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Przedmowa

Zgodnie ze swoją misją Niemiecki Instytut Historyczny

W maju minionego roku udało się osobiście złożyć

w Warszawie prowadził w roku 2011, którego dotyczy

podziękowania za to wsparcie pani Minister Eduka-

poniższe sprawozdanie, intensywne badania nad roz-

cji i Nauki, prof. Annette Schavan. Przy okazji wizyty

maitymi aspektami historii Polski i Europy Wschodniej,

w Warszawie pani minister zaszczyciła swoją obecno-

a także historii stosunków polsko-niemieckich; wspie-

ścią Instytut i została wyczerpująco poinformowana

rał też ożywioną wymianę naukową. W ramach czte-

o jego działalności. Również Fundacja DGIA, pod któ-

rech zakresów badawczych trwały prace nad 17 projek-

rej patronatem Instytut prowadzi badania (jako jeden

tami cząstkowymi, z których część obejmowała także

z dziesięciu nadzorowanych przez nią instytutów huma-

podprojekty. Instytut przy współpracy partnerów pol-

nistycznych za granicą), mogła wyrobić sobie – przy

skich i zagranicznych przeprowadził – w Polsce, Europie

okazji posiedzeń gremiów Fundacji w maju minionego

i poza nią – ponad 51 imprez naukowych, jak również

roku – zdanie o warszawskiej placówce i prowadzo-

opublikował w wydawanych przez siebie seriach 8

nych w niej pracach badawczych. Całemu kierownictwu

książek. Ponadto w międzynarodowych wydawnictwach

DGIA oraz jej pracownikom chcielibyśmy w tym miejscu

ukazało się 98 tekstów naukowych autorstwa pracow-

serdecznie podziękować za zainteresowanie i pomoc.

ników NIH. W omawianym okresie w NIH przebywało

Podziękować należy również innym instytucjom wspie-

na pobytach gościnnych 46 naukowców, którzy aktyw-

rającym Instytut, m in. Fundacji Współpracy Polsko-Nie-

nie włączyli się w prowadzone przez Instytut prace

mieckiej, Niemieckiemu Towarzystwu Badawczemu,

badawcze.

Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki – za pomoc
w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Instytutu.

Różnorodne i szeroko zakrojone tematycznie prace

Za niezwykle owocną współpracę dziękujemy naszym

Instytutu ponownie znalazły w minionym roku nie-

wydawnictwom partnerskim – fibre-Verlag w Osna-

zwykle żywy oddźwięk zarówno wśród społeczności

brück, Harrassowitz-Verlag w Wiesbaden, platformie

naukowej, jak i szerokiej opinii publicznej. Tak jak

wydawniczej perspectivia.net, wydawnictwom Neriton

dotychczas, Instytut z powodzeniem przygotowywał

i PWN w Warszawie – oraz członkom naszej Rady

i realizował swoje zadania; było to możliwe dzięki

Naukowej i licznym polskim i niemieckim partnerom.

hojnemu wsparciu materialnemu, na które mógł liczyć

Dziękujemy w tym miejscu w końcu także wszystkim

również w 18. roku funkcjonowania. Największe zasługi

pracownikom Instytutu – bez ich inicjatywy i zaanga-

położyło na tym polu Federalne Ministerstwo Edukacji

żowania w poniższym sprawozdaniu niewiele byłoby

i Nauki – to z jego budżetu, za pośrednictwem Fun-

do odnotowania.

dacji DGIA finansowana jest działalność Instytutu.
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A.

Prace badawcze

Głównym zadaniem Niemieckiego Instytut Historycznego w Warszawie jest prowadzenie nowatorskich
badań naukowych nad kluczowymi zagadnieniami
historycznymi. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dołożono szczególnych starań, aby perspektywa badawcza objęła historię Polski w jej europejskim
kontekście, a także w pełnych ramach chronologicznych i tematycznych. Ze względu na ograniczone zasoby
kadrowe Instytutu oraz konkretne wymogi praktyczne
starania te skupiły się na realizacji ściśle określonych
tematycznie projektów badawczych. Badania 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 i polityka w nowożytnej Polsce

•

Tożsamość narodowa i powiązania
ponadnarodowe

•

Przemoc i obca władza w „wieku skrajności”

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 wymiany myśli i dyskusji oraz dają szansę
podjęcia zakrojonych na międzynarodową skalę badań
nad kluczowymi zagadnieniami badawczymi.

A. Prace badawcze

1.

Władza Piastów w kontekście europejskim

Badania prowadzone w ramach pierwszego zakresu
badawczego koncentrują się na władzy dynastii Piastów; zastosowane podejście metodologiczne obejmuje w równym stopniu wymiar antropologiczny,
polityczny, gospodarczy i społeczny, kulturowo-historyczny, nie pomijając przy tym historii dyskursu o władzy w średniowieczu. W jaki sposób dynastia zdobyła
władzę, jak ją umocniła i utrzymała? Jakie mechanizmy, instrumenty i metody sprawowania władzy stosowano, jak osiągano porozumienie pomiędzy władcą
a jego świtą i dostojnikami? Jak równoważono interesy
i jak osiągano konsensus między księciem a możnymi?
W jaki sposób kształtowała się komunikacja i wzajemne
oddziaływanie pomiędzy władcą a elitami politycznymi oraz pomiędzy aparatem władzy a poddanymi?
Jak w tym splocie wzajemnych relacji tworzono, utrzymywano i rozbudowywano gospodarcze i militarne podstawy władzy królewskiej lub książęcej?
Choć badania wchodzące w skład pierwszego zakresu
tematycznego skoncentrowane są na Polsce piastowskiej, to prowadzone są one bez wyjątku w perspektywie porównawczej. Pozwala to na badanie dziejów
średniowiecznej Polski z uwzględnieniem jej europejskich powiązań i uwarunkowań, poszukiwanie możliwych wzorców, paraleli i wpływów na formy organizacji, reprezentacji i oddziaływania władzy Piastów.
Z tego względu uwaga badaczy kieruje się nie tylko
ku zachodnim sąsiadom, ale i ku sąsiednim krajom środkowo- i wschodnioeuropejskim i tamtejszym formom
organizacji władzy.

Miecz koronacyjny polskich królów (przełom XII/XIII w.)
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Projekt cząstkowy 1:
Divisio regni. Modele podziału władzy świeckiej w państwach Piastow,
Przemyślidów i Arpadów w XI i początkach XII w.
Opracowanie:

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

Celem projektu cząstkowego nr 1 jest pogłębione studium konfliktów, jakie miały miejsce w dynastiach panujących w Europie Środkowo-Wschodniej w XI-XII w.
Za tymi konfliktami kryło się dążenie poszczególnych
członków dynastii do faktycznego lub tylko hipotetycznego podziału władzy między siebie. Plan badań
obejmuje systematyczne, pogłębione opracowanie
poszczególnych konfliktów dynastycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej w XI-XII w. a zarazem opis rożnych modeli takich konfliktów. W ten sposób sformułowany cel projektu otwiera nowe perspektywy
badawcze, ponieważ brak jest do dziś pracy, która na
podstawie narracyjnych źródeł z XI i XII w. zajmowałaby
się problematyką divisio regni na przykładzie Polski,
Węgier i Czech.
W roku objętym sprawozdaniem w dalszym ciągu
prowadzono prace badawcze, konieczne do ukończenia planowanej publikacji. Została przeprowadzona
i zakończona systematyczna kwerenda w literaturze
przedmiotu związanej z pierwszą częścią projektu (terytorialne aspekty podziałów państw), a także zgromadzono i opracowano teksty źródłowe do części drugiej
(personalne aspekty podziałów państw). Równolegle

Krypta katedry śś. Piotra i Pawła w Peczu (X – XI wiek)

były prowadzone prace nad rozszerzeniem bibliografii. Powstał także fragment tekstu poświęcony trzeciej
części projektu (aspekt porównawczy). Wszystkie prace
przeprowadzono podczas czasowych pobytów badawczych, przede wszystkim w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. W związku z pracami nad projektem pozostawał udział w konferencji Niemieckiego
Instytutu Historycznego w Warszawie pt. „Władza i zwierciadło władzy. Rządy europejskie w XII i XIII wieku
w kontekście kronikarstwa”, na której wygłoszono referat „Kronikarze i dwór. Węgry w XIII w.”.

Publikacje związane z projektem:
Die Problematik der frühen Reichsteilungen in Ostmitteleuropa im 11. und
frühen 12. Jahrhundert. Methodologische Überlegungen und Forschungsstand, w: Institutions of Legal History with special regard to the legal culture
and history, Bratislava/Pécs 2011, s. 289-300.
Sv. Vojtech v ranom stredoeurópskom dejepisectve, w: Svätý Vojtech – svätec,
doba a kult, red. Koziak Rastislav, Nemes Jaroslav, Bratislava 2011. s. 55-62.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Koronacje średniowieczne w Polsce i w Europie”, Colloquia Gnesnensia,
Gniezno 6 – 9 czerwca (referat: „Mit papieskiego przysłania korony dla
św. Stefana w świetle legendy biskupa Hartwika”)

A. Prace badawcze
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Projekt cząstkowy 2:
Wyobrażenia władzy w cesarstwie niemieckim, Anglii i w Polsce
w świetle historiografii XII/XIII w.
Opracowanie:

dr Grischa Vercamer

Celem projektu jest analiza sposobu postrzegania władzy przez późnośredniowiecznych kronikarzy w Anglii,
Polsce i na obszarze Cesarstwa. Nie chodzi w tym wypadku
o teoretyczne pojęcie, lecz o konkretny sposób, w jaki
kronikarze aranżują w narracji działania swoich bohaterów. Przedmiotem badania są w pierwszej kolejności
„przednarodowe” rozbieżności w sposobach postrzegania władzy, które na trzech analizowanych obszarach
charakteryzują się wyjątkową odmiennością. A zatem:
czy kronikarz angielski interesuje się bardziej „królem-administratorem”, podczas gdy polski kronikarz podkreśla raczej cechy „władcy-wojownika”? Dlaczego
w różnych miejscach kładziono szczególny nacisk na te,
a nie inne cechy władców? Czy owe cechy możemy znaleźć w historycznym otoczeniu każdego z autorów?
Aby odpowiedzieć na te pytania, należy zbadać sześć
tekstów, stanowiących podstawę analizy (po dwa
z każdego kraju) in extenso i metodą close reading.
Założono, że nawet jeśli autorzy wpisują się ze swoimi
tekstami w pewną tradycję, reprezentowaną także
przez innych kronikarzy, od których kopiują, to jednak
zawsze podejmują decyzję, co konkretnie włączyć do
swojej narracji – pewne fragmenty przejmują, innych nie.
Celem badań jest w sposób analityczny usystematyzować i zidentyfikować, jakie cechy władcy (zarządca,
wojownik, sędzia, dyplomata, polityk itd.) kronikarz
uważa za dobre (bądź złe) i jaką przypisuje im wagę.

