są zintegrowane

Julia Lyskawa

zakresem badawczym IV.

(Düsseldorf / 1.6.-30.6.2009 / Zakres badawczy IV)

W szerokim znaczeniu do „naukowców wizytujących”

Dunja Krempin

można zaliczyć również praktykantki i praktykantów

(Heidelberg / 13.7.-28.8.2009 / Zakres badawczy III)

odbywających swe praktyki w Instytucie.
Również i w tej kwestii dołożono starań, żeby już na

Sindia Schuster

wstępie przyporządkowywać kandydatki i kandydatów

(Chemnitz / 3.08.-30.9.2009 / Zakres badawczy IV)

do tzw. zakresów badawczych w ramach programu
badawczego Instytutu w taki sposób, aby zyskali moż-

Agnes Laba

liwość częściowej przynajmniej realizacji własnych

(Freiburg / 1.10.-31.12.2009 / Zakres badawczy IV)

projektów naukowych. Z tego powodu uwzględniano
podania o praktykę studentów wyższych roczników,

Martin Lutz Müller

którzy wykazują konkretne zainteresowania pokrywa-

(Jena / 1.11.-31.12.2009 / Zakres badawczy III)

jące się z tematyką badań Instytutu.
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4. Biblioteka

Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego jest

biblioteki w 2009 r. mogła zostać zwiększona z kwoty

biblioteką prezencyjną, której zadaniem jest zapew-

75.000 EUR (dzięki oszczędnościom w innych pozycjach

nienie literatury, niezbędnej do badań prowadzonych

budżetu) do kwoty 99.450 EUR. Dzięki temu możliwe

w Instytucie.

było zakupienie łącznie 1.820 tomów (w tym 1.536
publikacji książkowych i 264 czasopism). Tym samym

Ponadto biblioteka dostępna jest bezpłatnie także

liczba posiadanych w bibliotece tomów wzrosła do

użytkownikom z zewnątrz. Zasoby biblioteki dostępne

71.289 skatalogowanych pozycji, przy oferowanych na

są również w całości on-line poprzez OPAC (także przez

bieżąco 323 tytułach czasopism.

stronę internetową Instytutu). Obok tradycyjnych form
publikacji drukowanych, użytkownicy otrzymują też
w nowocześnie wyposażonej czytelni dostęp do źródeł
elektronicznych.
Wobec dużych warszawskich historycznych bibliotek
naukowych biblioteka NIH spełnia rolę komplementarną. Jej misja obejmuje gromadzenie publikacji dotyczących historii Niemiec, Polski, dziejów stosunków
polsko-niemieckich, jak również zdobywanie podstawowych, wytyczających kierunek badań publikacji międzynarodowych nauk historycznych. Przy tym
biblioteka koncentruje się na zdobywaniu zachodniej literatury fachowej, podczas gdy zakup polskich

Czytelnia biblioteki

publikacji – z powodów praktycznych (ograniczona

W celu nabycia – mających coraz większe znaczenie –

powierzchnia magazynowa, dostępność tych pozycji

mediów elektronicznych wydano 4.670 EUR. Ponadto

w innych bibliotekach) – następuje tylko w wyjątko-

przekazano do oprawienia 675 pozycji (w większo-

wych wypadkach. Z tego samego powodu stosowana

ści czasopism, jak również uszkodzonych książek).

jest bardzo wstrzemięźliwa polityka także w przy-

W 2009 r. wycofano 80 skatalogowanych pozycji. Suma

padku przyjmowania do zasobów biblioteki książek

wycofanych pozycji wzrosła tym samym do liczby 705.

przekazanych w podarunku.

Liczba użytkowników z zewnątrz utrzymywała się
w 2009 r. na poziomie lat ubiegłych i wyniosła 1.340

Po ustanowieniu tzw. zakresów badawczych decyzje

osób.

dotyczące zakupów nowych pozycji wydawniczych
przeniesione zostały z początkiem 2009 r. na zespoły