Petrus von Ebuli: Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis (1196)

Jakie miejsce zajmują zatem w dziele opisy uczt, wojen,
negocjacji itd.? Bardzo dobrą podstawę do przepro-

W związku z pracami nad projektem w marcu 2011 r.

wadzenia porównania jest regularne wprowadzanie

we współpracy z Norbertem Kerskenem zorganizo-

odpowiednio uszeregowanych fragmentów do bazy

wana została w Niemieckim Instytucie Historycznym

danych: operacja ta została ukończona w minionym

trzydniowa konferencja międzynarodowa pt. „Władza

roku. Powstał też pierwszy rozdział planowanej publi-

i zwierciadło władzy. Instytucje władzy w XII i XIII wieku

kacji, traktujący o metodologii badań.

w świetle przekazów kronikarskich” (patrz s. 47). Wygło-
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szony został na niej referat na temat Kroniki Polskiej mistrza Wincentego, w którym starano się odpowiedzieć
na pytanie, „Jak wyglądało przedstawienie idealnego
władcy przez pierwszego ‚polskiego’ kronikarza?”. Artykuły stanowiące pokłosie konferencji zostaną opublikowane w tomie zbiorowym, którego wydanie przygotowywano w minionym roku sprawozdawczym. Prace
nad projektem stanowią jednocześnie podstawę pracy habilitacyjnej przygotowywanej na Uniwersytecie
we Frankfurcie nad Odrą; stąd też w semestrze zimowym 2011/2012 zostało tam przeprowadzone seminarium pt. „Staufer – Akteure, Politik und Herrschaftspraxis
im Spiegel der Chronistik“ („Staufowie – aktorzy, polityka i praktyka władzy w świetle kronikarstwa”).
Oprócz prac nad głównym projektem część czasu
poświęcono podprojektowi pt. „Ludzie wolni (liberi)
i drobne rycerstwo jako instrument władzy wobec
możnowładztwa”. Wychodząc od dawniejszych badań
(związanych z doktoratem), zbadano pod różnymi
kątami problem „drobnego rycerstwa w kontekście
europejskim”. Z okazji 600. rocznicy pierwszego pokoju
toruńskiego, która minęła w lutym 2011 r., 14 maja zorganizowano i przeprowadzono w Warszawie, we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych, jednodniową
polsko-niemiecką konferencję pt. „Pierwszy pokój toruński i jego znaczenie dla historii Europy Środkowej
i Środkowo-Wschodniej” (patrz s. 50). Wystąpienia konferencyjne zostaną wydane drukiem. Udało się zakończyć prace redakcyjne nad tomem pokonferencyjnym
na temat bitwy pod Grunwaldem, który ukaże się
pod redakcją Grischy Vercammera, Wernera Paravicini
(Kilonia) i Rimvydasa Petrauskasa (Wilno) pod tytułem „Tannenberg–Grunwald–Žalgiris 1410: Krieg und
Frieden im Späten Mittelalter” w serii NIH Quellen und
Studien.

Publikacje związane z projektem
Ein Hochmeister wird zum Herzog: Reaktionen und Schicksal der letzten
Ordensbrüder in Preußen um das Jahr 1525, w: Die Ritterorden in Umbruchsund Krisenzeiten, red. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky, Toruń 2011, s. 213-239.
[Rec.:] Oliver Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter.
Der südliche Ostseeraum von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis in die frühe
Reformationszeit, w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 60 (2009).
[Rec.:] Michael Brauer, Die Entdeckung des ‚Heidentums‘ in Preußen. Die Preußen in den Reformdiskursen des Spätmittelalters und der Reformation. Berlin
2011, w: „HSoz-u-Kult“ 05.10.2011.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
International Medieval Congress, Leeds, 11 – 14 lipca (referat: „The picture of
the ruler as supporter of the poor in some chronicles of the High Middle Ages”)
Druga konferencja „Deutsche Polenforschung“, Moguncja, 22.-24. września
(referat: „Eigen und Fremd – Das Reich und Polen vom 10.-14. Jahrhundert im gegenseitigen Spiegel der Chronistik“ – „Swoi i obcy – Rzesza i Polska w X – XIV w.
we wzajemnych relacjach kronikarskich“)
Wykład „Herrschaftsvorstellungen im hochmittelalterlichen Polen. Methoden
zum Erfassen von Herrschaftskonzepten in mittelalterlichen Chroniken am
Beispiel polnischer Autoren des 12./13. Jahrhunderts“ („Wyobrażenia władzy
w Polsce pełnego średniowiecza. Metody badania koncepcji władzy w średniowiecznych kronikach na przykładzie polskich autorów przełomu XII i XIII w.“),
Konferencja Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Viadrina, Frankfurt
n. Odrą, 16 maja.
Wykład „Terra - Lauks - Motern - Polca/Polka - caymis: Prußische (vorordenszeitliche) Verwaltungseinheiten auf dem Prüfstand“ („Terra - Lauks - Motern
- Polca/Polka – caymis: pruskie (przedkrzyżackie) jednostki administracyjne pod
lupą“), Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, 13 października

A. Prace badawcze
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Projekt cząstkowy 3:
Przestrzeń – komunikacja – władza. O organizacji i sposobach sprawowania władzy
w średniowiecznej Polsce
Opracował:

prof. Eduard Mühle

Projekt cząstkowy nr 3 zajmuje się badaniem orga-

nity. Poczyniono wstępne ustalenia względem koncepcji

nizacji i funkcjonowania władzy Piastów, w różnych

tomu i przeprowadzono pierwsze rozmowy z ewentual-

formach i w rozmaitych kontekstach tematycznych.

nymi wydawcami (Brepols, Pontifical Institute Toronto).

W minionym roku nacisk kładziony był na prace
nad łacińsko-niemieckim wydaniem Kroniki Polskiej

Planowane studium na temat Piotra Włostowica,

Mistrza Wincentego, a także na badanie postaci Piotra

„możnego” i dostojnika, wymagało w minionym roku

Włostowica w projekcie „Piotr Włostowic. Lebenswelt

w pierwszej kolejności zajęcia się – na poziomie ogól-

und Wirkungskreis eines piastischen Amtsträgers in

nym – złożonym i dyskusyjnym problemem możno-

der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts”�������������
(„Piotr Wło-

władztwa. Zapoznano się zatem ze stanem badań

stowic. Otoczenie i działalność piastowskiego dostoj-

i postawiono problem badawczy, stawiając pytanie,

nika w pierwszej połowie XII w.”).

gdzie znajdują się w przypadku Polski źródła owej
warstwy społecznej oraz jakie mechanizmy i okolicz-

Odnośnie do przygotowywanej edycji Kroniki, która

ności doprowadziły do jej stopniowego wykształcenia

ma się ukazać nakładem wydawnictwa Wissenschaftli���������������

się w XI – XIV w. W związku z tymi pracami opraco-

che Buchgesellschaft Darmstadt w serii „Ausgewählte

wany został tom zbiorowy, który stara się odpowie-

Quellen zur [deutschen] Geschichte des Mittelalters.

dzieć na tak postawiona kwestię, prezentując poświę-

Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe”, kontynuowano

cone jej prace polskich mediewistów z ostatnich lat.

prace nad tłumaczeniem tekstu (części księgi IV) oraz

13 artykułów, przełożonych na język niemiecki przez

pogłębiano kwerendę w literaturze przedmiotu. Tekst

zewnętrznych współpracowników Instytutu, uzupeł-

łaciński został w całości przejrzany i skolacjonowany.

nionych przez redaktora we współpracy z autorami

Z okazji ���������������������������������������������
Biennial International Conference of the Aus-

i opatrzonych obszernymi wstępami rzuca światło

tralian and New Zealand Association for Medieval and

na rozmaite aspekty owego długofalowego procesu,

Early Modern Studies zorganizowano specjalny panel

który sprawił, że z książęcej świty i dostojników,

pt. „Interpreting Master Vincentius. Words, Images and

wojowników i rycerzy powstała jednolita pod wzglę-

Meaning in the Chronica Polonorum“ (patrz s. 46),

dem prawnym, lecz zróżnicowana wewnętrzne pod

podczas którego zostało przedyskutowane plano-

względem społeczno-ekonomicznym warstwa. Ponadto

wane przedsięwzięcie i skoordynowano prace nad

w tomie przedyskutowano wpływ możnych na poli-

nim z zespołem ������������������������������������
University of Melbourne,������������
przygotowu-

tykę piastowskich książąt i królów, wytworzenie się

jącym angielski przekład tekstu kroniki. Uzgodniono

możnowładczych związków rodowych i herbowych

warunki współpracy z wydawcą angielskiego tłuma-

oraz gospodarcze podstawy ich funkcjonowania.

czenia, Dariusem von Guettnerem; przyjęła ona m.in.

Publikacja daje tym samym nie tylko wgląd w aktu-

formę pobytu badawczego Guettnera w Niemieckim

alny stan polskich badań, ale ukazuje – po raz pierwszy

Instytucie Historycznym w Warszawie na przełomie

w języku niemieckim – nową koncepcję średniowiecz-

2011 i 2012 r.. Uzgodniono również wspólne wyda-

nych początków polskiej szlachty. Publikacja ukaże się

nie anglojęzycznego tomu, w którym najnowszy stan

w 2012 r. w serii wydawniczej Niemieckiego Instytutu

badań nad Kadłubkiem zostanie streszczony i udostęp-

Historycznego Quellen und Studien.

niony czytającej po angielsku części scientific commu-
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Tablica poświęcona Piotrowi Włostowicami na wyspie Piasek
we Wrocławiu

Zagadnienie specyficznej struktury władztwa wcze-

W związku z pracami nad projektem objęto również nad-

snopiastowskiego dyskutowano w ramach 5. Debat

zorem redaktorskim niemieckie wydanie książki Barba-

Lelewelowskich; w kwietniu kierownik projektu zapro-

rzyńska Europa Karola Modzelewskiego [Klio in Polen,

sił Karola Modzelewskiego (Warszawa), Sławomira

t. 13], a także zorganizowano III Polsko-Niemieckie Spo-

Gawlasa (Warszawa) i Christiana Lübke (Lipsk), a jako

tkanie Mediewistyczne, przygotowane we współpracy

dodatkowych komentatorów także Sławomira Moź-

z Romanem Czają (Toruń) i przeprowadzone w maju

dziocha (Wrocław) i Libora Jana (Brno) do udziału

w Toruniu. Zajmowano się na nim tematem „Przezwy-

w dyskusji polemicznej na temat „Czy w Polsce istniała

ciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średnio-

organizacja służebna – czyli: Co to było ius ducale?”

wieczu”; wygłoszone referaty zostaną opublikowane

(patrz s. 44). Pokłosie owej dyskusji zostało opubliko-

w tomie pokonferencyjnym.

wane na ukazującym się online periodyku Niemieckiego Instytutu Historycznego, tj. na platformie internetowej DGIA perspectivia.net. Z kolei podczas 46th
International Congress on Medieval Studies w Kalamazoo (maj) został zorganizowany panel poświęcony
tematowi „Power, Space and Interaction between
Ruler and Ruled in Medieval Poland (10th - 14th c.)“,

Publikacje związane z projektem

na którym wspólnie z polskimi i amerykańskimi medie-

Die Piasten. Polen im Mittelalter, München 2011.

wistami dyskutowano nad rozmaitymi aspektami pia-

Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, hrsg. von Eduard Mühle,
Köln i in. 2011.

stowskiej władzy (topografia władzy, przestrzenna
funkcja władzy na przykładzie Sandomierza; władza
a zmiany na tronie).

Einführung, w: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, hrsg.
von Eduard Mühle, Köln i in. 2011, s. 1-11.
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Der Mediävist und Zeitgenosse Karol Modzelewski, w: Karol Modzelewski,
Das barbarische Europa. Zur sozialen Ordnung von Germanen und Slawen im
frühen Mittelalter, Osnabrück 2011, s. 7-23.

[Rec.:] Brun z Kwerfurtu. Osoba – dzieło – epoka [Brun von Querfurt. Person –
Werk – Epoche], red. Marian Dygo, Wojciech Fałkowski, w: “Deutsches Archiv
zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 776-777.

Gab es das „Dienstsystem“ im mittelalterlichen Polen – oder was war das ius
ducale? Einführung in die Fragestellung und Diskussion, w: Lelewel-Gespräche des Deutschen Historischen Instituts in Warschau 4/2011.

[Rec.:] Edmund Burzyński, Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski
piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung
des Mittelalters” 67 (2011), s. 805-806.

Neue Vorschläge zur Herkunft des Gallus Anonymus und zur Deutung seiner
Chronik, w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 60 (2011), s. 267-285.

[Rec.:] Dariusz Andrzej Sikorski, Ko ściół w Polsce za Mieszka I i Bolesława
Chrobrego. Rozważ ania nad granicami poznania historycznego, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 876-877.

[Rec.:] Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und Schlesien, hrsg. von Judith Schachtmann i in., w:
„Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 59 (2010) [2011], s. 413-414.

[Rec.:] Marcin Starzyński, Krakowska rada miejska w ś redniowieczu, w:
„Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 877-878.

[Rec.:] Piotr Górecki, A Local Society in Transition. The Henryków Book and
Related Documents, w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 59 (2010)
[2011], s. 596-597.

[Rec.:] Populi terrae marisque. Prace po ś wię cone pamięci Profesora Lecha
Leciejewicza, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011),
s. 875-876.

[Rec.:] Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiegel
und Magdeburger Recht, hrsg. von Ernst Eichler, Heiner Lück, w: „Zeitschrift
für Ostmitteleuropa-Forschung“ 59 (2010) [2011], s. 573-574.

[Rec.:] Marek Franciszek Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem i Witlandem / Truso. Between Weonodland and Witland, w: “Deutsches Archiv zur
Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 879-880.

[Rec.:] Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, red. Józef Dobosz, w:
„Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 59 (2010) [2011], s. 572-573.

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

[Rec.:] Marcin Grulkowski, Rynek, renty w Głównym Mie ś cie Gdań sku
w świetle najstarszych ksią g gruntowych x XIV-XV wieku, Gdańsk 2009, w:
„Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 207.
[Rec.:] Marcin Hlebionek, Bolesław Poboż ny i Wielkopolska jego czasów, w:
„Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011), s. 404-405.
[Rec.:] Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty zakonne w ś redniowiecznej Polsce, w:
„Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011), s. 405-406.
[Rec.:] In memoriam honoremque Casimiri Jasiń ski, red. Jarosław Wenta, Piotr
Oliński, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011);
s. 400-401.
[Rec.:] Dom, mają tek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni
materialnej i społecznej (XIII-XIX wiek), red. Marcin Rafał Pauk, Monika
Saczyńska, w: “Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011),
s. 406-407.

8th Biennial International Conference of the Australian and New Zealand
Association for Medieval and Early Modern Studies, Dunedin, 2 – 5 lutego
(wraz z moderacją panelu i komentarzem).
46th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, 12 – 14 maja
(wraz z moderacją panelu i komentarzem).
Spotkanie robocze autorów publikacji „Deutsch-polnische Geschichte. Band 1:
Das Mittelalter“, Wrocław, 1 kwietnia (wraz z referatem wprowadzającym:
„Wie könnte eine gemeinsame deutsch-polnische Geschichte des Mittelalters aussehen?“/ „Jak mogłaby wygladać wspólna polsko-niemiecka historia
średniowiecza?“).
L’apport des technologies numériques à la diplomatique médiévale, Niemiecki
Instytut Historyczny w Paryżu, 20 maja
IV. Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, 19 – 21 września.
Druga Konferencja „Deutsche Polenforschung“, Moguncja, 22 – 24 września
(wraz z moderacją obrad sekcji).

[Rec.:] Ś wiat ś redniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. Agnieszka Bartoszewicz i in., w: “Deutsches Archiv zur
Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 160-161.

Medieval History Seminar Niemieckich Instytutów Historycznych w Londynie
i Waszyngtonie, Waszyngton, 13 – 16 października.

[Rec.:] Mittelalter. Eines oder Viele? Ś redniowiecze. Jedno czy wiele?,
red. Sławomir Moździoch, Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik, w: “Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 654-655.

Referat „Władza i przestrzeń w Polsce wczesnopiastowskiej. O przestrzennym konstruowaniu władzy u Galla Anonima“, Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej w Lublinie, Lublin, 14 kwietnia.

[Rec.:] Stanisław Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa
o wydarzeniu (XII wiek), w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 873-874.

Referat „Zur Genese des Adels im mittelalterlichen Polen. Das Beispiel des comes
Petrus“, Mittelalterliches Graduiertenkolleg, Uniwersytet w Peczu, Pecz, 5
października.
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Projekt cząstkowy 4:
Piastowie i biskupi piastowscy. Rywalizacja – współpraca – koegzystencja
Opracowanie:

dr Ewa Wółkiewicz

Celem projektu jest wszechstronne przebadanie struktur władzy państwowej w średniowieczu, z perspektywy relacji pomiędzy władzą książęcą a Kościołem
w Polsce piastowskiej. W okresie objętym niniejszym
sprawozdaniem prace badawcze skupiały się na badaniu symbolicznych fundamentów władzy biskupiej.
Przygotowano cztery artykuły związane z tą tematyką. Szczególną rolę w legitymizacji władzy biskupiej
odgrywał jej stosunek do świętego patrona diecezji.
Zgodnie z wyobrażeniami epoki, święty patron był
nie tylko duchowym opiekunem wspólnoty wiernych
i pośrednikiem pomiędzy nią a niebem, ale również
rzeczywistym właścicielem biskupstwa. Koncepcja
praw własności świętego względem poświęconych mu
instytucji kościelnych jest stosunkowo dobrze przebadana dla wczesnego średniowiecza – niemal całkowicie brak jednak opracowań na temat funkcjonowania
owej koncepcji w kontekście ideologicznym późniejszych epok. Analiza tego zagadnienia ma szczególne
znaczenie, jeśli rozważamy świecką władzę biskupów
w powstających w pełnym średniowieczu władztwach
duchownych. Pytanie, w jakim stopniu używano owej
idei jako środka propagandowego, przeanalizowano
w referacie pt. „The Bishop’s Two Bodies: A Study of
Episcopal Power in the Middle Ages”, wygłoszonym

Hołd biskupa kamieńskiego

na międzynarodowych warsztatach “Images of Ducal
Power in Medieval Poland” (Warszawa, 17 czerwca), zor-

Ogromne znaczenie dla legitymizacji i ugruntowania

ganizowanych przez autorkę wraz z Piotrem Góreckim

władzy biskupiej miał także ceremoniał pogrzebowy

(Riverside/ Kalifornia) i Sébastienem Rossignolem (York

i komemoracja. Problematyka ta została zaprezento-

University).

wana w referatach wygłoszonych na dwóch konferencjach. Łączenie godności kościelnej z funkcją świecką

Z powyższym zagadnieniem związana jest także kwe-

mogło w praktyce wywoływać wiele komplikacji. Jako

stia ingresów biskupich, podczas których dochodziło

duchowni biskupi zobligowani byli do przestrzega-

do symbolicznego przekazania władzy biskupowi z rąk

nia norm kościelnych i nie mogli działać w podobnie

świętych patronów diecezji. W minionym roku powstał

dowolny sposób jak książęta świeccy. Jedną z owych

artykuł dotyczący uroczystej inauguracji władzy bisku-

norm był zakaz przelewania krwi i udziału w przed-

pów wrocławskich w XIV i XV w. („Ceremoniał ingresu

sięwzięciach militarnych. Z tego powodu uzasadnione

biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu“).

wydaje się pytanie, czy owe normy, które respek-
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tować powinien książę duchowny, miały wpływ na
zasięg i sposób rozwiązywania konfliktów w obrębie
jego władztwa. Tematyka ta została zbadana na przykładzie konfliktów biskupa wrocławskiego z mieszczanami z Nysy, które szczególnie dobrze ukazują
zarówno typowe punkty sporów pomiędzy właścicielami miast i ich poddanymi, jak i stosowane metody
rozwiązywania konfliktów. W ramach projektu kontynuowano także badanie procesów formowania się
kościelnych władztw terytorialnych w XIII w. oraz analizę porównawczą recepcji systemu lennego w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas kwerend archiwalnych we Wrocławiu (Archiwum Państwowe, Archiwum
Archidiecezjalne, Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) i Berlinie (����������������
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) zostały przejrzane
dokumenty i rękopisy związane z tematem symbolicznych podstaw władzy biskupiej. W okresie objętym sprawozdaniem została przeprowadzona także
redakcja pracy zbiorowej pt. „Samotrzeć, w kompanii
czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania
w średniowieczu i czasach nowożytnych”.
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Publikacje związane z projektem
Późnośredniowieczna rezydencja jako zjawisko społeczne w badaniach społecznych, w: Historia społeczna późnego ś redniowiecza. Nowe badania, red.
Sławomir Gawlas, Warszawa 2011, s. 159-167.
Duchowieństwo kapitulne na Śląsku. Główne problemy badawcze, w: „Documenta Pragensia Supplementa”, III (2011), s. 231-251.
[Rec.:] Christianitas romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi
Michałowskiemu, red. Krzysztof Skwierczyński, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), S. 161-163.
[Rec.:] Tomasz Ginter, Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, w:
„Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 403-404.
[Rec.:] Beata Wojciechowska, Ekskomunika w Polsce ś redniowiecznej. Normy
i funkcjonowanie, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 67
(2011), s. 824 – 825
[Rec.:] Izabela Skierska, Kalendarz świąteczny na ś redniowiecznym uniwersytecie (Praga, Heidelberg, Kraków, Lipsk), w: „Roczniki Historyczne“ 76 (2010),
s. 27 – 75, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 67 (2011),
s. 747
[Rec.:] Marta Czyżak, Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime
sue saluti providere. Testamenty kanoników i wikariuszy gnieźnieńskich
w pierwszej połowie XV wieku [Testamente der Gnesener Kanoniker und Vikare
in der ersten Hälfte des 15. Jahrhuderts], w: „Roczniki Historyczne“ 76 (2010),
s. 103-140, w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 67 (2011),
s. 694 – 695
[Rec.:] Andrzej Radzimiński, Wikariusze katedralni w Polsce średniowiecznej
[Domvikare im mittelalterlichen Polen], w: „Roczniki Historyczne“ 76 (2010),
s. 211-220 w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 67 (2011),
s. 825
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
„Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego“, konferencja
Instytutu Historii Uniwersytetu Wroclawskiego, Jugowice, 13 – 15 kwietnia
(referat „Memoria biskupów polskich w średniowieczu“).
„Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter“, III Polsko-Niemieckie Spotkanie Mediewistyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
26 – 28 maja (referat: „mit gewappenter hant. Die Breslauer Bischöfe im
Konflikt mit ihren Untertanen (13.-15. Jh.)“/ „mit gewappenter hant. Biskupi
wrocławscy w konflikcie z poddanymi (XIII – XV w.)“).
IV. Kongres Mediewistów Polskich, Poznań, 19 – 21 września (referat „Recepcja systemu lennego w Europie Środkowej. Przypadek władztw biskupich
w XIII-XIV wieku“).
III Funeralia Warszawskie, Warszawa, 24 października (referat „Ceremoniał
pogrzebowy biskupów wrocławskich w średniowieczu“).
Referat „Biskupi wrocławscy i Żydzi“, Zakład Historii Kultury Materialnej,
Instytut Archeologii i Etnologii, Warszawa, 18 stycznia.
Referat „Biskup obrażony“, �������������������������������������������
Seminarium Mediewistyczne Uniwersytetu Warszawskiego, 11 kwietnia.
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Projekt cząstkowy 5:
Srebro i władza. Funkcje metali szlachetnych i ich znaczenie dla władzy piastowskiej
w latach ok. 930-1100
Opracowanie:

dr Dariusz Adamczyk

Projekt badawczy ma na celu zbadanie związku pomię-

bazowała zatem, podobnie jak w przypadku innych

dzy napływem i obiegiem srebra a kształtowaniem się

ośrodków władzy w Europie Wschodniej, na pozyski-

władzy piastowskiej w IX – XI w. w szerokim kontekście

waniu zasobów z zewnątrz.

geograficznym i chronologicznym. Konieczną do rozbudowywania władzy wartość dodatkową uzyskiwano
w Europie Wschodniej nie tylko dzięki zwiększeniu
produkcji rolnej. Wręcz przeciwnie: trybuty i daniny,
łupy wojenne i kontrola nad przepływem srebra i handlem dalekosiężnym, czyli dysponowanie metalami
szlachetnymi i dobrami luksusowymi miało kluczowe
znaczenie dla elit, ich prestiżu i pozycji społecznej.
Nie „ziemia i ludzie” ale srebro i „ruchome” dobra stanowiły podstawę ich bogactwa. Na badanych obszarach
produkty leśne i ludzie były więc elementem wymiany
handlowej i służyły do pozyskiwania kruszców i dóbr
luksusowych.
Skarb z Piwonic

W minionym roku zostały przygotowane trzy rozdziały
z planowanej monografii na powyższy temat. Pierwszy

W drugim rozdziale prześledzono proces zmiany kie-

rozdział dotyczy zagadnienia, w jaki sposób starania

runków przepływu srebra ze świata arabskiego do

Piastów, aby włączyć się w arabskie sieci obiegu sre-

Europy Zachodniej. Na obszary znajdujące się pod

bra, określały kierunki i formy interakcji. Elity zaopa-

władzą Piastów już w latach 70. X w. trafiały denary

trywały się w arabskie monety bądź to poprzez handel

z rejonu Cesarstwa. Pochodziły one w dużej mierze

dalekosiężny, bądź poprzez trybuty i daniny, narzu-

z Bawarii i odzwierciedlały wedle wszelkiego praw-

cane rozmaitym grupom ludności w sąsiednich regio-

dopodobieństwa zbliżenie pomiędzy Mieszkiem I

nach. Dążenie do gromadzenia kruszców wpływało

a Henrykiem Kłótnikiem. „Przeorientowanie polityki”

tym samym w dwojaki sposób na dynamikę ekspan-

w stronę bardziej przyjaznych stosunków z dyna-

sji wczesnego władztwa piastowskiego. Po pierwsze,

stią ottońską miało miejsce około 985 r. i mogło być

Piastowie usiłowali zdobyć bezpośrednią kontrolę nad

w dużym stopniu spowodowane staraniami, by zre-

grupami ludności dysponującymi srebrem; po drugie,

kompensować załamanie się napływu monety arab-

wymuszali od nich daniny w naturze lub rabowali nie-

skiej dzięki ożywieniu importu saskiej monety, bitej

wolników, których potem mogli jako towar wymieniać

w dużych ilościach od przełomu lat 80. i 90. X w.

na kruszec. Ponieważ posiadanie pieniądza kruszco-

Po 1002 r. napływ niemieckiej monety, bitej przede

wego umacniało strategiczną pozycję „nowych” elit,

wszystkim na obszarze Saksonii, szedł w parze z dal-

stało się ono kluczowym narzędziem władzy. Ekono-

szą ekspansją państwa gnieźnieńskiego na zachód

mia polityczna wczesnego władztwa piastowskiego

i południe. W walce o Miśnię chodziło zatem nie tylko
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o opanowanie zachodniej części szlaków handlowych
wiodących do Kijowa, ale również o możliwość inkasowania poborów w srebrze oraz o kontrolę tamtejszego mennictwa. W końcu zaś przeorientowanie
przepływu srebra ze wschodu na zachód oznaczało
dla Piastów znaczącą – przynajmniej w krótkiej perspektywie – stabilizację rządów. Trzeci rozdział dotyczy piątej fazy przypływu srebra, która zbiegła się
w czasie m.in. z głębokim kryzysem monarchii piastowskiej. Ekonomia polityczna systemu władzy bazowała do tego momentu na hojnie opłacanej drużynie,
która była gwarancją władzy Piastów, jednocześnie
jednak bardzo obciążając ludność. Konsekwencje zbyt
wysokich obciążeń wyraźnie uświadomiły panującym
najpóźniej wydarzenia lat 30. XI w., kiedy to piastowski system władzy osiągnął swój punkt kulminacyjny.
Geografia znalezisk srebra z lat 30. - 50. XI w. potwierdza istnienie „procesów migracyjnych” z Wielkopolski
na Mazowsze oraz przesunięcie się – w wyniku kryzysu
– ośrodka władzy do Małopolski.
W okresie objętym sprawozdaniem uzupełniono
ponadto powstającą bazę danych o depozyty z okresu
od ok. 800 do ok. 1100 r., uszeregowane chronologicznie i terytorialnie. Prócz tego rozmaite aspekty projektu zostały przedstawione w referatach wygłaszanych podczas warsztatów i konferencji, a jednocześnie
zintensyfikowano współpracę z Instytutem Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk /sekcja numizmatyczna/ (prof. Stanisław Suchodolski i dr Mateusz
Bogucki).

Publikacje związane z projektem
Wikinger, Hansen, Holländer. Migrationen und Handelswelten in polnischer
Geschichte, ca. 950-1250-1600, w: Migrationen und gesellschaftlicher Wandel
in der Geschichte. Beiträge einer Konferenz der Universitäten Hannover und
Poznań 2006, red. P. Matusik, P. Kehne, Poznań 2011, s. 97-120.
[Rec.:] Making a medieval town. Patterns of early Medieval Urbanization, ed.
Andrzej Buko, Mike McCarthy Warszawa 2010, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011), s. 839.
[Rec.:] Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe, hrsg. �����
Aleksander Paroń i in., Wrocław 2010, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des
Mittelalters“ 68 (2011), s. 766 – 767.
Sprawozdanie z piątych Debat Lelewelowskich, Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie, 12 kwietnia 2011 “Czy w Polsce istniała organizacja służebna –
czyli: czym było ius ducale?“ (wspólnie z Norbertem Kerskenem) http://www.
perspectivia.net/content/publikationen/lelewel-gespraeche/4-2011/adamczykkersken_bericht
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
“Nordic Geographers Meeting”, Uniwersytet w Roskilde, 24 – 25 maja (referat: “Redistribution networks and the early medieval geography of Arab silver:
A case-study”).
„Der Münzfund von Anklam und die slawische Besiedlung des Peeneraums“,
Uniwersytet w Greifswald, 25 czerwca (referat: ”Schatzfunde mit arabischen
Münzen im Ostseeraum im 9. Jahrhundert“/ „Znaleziska skarbów monet arabskich w rejonie Bałtyku w IX w.“).
Polski Kongres Mediewistów w Poznaniu, 19 – 21 września (referat: ”Trzecia
fala arabskiego srebra a powstanie „państwa” piastowskiego”).
Referat „Co mówi nam geografia arabskich strumieni srebrnych o ekonomii
politycznej na obszarze Europy Wschodniej w X w.?”, Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 12 maja.
Referat „Friesen, Wikinger, Araber. Die Ostseewelt 700-1100“ („Fryzowie,
Wikingowie, Arabowie. Świat bałtycki 700-1100“), Uniwersytet Leibniza
w Hannowerze, 24 października.
Referat „Trybuty i rynki. „Siatki” redystrybucji dirhemów w pierwszej fazie
napływu arabskiego srebra”, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, 25 listopada.
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Projekt cząstkowy 6:
Polska piastowska i jej polityka zewnętrzna
Opracowanie:

dr Norbert Kersken

Ze względu na położenie geograficzne i brak naturalnych granic Polska piastowska wyróżniała się szczególną intensywnością stosunków międzynarodowych,
jak również tym, że istnienie jej państwowości w dużej
mierze było konsekwencją sposobu prowadzenia polityki zagranicznej. Celem planowanych badań jest analiza stosunków i powiązań międzypaństwowych Polski
piastowskiej i ich dynamiki w dłuższej perspektywie
czasowej. Przedmiotem badań będą media, konstelacje
i fora, związane z realizacją polityki zewnętrznej, a efektem prac stanie się próba oceny znaczenia tej polityki dla rozwoju i kształtu Polski Piastów. Zastosowanie nowych, kulturoznawczych metod badawczych do
analizy stosunków międzynarodowych z jednej strony
osłabia związki historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych w średniowieczu z tradycyjną historią
państwowości, z drugiej strony metody te pozwalają
zauważyć, że historię dyplomacji z powodzeniem stosować można do badania średniowiecznych struktur
i zjawisk. Należy ją przy tym rozumieć jako część historii prawa i ustroju, która jednocześnie dostarczyć może
nowych rezultatów badawczych w zakresie historii władzy i komunikacji, a także historii symboli i historii wymiany kulturowej.
W minionym roku badania koncentrowały się na sporządzeniu szeroko zakrojonego sprawozdania z dotychczasowych badań na temat stosunków międzynaro-