W związku z nową strukturą funkcjonowania biblio-

pracujące w ramach poszczególnych zakresów badaw-

teki zadanie naukowego indeksowania przekazane

czych, dysponujące w tym celu określonymi kontyn-

zostało w roku objętym sprawozdaniem obojgu

gentami w budżecie. Wybór książek, które mają zostać

zatrudnionym na stałe pracownikom naukowym –

zakupione, następuje w coraz większym stopniu retro-

dr. hab. Almut Bues – epoka średniowiecza i wczesnej

spektywnie, biorąc pod uwagę ich merytoryczną jakość

nowożytności – oraz dr. Andreasowi Kossertowi – XIX

i znaczenie dla przyszłych badań. Liczba nabywanych

i XX w. Po odejściu dr. Stefana Wiederkehra, który

rocznie tomów została w ten sposób wyraźnie zredu-

piastował stanowisko kierownika biblioteki, mery-

kowana, aczkolwiek pozycja w budżecie dotycząca

toryczne zarządzanie biblioteką przekazane zostało
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dyplomowanej bibliotekarce pani Izabeli Janas, zaś
zadanie naukowej koordynacji rozwoju biblioteki nowej zastępczyni dyrektora Instytutu, pani dr hab.
Ruth Leiserowitz, która jednocześnie po odejściu
dr. Andreasa Kosserta przejęła także zadanie naukowej indeksacji pozycji dotyczących późniejszej epoki
nowożytnej.
Przeprowadzona w roku objętym sprawozdaniem
restrukturyzacja funkcjonowania biblioteki bazuje
na przygotowanej w listopadzie 2008 r. nowej „Koncepcji organizacyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego”, która uzyskała aprobatę Rady Naukowej
Instytutu, jak również Rady Fundacji DGIA, a w kwietniu 2009 r. poddana zostanie ocenie rzeczoznawcy
z zewnątrz (Berndta Dugalla z Biblioteki Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Menem).
Stefan Wiederkehr: Die Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
Warschau in der polnischen Bibliothekslandschaft, w: Die Osteuropabibliothek der Zukunft. Das Bibliotheks- und Informationswesen zu
Osteuropa vor neuen Herausforderungen. 37. ABDOS-Tagung. Marburg, 26. bis 28. Mai 2008. Referate und Beiträge. Zusammengestellt
von Franz Görner, Berlin 2009, s. 62-68.
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1. Struktura i zadania

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie utwo-

Na tym polu tematycznym Instytut prowadzi inno-

rzony w 1993 r. jest jednym z sześciu Niemieckich Insty-

wacyjne badania nad fundamentalną problematyką

tutów Historycznych za granicą. Wspólnie ze swymi

dotyczącą całokształtu dziejów Polski w europejskim

pięcioma siostrzanymi Instytutami w Rzymie (1888),

kontekście. W praktyce działalność NIH skupia się na

Paryżu (1958), Londynie (1976), Waszyngtonie (1986)

przeprowadzeniu ściśle określonych tematycznie pro-

i Moskwie (2005) oraz Instytutem Orientalistycznym

jektów badawczych.

w Bejrucie (1961), Instytutem Studiów Japońskich
w Tokio (1988), Forum Historii Sztuki w Paryżu (1997)

Ponadto Instytut wspiera międzynarodową wymianę

oraz Instytutem Orientalistycznym w Stambule (2009)

naukową i dyskusje prowadzone w nauce historycznej.

należy do fundacji Niemieckie Instytuty Humani-

Przede wszystkim przyczynia się do tego poprzez roz-

styczne za Granicą (D.G.I.A.) i za jej pośrednictwem

wijanie komunikacji, współpracy oraz wymiany nauko-

ﬁnansowany jest ze środków budżetowych niemiec-

wej pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi,

kiego Ministerstwa Edukacji i Badań. W okresie obję-

a także historykami z sąsiednich państw wschodnio-

tym sprawozdaniem budżet częściowy instytutu opie-

europejskich oraz badaczami z Zachodu. Dzięki sze-

wał w ramach budżetu całkowitego fundacji DGIA na

rokiemu wachlarzowi imprez naukowych, publikacji

2.255.000,- EUR.

i programów stypendialnych NIH posługuje się sprawdzonymi instrumentami w pobudzaniu życia nauko-

Zadaniem

Niemieckiego

Instytutu

Historycznego

wego, które przyczyniają się również do promowania

w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych nad

młodej kadry naukowej zajmującej się badaniami dzie-

historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kon-

jów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

tekście europejskim i międzynarodowym.
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2. Rada Naukowa

We wszystkich zagadnieniach naukowych Niemiec-

Członkowie Rady w okresie objętym sprawozdaniem:

kiemu Instytutowi Historycznemu doradza 9-osobowa Rada Naukowa. Przewodniczącą Rady w okre-

dr Karin Friedrich,

sie objętym sprawozdaniem była prof. dr Bianka

wiceprzewodnicząca Rady

Pietrow-Ennker, funkcję wiceprzewodniczącej Rady

(University of Aberdeen)

pełniła dr Karin Friedrich. W 2009 r. członkowie Rady
zebrali się na obrady 9 i 10 października w Warszawie

prof. dr Christian Lübke

w celu dokonania oceny działalności Instytutu. Radę

(GWZO/Universität Leipzig)

Naukową Instytutu opuścił po długoletnim okresie
pełnienia funkcji jej członka prof. dr Michael Müller,

prof. dr Michael G. Müller

który czasowo przewodniczył Radzie i po dwukrotnym

(Universität Halle/Saale) – do 31.08.2009

okresie kadencji nie mógł zostać ponownie wybrany
w jej skład. Na jego miejsce Rada Fundacji DGIA na

prof. dr Wolfgang Neugebauer

wniosek Rady Naukowej powołała prof. dr Marina

(Universität Würzburg)