Kazimierz Wielki, przedstawienie z kolegiaty wiślickiej (1378 -1382)

dowych w Europie Wschodniej epoki średniowiecza,
co ma w założeniu przyczynić się do wyjaśnienia kon-

stwami Europy Wschodniej (Cesarstwo Niemieckie i jego

tekstu naukowego i historycznego niniejszego pro-

poszczególne księstwa, papiestwo, Bizancjum, Francja).

jektu. Sprawozdanie to – bazujące na systematycznej

Szczególna uwaga poświęcona została sposobom i środ-

kwerendzie bibliograficznej w literaturze przedmiotu

kom realizacji kontaktów pozapolitycznych (poselstwa,

– porządkuje i klasyfikuje z jednej strony politykę

spotkania władców, polityka dynastyczna). Drugim

zewnętrzną państw i władztw Europy Wschodniej

ważnym punktem projektu było stworzenie (w postaci

(Polski, Czech, Węgier, Inflant, Litwy, księstw ruskich),

bazy danych) rejestru małżeństw członków dynastii

z drugiej strony stosunki krajów spoza regionu z pań-

piastowskiej. Umożliwi to systematyczną analizę jed-
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nego z kluczowych narzędzi tworzenia i kształtowania
długofalowych stosunków Polski piastowskiej z innymi
krajami. Pierwsze rezultaty owej analizy zostały przedstawione na drugiej konferencji „Deutsche Polenforschung“ w Moguncji. Realizacja tych zadań umożliwiła dopracowanie i dalsze uszczegółowienie projektu
publikacji książkowej.
W związku z pracami nad projektem poczyniono także
przygotowania do wydania wspólnie z Przemysławem
Wiszewskim tomu dotyczącego okresu średniowiecza
z opracowywanej obecnie, pięciotomowej edycji „Historii
polsko-niemieckiej“ (red. Dieter Bingen, Hans-Jürgen
Bömelburg, Peter Oliver Loew�����������������������
). Sporządzono szczegółowy konspekt owego tomu i napisano jego pierwszy
rozdział.
Częścią projektu było również syntetyczne opracowanie
średniowiecznych dzieł historiograficznych w Europie
Środkowej – do problematyki tej nawiązywała międzynarodowa konferencja „Władza i zwierciadło władzy.
Instytucje władzy w XII i XIII w. w świetle przekazów
kronikarskich“, zorganizowana w marcu wspólnie
z Grischą Vercamerem; obecnie trwają prace nad przygotowaniem do druku tomu pokonferencyjnego.
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[Rec.:] Cezary K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII
wiek, Warszawa 2010, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters”
67 (2011), s. 398-399.
[Rec.:] Krzysztof Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym
średniowieczu, Kraków 2010, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 479-480.
[Rec.:] Anonymus and Master Roger: Anonymi Bele regis notarii Gesta Hungarorum = Anonymus, notary of King Béla The Deeds of the Hungarians,
ed. Martyn Rady, László Veszprémy. Magistri Rogerii Epistola in miserabile
carmen super destructione regni Hungarii per Tataros facta = Master Roger’s
Epistle to the Sorrowful Lament Upon the Destruction of the Kingdom of
Hungary by the Tartars, ed. János M. Bak, Martyn Rady, Budapest 2010, w:
“Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 60 (2011), s. 317-318.
[Rec.:] Jan z Dąbrówki, Kommentarz do kroniki polskiej mistrza Wincentego
zwanego Kadłubkiem = Iohannes de Dąbrówka, Commentum in Chronicam
Polonorum Magistri Vincentii Kadłubek, ed. Marian Zwiercan, Kraków 2008,
w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 60 (2011), s. 469-470.
[Rec.:] Přemyslovci. Budování českého státu, red. Petr Sommer, Dušan Třeštík,
Josef Žemlika, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009, 782 S., w: „Zeitschrift
für Ostmitteleuropa-Forschung“ 60 (2011), s. 476-478.
[Rec.:] Stefan Kwiatkowski, Polska mediewistyka w czasach maszynopisu.
O wymuszonej modernizacji i okolicznościach jej przemiany, Poznań 2010,
w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011), s.659-660.
[Rec.:] Piotr Boron, Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Katowice 2010, w: „Deutsches Archiv
zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011), s. 765-766
[Rec.:] Marek Daniel Kowalski, Camerae apostoliciae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417-1484, Kraków 2010,
w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mitte-lalters“ 67 (2011), s. 825-826.
[Rec.:] Kazimierz Wielki. Historia i tradycja, red.n Maira Jaglarz, Niepołomice
2010, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters“ 67 (2011), s. 877.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Abstammungsmythen und Völkergenealogien im frühneuzeitlichen Ostseeraum. Międzynarodowe Kolokwium Kolegium Naukowego Alfrieda Kruppa,
Greifswald, 6 – 7 września (referat: „Wandalen und Sarmaten. Polnische
Abstammungsvorstellungen in der frühen Neuzeit“/ “Wandalowie I Sarmaci.
Polskie wyobrażenia o rodowodzie wspólnoty w okresie nowożytnym”).

Publikacje związane z projektem
Das přemyslidische Böhmen in der zeitgenössischen Historiographie des Reichs,
w: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit im mitteleuropäischen
Vergleich, red. Ivan Hlaváček, Alexander Patschovsky, Ostfildern 2011, s. 385-436.
[Rec.:] Sanctimoniales. Zakony żenskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), Bydgoszcz-Toruń 2010, w: „Deutsches Archiv zur
Erforschung des Mittelalters” 67 (2011), s. 312-314.

Druga konferencja „Deutsche Polenforschung”, Moguncja, 22 – 24 września
(referat: „Piastische
�����������������������������������������������������������������
Heiratspolitik – Polen und seine Nachbarn im Hochmittelalter”/ „Piastowska polityka małżeńska – Polska i jej sąsiedzi w pełnym
średniowieczu”).
Geschichtsentwürfe und Identitätsbildung im Übergang vom Mittelalter zur
Neuzeit. Spätmittelalter-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Göttingen, 17 – 18 listopada.
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Projekt cząstkowy 7:
Kultura, tożsamość i reprezentacja w dokumentach książąt śląskich i pomorskich
(ok. 1200 – ok. 1330)
Opracowanie:

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

Niniejszy projekt cząstkowy, włączony do pierwszego
obszaru tematycznego na podstawie umowy o dzieło
koncentruje się na badaniach nad wykształcaniem się
nowej tożsamości lokalnej i regionalnej oraz formami
reprezentacji władzy na Śląsku i Pomorzu w XIII i XIV
stuleciu. W ramach projektu badany jest przede wszystkim materiał dyplomatyczny Piastów i Gryfitów. I chociaż dokumenty te tylko częściowo sporządzane były
przez własne kancelarie dynastii, za to – choć im dalej
w głąb XIII wieku, tym rzadziej - spisywane były przez
odbiorców, można sądzić, że wyrażają one wolę swoich wystawców i ich aspiracje związane z manifestacją
władzy i jej reprezentacją. Stopniowe wykształcanie
się kancelarii książęcych może świadczyć o tym, że
z biegiem czasu zyskiwano coraz większą świadomość,
w jakim stopniu niezbędne jest samodzielne kształto-

Dokument Henryka Brodatego z 11 czerwca 1237 r.

wanie swojej reprezentacji władzy. Dokumenty dyplomatyczne za sprawą formy zewnętrznej i stylu dostarczały wystarczająco dużo możliwości wykształcania się
własnych tradycji, form ekspresji oraz lokalnych odrębności.
W pierwszej połowie minionego roku sprawozdaw-

renta bądź też zaznaczyć swoje roszczenia w sytuacji

czego napisane zostały pierwsze dwa rozdziały plano-

konfliktowej. W czerwcu i lipcu miały miejsce pobyty

wanej monografii. Pierwszy rozdział zawiera wstępną

badawcze w Polsce i Niemczech, podczas których

prezentację historycznej i politycznej sytuacji Śląska

przejrzano zasoby Archiwum Państwowego i Archi-

od XII do początków XIV w., ze szczególnym uwzględ-

wum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. W Warszawie

nieniem książąt i ich księstw. Ma on służyć jako punkt

prowadzono kwerendy w bibliotece NIH oraz Biblio-

odniesienia dla rozwoju tradycji dyplomatycznej, który

tece Uniwersyteckiej. Kwerendy objęły również zbiory

zostanie zarysowany w dalszych partiach książki. Drugi

w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Stiftung Preußischer

rozdział przedstawia rozwój intytulacji książęcych

Kulturbesitz) i Marburgu (kolekcja fotografii doku-

w dokumentach, od początku XII do pierwszej ćwierci

mentów śląskich, Instytut Herdera). W czerwcu odbyły

XIV w. Uwaga skupia się tu na objaśnieniu w kontek-

się warsztaty „Images of Ducal Power in Medieval

ście historycznym zmian zachodzących w praktyce

Poland“, których koncepcję opracowano wraz z Ewą

dyplomatycznej. Jak można stwierdzić – dobór intytu-

Wółkiewicz i Piotrem Góreckim; w ramach warsztatów

lacji był zależny od złożonych celów: by ideowo wyra-

wygłoszono referat pt. ������������������������������
„Charters and Power. The Sile-

zić przynależność do Śląska, odróżnić się od konku-

sian Dukes in the Thirteenth Century“.
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We wrześniu powstał 3. rozdział pierwszej części monografii, w którym zaprezentowano zmiany w stosowaniu areng dokumentów książęcych. W wyniku badań
stwierdzono, że świadomość znaczenia tradycji kancelaryjnych była dość słabo wykształcona, ale mimo to
obecna; wyczuć ją można w naśladownictwie uzusu
dyplomatycznego największych książąt śląskich bądź
w rozwoju motywów i zwrotów odnoszących się do
rodziny. Od września kontynuowano prace na nowym
stypendium postdoktorskim na Wydziale Historycznym Dalhousie University w Halifax, Nova Scotia.
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Publikacje związane z projektem
Aufstieg und Fall der Linonen. Misslungene Ethnogenese an der unteren Mittelelbe, w: Slawen an der Elbe, hrsg. von Karl-Heinz Willroth, Jens Schneeweiß,
Neumünster 2011, s. 15-38.
Civitas in Early Medieval East Central Europe – Stronghold or District?, w:
“Medieval History Journal” 14 (2011), z. 1, s. 71-99.
Überlegungen zur Datierung des Traktates des sog. Bayerischen Geographen
anhand paläographischer und kodikologischer Beobachtungen, w: Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18.
Tagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in
Greifswald, 23. bis 27. März 2009, hrsg. von Felix Biermann i in., Langenweißbach 2011, s. 305-316.
Les Ports de la Baltique (VIIIe – IXe siècles), w: Quentovic. Environnement,
archéologie, histoire. Actes du colloque international de Montreuil-sur-Mer,
Etaples et Le Touquet et de la journée d’études sur les origines de Montreuilsur-Mer (11-13 mai 2006 et 1er décembre 2006), ed. Stéphane Lebecq i in., Lille
2010 [2011], s. 409-427.
[Rec.:] Georg Eggenstein, Norbert Börste, Helge Zöller, Eva Zahn-Biemüller
(red.), Eine Welt in Bewegung. Unterwegs zu Zentren des frühen Mittelalters,
München, Berlin: Deutscher Kunstverlag 2008, w: “Revue de l’Institut Français
d’Histoire en Allemagne” 3 (2011).
[Rec.:] Archäologie als Quelle der Stadtgeschichte, hrsg. von Martin Kroker,
Sven Spiong, München 2009, w: “Revue de l’Institut Français d’Histoire en
Allemagne” 3 (2011).
[Rec.:] Robert Bartlett, The Natural and the Supernatural in the Middle Ages,
Cambridge, 2008, w: “Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung”
16 (2011), z. 1, s. 167-168.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Sixth Annual Symposium of the Friends of the Mediaeval Studies of the Royal
Ontario Museum, Toronto, 3 kwietnia (referat: „‘Against the Incursions of
the Slavs.’ The Functions of Strongholds in the Early Medieval Frankish-Slavic
Borderlands“).
46th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, 12 – 15 maja
(referat: “New Perspectives on the Origins of Towns in Early Medieval Central
Europe”).
Kongress der Canadian Society of Medievalists / ��������������������������
Société canadienne des médiévistes, Fredericton, N.B., 29 – 31 maja (referat : „Langues et communication:
Allemands et Slaves au XIIe siècle d’après la Chronique de Helmold de Bosau“).
Jahrestagung der Atlantic Medievalists’ Association, Dalhousie University,
Halifax, 30 września – 1 października (referat „Civitate expugnata. Conflicts
and Strongholds in the Early Medieval Frankish-Slavic Borderlands”).
Referat “The Building of Regional Traditions in the Charters of the Silesian
Dukes, 13th – 14th Centuries”, Stokes Seminar, Wydział Historyczny Dalhousie
University, Halifax, 21 października.
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Projekt cząstkowy 8:
Grody piastowskie we wczesnośredniowiecznym krajobrazie wodnym Wielkopolski
Opracowanie: dr