Schulze Wessel.
dr Rimvydas Petrauskas
(Vilnioaus Universitetas)
prof. dr Bianka Pietrow-Ennker,
przewodnicząca Rady
(Universität Konstanz)
prof. dr hab Jan Maria Piskorski
(Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr Wolfram Pyta
(Universität Stuttgart)
prof. dr hab Krzysztof Ruchniewicz
(Uniwersytet Wrocławski)
Członkowie Rady Naukowej: Krzysztof Ruchniewicz, Wolfram Pyta,
Wolfgang Neugebauer i Jan M. Piskorski (od lewej)

prof. dr Martin Schulze Wessel
(Ludwig Maximilian Universität München)
– od 01.12.2009
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3. Personel

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dyspono-

działu naukowego. Pracownicy naukowi zatrudniani są

wał w 2009 r. 18 ujętymi w budżecie etatami, z czego

z reguły na okres 3 lat; istnieje jednak możliwość jedno-

12 przypada na tzw. pracowników zamiejscowych,

razowego przedłużenia okresu zatrudnienia o kolejne

otrzymujących wynagrodzenie regulowane przepisami

3 lata. Celem zatrudnienia na czas określony powinno

TVöD lub przepisami Federalnej Ustawy o Urzędni-

być zdobycie kolejnych kwaliﬁkacji zawodowych oraz

kach Państwowych, natomiast 6 etatów przypada na

stosowne ukierunkowanie zainteresowań naukowych,

tzw. pracowników miejscowych. W sumie, w 2009 r.

które będzie podstawą do uzyskania odpowiednich

etaty te obsadzone były 22 pracownikami. 12 z nich

perspektyw zawodowych w obrębie niemieckich nauk

zostało oddelegowanych z Niemiec na czas określony,

historycznych, bądź też na arenie międzynarodowej.

3 na czas nieokreślony, 7 zaś było zatrudnionych jako

W związku z powyższym, w krótkich odstępach czasu,

tzw. pracownicy miejscowi. Celem uzupełnienia eta-

w roku objętym niniejszym sprawozdaniem swoją dzia-

tów w roku objętym sprawozdaniem pojawiła się

łalność zakończyło 5 z 9 zatrudnionych dotąd pracowni-

możliwość zatrudnienia kolejnych 8 pracowników na

ków naukowych oddelegowanych z Niemiec. Z jednym

czas określony, którzy otrzymywali wynagrodzenie

wyjątkiem znaleźli oni dalsze zatrudnienie na uniwer-

z innych środków, wskutek czego w 2009 r. w Instytucie

sytetach niemieckich, w instytucjach naukowych oraz

pracowało łącznie 30 osób, w tym 15 naukowców.

w muzeach. W 2009 r. rozpoczęto obsadzanie wolnych
stanowisk, jednak personel naukowy zostanie w pełni

Okresowa wymiana personelu i jego ﬂuktuacja jest praktyką stosowaną zasadniczo głównie w odniesieniu do

skompletowany dopiero wiosną 2010 r.
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C. Organizacja

Personel w 2009 r.

Dyrektor

prof. dr hab. Eduard Mühle

Zastępczyni Dyrektora

dr hab. Ruth Leiserowitz (od 15.10.)

Pracownik naukowy

dr Jochen Böhler

Pracownik naukowy

dr hab. Almut Bues

Pracownik naukowy

dr Martin Kohlrausch (do 31.08.)

Pracownik naukowy

dr Andreas Kossert (do 31.12.)

Pracownik naukowy

dr Andrzej Młynarczyk (do 15.12.)

Pracownik naukowy

dr Maike Sach (do 30. 9.)

Pracownik naukowy

dr des. Grischa Vercamer

Pracownik naukowy

dr Stefan Wiederkehr (do 14.11)

Bibliotekarka dyplomowana

Izabella Janas, mgr

Bibliotekarz

Maciej Kordelasiński, mgr

Sekretariat

Dorota Zielińska

Sekretariat

Grażyna Ślepowrońska

Sekretariat

Edyta Turek

Kierownik administracyjna

Bożena Frej (do 31.7.)
Agnieszka Zydorek (od 1.8.)

Referentka administracyjna

Lidia Grüttner (do 31.8.)
Mareike Hirsch (od 1.8.)

Pracownik administracyjny

Hanna Chrobocińska

Recepcja

Monika Karamuz

Nadzór techniczny budynku

Krzysztof Zdanowski

Pracownicy pomocniczy

Pracownik naukowy

dr hab. Igor Kąkolewski

Asystentka naukowa

Magda Dopieralska

Asystentka naukowa

Marta Tycner, mgr

Asystentka naukowa

Saskia Herklotz (od 15. 9.)

Asystent naukowy

Marcin Siadkowski, mgr (od 15. 9.)

Public Relations

Kasia Shannon, mgr (od 1.11)

Pracownik IT

Krzysztof Machaj

Pracownik biblioteki

Artur Koczara, mgr
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