George Indruszewski

Projekt włączony czasowo – do końca roku sprawoz-

W minionym roku wielokrotnie obchodzono tereny

dawczego – do pierwszego zakresu badawczego sku-

stanowiące przedmiot analizy; podczas obchodów

pia się na problemie powstania, rozwoju i rozbudowy

obejrzano i udokumentowano nie tylko główny badany

piastowskich wałów grodowych w obrębie ziem wiel-

ośrodek – Giecz – z jego wałami grodowymi, ale rów-

kopolskich, na których krystalizowała się władza Pia-

nież całą serię innych wałów grodowych w dolinie rzeki

stów. Ośrodki warowne określane w źródłach pisanych

Moskawy. Z pomocą odbiornika GPS Garmin i profe-

jako civitas, urbs, castrum, castellum czy oppidum sta-

sjonalnej kamery cyfrowej stworzono dokumentację

nowią najważniejsze elementy wczesnośredniowiecz-

kartograficzną 15 wałów grodowych. Zakończono nie-

nego krajobrazu naturalnego przekształconego przez

mal całkowicie pracę w archiwach. W archiwum Insty-

człowieka - głównie ze względu na swoją lokalizację,

tutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

rozmiary i szczególne powiązanie z siecią wodną.

oraz w bazie danych Narodowego Instytutu Dziedzic-

Projekt zajmował się owymi szczególnymi związkami

twa Archeologia Zdjęć Polski przejrzano liczne niepu-

w kontekście tworzenia się władztwa oraz badał wyni-

blikowane materiały, analizując je pod kątem przy-

kające z warunków naturalnych oraz ludzkich decyzji

datności do sporządzenia kartograficznej prezentacji

związki między wyborem miejsca, momentem założe-

wczesnośredniowiecznego krajobrazu doliny Moskawy.

nia warownych centrów oraz ich stosunkiem do środo-

We współpracy z Instytutem Krajobrazu, Społeczeń-

wiska naturalnego, czy też otoczenia.

„Ścieżka piastowska“, tabliczka dla turystów, Giecz

A. Prace badawcze

stwa i Zmian Środowiskowych Uniwersytetu w Roskilde
w Danii (Paul Thorn, Niels Schrøder) przeanalizowano
pozyskane dotychczas dane środowiskowe i skorelowano je z danymi pozyskanymi za pomocą GIS. Rozpoczęto pisanie pierwszych partii tekstu wchodzących
w skład planowanej monografii „Piastische Burgwälle
in einer frühmittelalterlichen Wasserlandschaft in Großpolen: Fallbeispiel Giecz” („Piastowskie wały grodowe
we wczesnośredniowiecznym krajobrazie wodnym.
Przykład Giecza”). Ponadto ukończono tekst artykułu o początkach i technologicznym rozwoju poszycia zakładkowego statków w Europie dla czasopisma
„Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
in Mainz”.

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
„Grody średniowiecznego Mazowsza“, konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 18 marca.
„Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej:
Społeczeństwo, gospodarka, ideologia”, konferencja Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Głogów, 28 – 30 kwietnia.
„Nordic Geographers Meeting NGM: Geographical Knowledge, Nature and
Practice“, konferencja Uniwersytetu w Roskilde, Roskilde, 24 – 28 maja.
„Der Peeneraum im Frühmittelalter“, konferencja Uniwersytetu w Greifswaldzie, Greifswald, 24 – 26 czerwca.
IV. Kongres Mediewistów Polskich, Poznań , 19 – 21 września (referat: „Szlaki
– Rzeki – Skarby. Symulacja stosunków geograficznych na tle lokalizacji grodów wielkopolskich“).
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2. Religia i polityka
w Polsce XVI-XVIII w.

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

dr hab. Almut Bues

W ramach projektu na konkretnym, ograniczonym chronologicznie przykładzie badano wzajemne zależności
pomiędzy związkami personalnymi i „wielką polityką”
w działaniach Kościoła Rzeczpospolitej w końcu XVI
i początku XVII wieku. Początki rozbudowy struktur
prowincjalnych przez dominikanów miały dalekosiężne
skutki; można tu rozpoznać zależności, które są niezwykle charakterystyczne dla rzeczywistości końca
XVI wieku. Podczas trwającego ponad dwadzieścia
lat sporu, poza personalnymi konfliktami o władzę
wskazać można również istnienie określonej polityki
zakonnej i kościelnej. Rozmaite stanowiska bywały
pochodną bieżących stosunków pomiędzy Rzymem
a Królestwem Polskim. W czasie trwania konfliktu
wpływ na bieg wydarzeń miały spory regionalne, a co
za tym idzie, uczestniczyli w nich obok dostojników
duchownych także i panowie świeccy. W gruncie rzeczy chodziło o przeprowadzenie, po okresie przerwy
związanej z reformacją planów reorganizacyjnych,
powiązanych z kwestią pokoleniową. Dla obu stron
konfliktu kluczowe znaczenie miało publiczne zabieranie głosu, propaganda i swoisty lobbing, a niemałą
rolę na przebieg wypadków mogły mieć wypadki
losowe, np. zgon jednego z adherentów.
W podprojekcie „Europa kobiet – polityka matrymonialna Jagiellonów” w centrum zainteresowania
znajdują się kobiety, tj. ich zachowanie i stosunek do
nowej „ojczyzny”, w sytuacji granicznej, przejściowej, która decydowała o kształcie dalszego ich życia.
Zagadnienia organizacji dworu prześledzić można
w oparciu o rachunki dworskie i inwentarze posagowe.
Jeśli chodzi o potencjalną rolę owych kobiet jako protektorek integracji, zwłaszcza kulturalnej i naukowej,
to badać tu należy transfer know how, budowanie
i podtrzymywanie sieci powiązań – ogólnie: możliwości rozwoju osobowego kobiet we wczesnej epoce
nowożytnej. Po zebraniu dla wszystkich Jagiellonek,
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w liczbie ok. 90, najważniejszych danych (takich jak

listów, ale także testamentów, które pozwalają na

data urodzin, ślubu, liczba dzieci, okoliczności śmierci

wyciągnięcie ciekawych wniosków odnośnie przekazy-

i pogrzebu, panowanie, kandydaci do ręki, posag,

wania poszczególnych wzorców zachowań.

związki ze sztuką i literaturą), które traktować można
jako generalne ramy ich życia, rozpoczęto analizę
dokumentacji archiwalnej. Sytuacja źródłowa kształtuje się w tym wypadku niejednolicie: zależy nie tylko
od stanu zachowania zasobów, ale także od zakresu
działalności interesujących nas kobiet i sposobów,
w jaki reagowały na otaczający świat. Szczególnie
owocne jest badanie świadectw samych bohaterek:

Publikacje związane z projektem
Wirtschaftliche Neuorientierungen in der europäischen Agrarkonjunktur, w:
Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden, t. 2: Frühe
Neuzeit, hrsg. von Hans-Joachim Bömelburg, Stuttgart 2011, s. 33-41.
Neuorientierungen im System der europäischen Staatenbeziehungen, w: Polen
in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden, t. 2: Frühe Neuzeit, hrsg. von Hans-Joachim Bömelburg, Stuttgart 2011, s. 43-60.
Das Dritte Reich und die Jagiellonen, w: “Przegląd Historyczny” 102 (2011),
s. 255-263.
[Rec.:] Paul Simson, Geschichte der Danziger Willkür, w: “Jahrbuch für die
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands” 56 (2010), s. 306-307.
[Rec.:] Max Perlbach, Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters
Zuckau bei Danzig, w: “Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands” 56 (2010), s. 307-308.

Albrecht Dürer, Łuk Triumfalny cesarza Maksymiliana I, Norymberga
1517-1518. Herzog Anton Ulrich-Museum, Wolfenbüttel. Albrecht Dürer
WB 2.279, Karton 19H

[Rec.:] Peter Oliver Loew, Danzig. Biographie einer Stadt, in: “sehepunkte” 11
(2011), Nr. 9.
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3. Tożsamość narodowa i powiązania ponadnarodowe

Przez długi czas faworyzowanym przedmiotem histo-

politycznego i społecznego, jak i stylu życia jednostki.

riografii było państwo narodowe. Od pewnego czasu

Jednocześnie idee i instytucje nowoczesności, w swo-

w badaniach historycznych coraz bardziej zyskują na

ich kontekstach lokalnych i partykularnych, nadały

znaczeniu powiązania ponadnarodowe, wzajemne

nowe znaczenie poczuciu kulturowego zróżnico-

postrzeganie się narodów i obustronna wymiana kul-

wania i uświadomiły istnienie nierówności. Badania

turowa. Okazuje się przy tym, że zintensyfikowanie

koncentrują się na rozmaitych podmiotach działają-

ponadnarodowych kontaktów i współzależności nie jest

cych i ich grupach, którzy poprzez swoją aktywność

zjawiskiem ery globalizacji, lecz sięga swymi korze-

i sposoby interpretacji rzeczywistości kształtowały

niami XVIII w. Powstanie nowoczesnych środków komu-

proces rozprzestrzeniania się myśli narodowej, bądź

nikacji i transportu, ale także pojawienie się systemów

też były przedmiotem takowego dyskursu. Badane

wiedzy czy ideologii politycznych, roszczących sobie

są m.in. wzajemne zależności i negocjacje pomiędzy

prawo do uniwersalności, spowodowały nieznany

władzą państwową a poszczególnymi podmiotami

dotąd wzrost mobilności, zagęszczenie sieci kontaktów

działającymi, doświadczenie emigracji i uchodźstwa

ponadgranicznych oraz intensyfikację doświadczeń

politycznego oraz jego przełożenie na praktykę życia

międzykulturowych i dwustronnej wymiany, które

w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim, kształ-

stały się charakterystyczne dla XIX i XX w. W związku

towanie się międzynarodowych kongresów i organiza-

z tymi zjawiskami, a także dzięki coraz intensywniej-

cji, które stawiały sobie uniwersalne cele, lecz zarazem

szemu ruchowi transgranicznemu i migracjom doszło

pozwalały stwierdzić istnienie różnic.

w różnych krajach do upodobnienia tak form życia

Pałac Staszica w epoce Królestwa Kongresowego
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Projekt cząstkowy 1:
Studia w Europie XIX wieku. Wzajemne oddziaływanie powiązań
transnarodowych i tożsamości narodowej
Opracowanie:

dr hab. Ruth Leiserowitz

Celem tego projektu cząstkowego jest udokumen-

frontacji rozmaitych doświadczeń, a także o przestrzeń,

towanie dla XIX wieku kulturalnego i naukowego

w jakiej dyskursy te się odbywały. Badano ponadto,

„umiejscowienia” warszawian w Europie, rekonstruk-

które doktryny, przynależące do obszarów nauki naro-

cja sieci transferów kulturalnych i naukowych oraz

dowej recypowano szczególnie dobrze i które znajdo-

pokazanie ich wpływu na różne dyskursy w społeczeń-

wały największy oddźwięk, a także jak dalece poli-

stwie oraz na transfer innowacji. Istotną rolę w tych

tyczna sytuacja Warszawy w XIX w. promowała bądź

zjawiskach odgrywało m. in. stykanie się środowisk pol-

hamowała rozwój poszczególnych gałęzi nauki. Szcze-

skiego i żydowskiego oraz ich aspiracje. Punkt wyjścia

gółowa baza danych, w której zebrano warszawskich

stanowi przy tym podstawowe założenie, że rosnąca

studentów, ich pobyty i kontakty zagraniczne, oraz

mobilność, procesy „umiejscawiania się” w Europie

działalność w stolicy powiększyła się o ponad 1000 bio-

i tworzenia europejskich powiązań na różnych polach

gramów. Przeprowadzono pierwszą ocenę zebranego

oraz wymiany kulturowej i naukowej doprowadziły

materiału, która pokazała, że zbiór danych zarówno

do powstania gęstych sieci kontaktów na kontynen-

w wymiarze ilościowym jak i jakościowym daje świa-

cie, wpływających również na narodową tożsamość

dectwo pewnej ogólnej tendencji: 1. miejscowy, polski

warszawian. Grupę aktorów na tej scenie kulturalno-

krajobraz naukowy z przynależną doń publicystyką

-naukowej będącą przedmiotem badania stanowią

fachową w języku polskim wyłonił się dopiero ok. 1800 r.;

mieszkańcy Warszawy z roczników 1770-1870, którzy

2. przez cały XIX wiek regularnie rosła liczba miesz-

studiowali za granicą i którzy zdobyte tam doświad-

kających w Warszawie naukowców i artystów, którzy

czenia i kontakty wnieśli do życia zawodowego

mieli za sobą doświadczenie pobytu zagranicznego;

w Warszawie. Studenci studiujący za granicą, których

3. w obrębie warszawskiej społeczności naukowej leka-

doświadczenia tam zdobyte i kontakty tam nawiązane

rze stanowili przez cały XIX w. grupę z największym

miały później wpływ na ich życie zawodowe, stali się

doświadczeniem zagranicznym; 4. liczne zawody, takie

w badanej epoce ważną grupą, aktywną w kultu-

jak chemik czy inżynier, ukształtowały się dopiero

ralno-naukowym krajobrazie kraju. Owi „wędrowni“

w ciągu XIX w.; do wykonywania innych profesji, takich

studenci zdobywali ogromny kapitał kulturowy, który

jak prawnik, dopiero po dłuższym czasie niezbędne

następnie nierzadko mnożyli, jako że podczas swojej

stało się wykształcenie wyższe. Stąd do 1830 r. osoby

kariery zawodowej często bywali aktywni w sferze

wykonujące te zawody nie odbywały dodatkowych

publicznej.

studiów za granicą, a wymiana międzynarodowa rozpoczęła się dość późno (w latach 60. XIX w.); 5. liczba

W minionym roku powyższa tematyka została bardziej

studentów studiujących za granicą wzrosła dzięki

skonkretyzowana. Przedmiotem zainteresowania był

instrumentom promującym tego rodzaju wymianę,

transfer kulturowy i jego skutki; stawiano również

czyli stypendiom i pokrywaniu opłat za studia przez

pytania o dyskursy, które tworzyły się w wyniku kon-

rozmaite instytucje.
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Dorpat: menzura, lata 20. XIX wieku

Odnośnie drugiego etapu, obejmującego analizę jakościową pod kątem istniejących powiązań, rozpoczęto
gromadzenie źródeł (kwerenda w prywatnych spuściznach przekazanych do archiwum Polskiej Akademii
Nauk). Na bieżąco uzupełniana jest bibliografia projektu. Dotychczasowe wyniki badań przedstawiono
w tekście, o objętości ok. 30 stron („Paradigmen des
wissenschaftlichen Transfers. Warschauer Wissenschaftler im 19. Jahrhundert”�������������������������������
/ „Paradygmaty transferu naukowego. Naukowcy warszawscy w XIX wieku”).
W minionym roku zredagowano ponadto teksty do
planowanej wraz z IPN publikacji pt. „Die Karriere des
SS-Oberscharführers Hermann Baltruschat in den Jahren 1939-1943. Das Fotoalbum des Beamten der Einsatzgruppe und Geheimstaatspolizei in den in das
Dritte Reich eingegliederten polnischen Gebieten”.

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Konferencja „Deutsch-polnische Wissenskulturen und Wissenschaftsbeziehungen“ wspólne przedsięwzięcie Societas Jablonoviana, Niemieckiego Instytutu
Historycznego w Warszawie, Centrum Europy Wschodniej w Gießen oraz Instytutu Herdera w Marburgu, 27 – 29 maja (referat: „Europäische Verortungen
von Warschauer Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert“/ „Miejsce warszawskich
naukowców w dziewiętnastowiecznej Europie“)
Druga konferencja „Deutsche Polenforschung“, Moguncja, 22 – 24 września
(referat: „Warschauer Studenten des 19. Jahrhunderts und ihre Auslandsaufenthalte. Kommunikation – Vernetzung – Auswirkung“/ „Warszawscy studenci
w XIX w. i ich pobyty zagraniczne. Komunikacja – powiązania – następstwa“).
Konferencja „Innovationen zur Zeit des Kristijonas Donelaitis“ Instytutu Historycznego Uniwersytetu w Kłajpedzie, 20 – 21 października (referat: „Universitäten in Königsberg, Warschau, Dorpat, Vilnius: Studenten als die Hauptakteure
kultureller Kommunikation“/ „Uniwersytety w Królewcu, Warszawie, Dorpacie,
Wilnie: studenci jako główne podmioty komunikacji kulturalnej“).
ASEEES Annual Convention, Waszyngton, 17 – 20 listopada (referat: “Self-con����������
cepts and Perception by the Others: Polish Students and Scientists at European
Universities during the 19th. Century”).
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Teilprojekt 2:
Emigracja polityczna a opinia publiczna w XIX i XX wieku.
Polski ruch narodowy i demokratyczny
Opracowanie:

dr Robert Brier

W historii politycznej Polski XIX i XX w. emigracja poli-

cych na Zachodzie procesach społecznej emancypa-

tyczna odgrywa kluczową rolę. Działalność agitacyjna

cji, wywołanej doświadczeniami kryzysowymi lat 70.

prowadzona na uchodźstwie nie jest charakterystyczna

i 80. Wyniki badań zaprezentowano w formie refera-

tylko dla polskiej historii, ale także dla europejskich

tów, a także włączono je pod postacią artykułów do

i antykolonialnych ruchów narodowych w XIX i XX w.

czterech tomów publikacji na temat historii między-

oraz dla ruchów opozycyjnych z Europy Wschodniej

narodowej i globalnej. Artykuł opublikowany w maju

i Środkowo-Wschodniej z końcowego okresu zimnej

w czasopiśmie „East European Politics and Societies”

wojny. Mimo to emigrację polityczną bada się głów-

wyróżniono „honorable mention” w ramach konkursu

nie w kontekście zagadnień z zakresu historii narodo-

Aquila Polonica Best Article Award in Polish Studies.

wej lub w kontekście funkcji środowisk emigracyjnych
jako „kulturowej eksklawy”. W związku z powyższym
nadrzędnym celem projektu jest stworzenie dla analizowanego zagadnienia takiej perspektywy badawczej, która umożliwiłaby prześledzenie polskiej historii
w kontekście związków transnarodowych i zaprezentowanie jej w perspektywie porównawczej, obejmującej kilka epok i regionów.
Projekt dzieli się na dwa podprojekty. Pierwszy z nich,
u którego źródeł leżą badania prowadzone podczas
stypendium postdoktorskiego, poświęcony jest wsparciu, jakiego polscy emigranci w Europie Zachodniej
i USA udzielili w latach 80. XX w. demokratycznej
opozycji. Po opracowaniu ostatnich istotnych dla tego
projektu zbiorów archiwalnych (dokumenty KC PZPR
i Instytutu Spraw Międzynarodowych w Archiwum
Akt Nowych oraz polskiego Ministerstwa Spraw

Robert Brier otrzymuje wyróżnienie w ramach Aquila Polonica Best
Article Award in Polish Studies 2011

Wewnętrznych w IPN), prace skupiły się całkowicie
na systematyzacji, opracowaniu i publikacji wyników

Częścią zadań tego podprojektu z zakresu historii naj-

badań. Realizowany projekt pozwolił wykazać, że mię-

nowszej była opieka naukowa nad niemieckim prze-

dzynarodowe znaczenie polskiej opozycji wynikało nie

kładem książki Marcina Zaremby Komunizm, legitymi-

tylko z bieżącej sytuacji konfliktu pomiędzy Wscho-

zacja, nacjonalizm, która ukazała się pod niemieckim

dem a Zachodem, ale że Solidarność stała się symbo-

tytułem Im nationalen Gewande. Strategien kommu-

licznym przedmiotem sporów w konfliktach politycz-

nistischer Herrschaftslegitimation in Polen 1944-1980

nych także na samym Zachodzie. Poprzez emigrację

jako 14. tom serii Klio w Polsce. Poza redakcją języ-

polscy opozycjoniści brali udział również w zachodzą-

kową i naukową sporządzono także wstęp i przypisy
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objaśniające, by w ten sposób wprowadzić książkę do
obiegu niemieckiej historiografii dziejów najnowszych
i do międzynarodowych badań nad komunizmem.
Drugi podprojekt zajmuje się wschodnioeuropejskimi
uchodźcami w Europie Zachodniej i USA podczas czterech dekad poprzedzających pierwszą wojnę światową.
Jego celem jest zbadanie roli, jaką owi emigranci
odgrywali w ewolucji kultury międzynarodowej, skutkującej wyłonieniem się państwa narodowego jako
dominującego wyobrażenia o międzynarodowym
porządku politycznym w okresie międzywojennym.
W ramach projektu badawczego przeanalizowano
w minionym roku przede wszystkim dokumenty Polskiej Partii Socjalistycznej, by na ich podstawie zrekonstruować udział polskich emigrantów w kongresach
Drugiej Międzynarodówki. Centralnym punktem studiów była zmiana znaczenia „sprawy polskiej” na
owym forum. Wskrzeszenie państwa polskiego popierano tam pierwotnie raczej ze względów taktycznych
i dyskutowano używając pojęć z zakresu suwerenności państwowej; w 1896 r. dyskusje wokół „sprawy
polskiej” doprowadziły do uznania powszechnego
prawa do samostanowienia narodów. Tym samym nie
tylko Polacy, ale i inne ruchy robotnicze wielonarodowych imperiów Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły
organizować się wokół kategorii narodowych. Próby
przeciwdziałania temu procesowi czyniły je tylko silniejszymi.

Publikacje związane z projektem
Democracy after 1989: Assessing the History, Impact, and Legacy of Dissidence,
zeszyt tematyczny “East European Politics and Societies” 25 (2011), hrsg. von Paul
Blokker, Robert Brier.
Adam Michnik’s Understanding of Totalitarianism and the Western Left. A Transnational and Historical Approach, w: “Democracy after 1989 (s.o.)”, s. 197-218.
Der Nationalismus als Strategie kommunistischer Herrschaftslegitimation in
Polen. Zur Einführung in das Buch von Marcin Zaremba, w: Marcin Zaremba,
Im nationalen Gewande. Strategien kommunistischer Herrschaftslegitimation
in Polen 1944-1980, Osnabrück 2011, s. 7-17.
Einleitung: Geheimdienstakten als Quelle zeithistorischer Forschung – Chancen,
Herausforderungen und Probleme, w: „Lelewel-Gespräche des Deutschen Historischen Instituts in Warschau“ 3/2011.
[Rec.:] Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish
Crisis, 1980-1982. (Harvard Cold War Studies Book Series) Lanham 2010, w:
„H-Soz-u-Kult“, 24.05. 2011.
[Rec.:] Patrizia Hey, Die sowjetische Polenpolitik Anfang der 1980er Jahre und
die Verhängung des Kriegsrechts in Polen. Tatsächliche Bedrohung oder erfolgreicher Bluff? (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten, t. 19) Berlin 2010,
w: „Osteuropa“ 61 (2011), z. 5-6, s. 367-368.
[Rec.:] Katarzyna Stokłosa, Polen und die deutsche Ostpolitik 1945-1990, Göttingen 2011, w: „H-Soz-u-Kult“, 08.12.2011.
[Rec.:] Idesbald Goddeeris, Lobbying Allies? The NSZZ Solidarność Coordinating
Office Abroad, 1982-1989, in: Journal of Cold War Studies 13:3 (Summer 2011):
83-125, w: “H-Diplo Article Reviews”, nr 335, 28.11.2011.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
„Rights of the Individual during the Cold War”, warsztaty NORCENCOWAR,
Kopenhaga, 11 – 12 marca (referat: “Historicizing the Helsinki Effect: Polish
Dissidents, the Rise of Human Rights, and the Intellectual History of the Late
Twentieth Century”).
„Außenbeziehungen in kulturwissenschaftlicher Perspektive“, Warsztaty
��������������
Uniwersytetu w Konstancji, Konstancja, 5 -6 kwietnia (referat: „Jerzy Popiełuszkos
Grab als umkämpfter Erinnerungsort des Ost-West-Konflikts“).
Druga konferencja „Deutsche Polenforschung“, Moguncja, 22 – 24 września
(referat: „Zur Genese des „Wilsonian Moment“. Polnische Emigranten und die
Transformation politischer Kultur um 1918“/ „O genezie „kwestii Wilsona“.
Polscy emigranci a transformacja kultury politycznej około 1918 r.“).
ASEEES Annual Convention, Waszyngton, 17 – 20 listopada (referat: „Socialism,
Nationalism, and Internationalism: The Politics of Recognition and Representation at the Second International“).
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4. Obca przemoc i dominacja w „wieku skrajności“

XX wiek był „wiekiem skrajności“, a jego następstwa

metodologicznych w odniesieniu np. do zagadnienia

szczególnie dotknęły Europę Wschodnią i Środkowo-

sprawców i ofiar oraz relacji między płciami.

-Wschodnią. Już podczas I wojny światowej doszedł
do głosu nowy jakościowo wymiar prowadzenia
„wojny totalnej“, umożliwiony dzięki postępowi technicznemu i nowym, radykalnym sposobom myślenia.
Rosnące w siłę ideologie totalitarne doprowadziły do
niewyobrażalnej wcześniej eskalacji przemocy podczas II wojny światowej. Znalazły one wyraz w bezwzględnej polityce niemieckich i radzieckich reżimów
okupacyjnych, odznaczających się wielką brutalnością
zwłaszcza w Polsce. Ludność zajętych terenów stała się
obiektem wyzysku ekonomicznego, przestępstw seksualnych i politycznych czystek. Jak wielkiej eskalacji
ulegała ta przemoc, widać przede wszystkim w polityce zagłady, stosowanej przez systemy totalitarne.
Bez precedensu pozostaje tu masowe i systematyczne
mordowanie przez Niemców europejskich Żydów.
Obszarem badań jest XX wiek od I wojny światowej do

Warszawa 1945

czasu upadku władzy komunistycznej. Punkt centralny
badań nadal stanowi problem niemieckiej okupacji

W minionym roku szczególny nacisk położono na

Polski podczas II wojny światowej wraz z jej skutkami

poszerzenie zakresu projektu badawczego o okres

dla społeczeństw powojennych. Istotne jest w dal-

pierwszej wojny światowej. Dzięki przygotowaniom

szym ciągu pytanie o paralele polityki władz okupa-

koordynowanym przez Ruth Leiserowitz udało się

cyjnych z czasów II wojny z czasami okupacji podczas

zdobyć od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

I wojny światowej, a także o formy i działania władzy

środki pozabudżetowe na sfinansowanie projektu

komunistycznej i ich następstwa w okresie powojen-

cząstkowego „Polska w pierwszej wojnie światowej”,

nym. Poszczególne projekty cząstkowe tego zakresu

realizowanego wspólnie z Instytutem Historycznym

badawczego poświęcone były szeroko zakrojonym

Uniwersytetu Warszawskiego (Włodzimierz Borodziej)

metodologicznie i operującym wieloma perspekty-

i wspomagającego powstawanie elektronicznej ency-

wami badaniom „wieku skrajności“, wykorzystują-

klopedii lat 1914-1918. Przedsięwzięcie (patrz również

cym analizy źródeł historycznych z punktu widzenia

6. projekt cząstkowy) ma na celu poszerzenie międzyna-

niemieckiego i polskiego oraz wywiady z ekspertami

rodowej encyklopedii elektronicznej okresu 1914-1918

i świadkami tamtych wydarzeń. Uzupełniająco odwoły-

o rzetelnie opracowaną perspektywę polską. Ponadto

wano się przy tym zarówno do zjawisk ekonomicznych

we współpracy z innymi partnerami powstaną arty-

i społecznych, do rozważań z zakresu historii mental-

kuły na tematy, w których kwestie polskie krzyżują się

ności i historii kultury, jak i do aktualnych koncepcji

z niemieckimi, rosyjskimi i austriackimi.
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Teilprojekt 1:
Okupacja i ekonomia.
Gospodarka okupacyjna w Polsce w okresie I i II wojny światowej
Opracowanie:

dr Stephan Lehnstaedt

W minionym roku projekt „Okupacja i ekonomia”

ście do wydarzeń drugiej wojny światowej w Polsce,

był realizowany z powodzeniem dzięki kwerendom

które dzięki odmiennemu spojrzeniu i nowym impul-

archiwalnym w Warszawie, Berlinie i Wiedniu. Nie-

som metodologicznym pozwolą na lepsze zrozumie-

stety, przez siedem miesięcy z powodu przebudowy

nie okresu między 1939 a 1945 r.; są to: historia dnia

zamknięte było warszawskie Archiwum Główne Akt

codziennego, historia przemocy i porównanie pomię-

Dawnych wraz z kluczowymi zbiorami dokumentów

dzy Związkiem Radzieckim a Trzecią Rzeszą.

cesarsko-królewskich, w związku z czym plan pracy
musiał zostać zmodyfikowany; dzięki skoncentrowa-

W październiku ukazała się monografia „Geschichte

niu się na pracy z literaturą przedmiotu nie doszło

und Gesetzesauslegung”. W publikacji zbadane zostało

jednak do opóźnień w jego realizacji. Pierwsze rezul-

powstawanie i stosowanie Ustawy o wypłacie renty

taty badań zaprezentowane zostały na konferencjach

z tytułu pracy w getcie (ZRBG) na tle historycznego

w Berlinie, Innsbrucku i Moguncji. Ponadto ukończone

kontekstu pracy w gettach. Praca podejmuje aktualny

zostały maszynopisy artykułów na temat gospodarki

temat i omawia go w kontekście dotychczasowego

okupacyjnej w Polsce w czasie II wojny światowej oraz

dyskursu o odszkodowaniach, przy czym szczególny

na temat austro-węgierskiej polityki w Generalnym

nacisk położony jest na dochodzenie do odszkodo-

Gubernatorstwie Lubelskim podczas I wojny świato-

wania jako kluczowy punkt zadośćuczynienia. Koszty

wej, a także artykuł przedstawiający porównanie dzia-

druku książki zostały pokryte dzięki datkom zebranym

łań pruskich i austro-węgierskich władz okupacyjnych

we współpracy z Niemiecko-Izraelskim Zrzeszeniem

– zostaną one opublikowane w dwóch czasopismach

Prawników.

i jednym tomie zbiorowym. Ukończono ponadto maszynopis tomu „Gewalt und Alltag in Polen 1939-1945”,

Podczas konferencji w Niemieckim Instytucie Histo-

wydawanego wraz z Jochenem Böhlerem, który

rycznym w Moskwie uzgodniono z tamtejszymi pra-

ukaże się w lutym 2012 r. Książka wzbogaca dyskurs

cownikami naukowymi zacieśnienie przyszłej współ-

naukowy o trzy perspektywy, proponujące nowe podej-

pracy. Dotyczy to przede wszystkim Internetowej
Encyklopedii I Wojny Światowej, w dalszej perspektywie współpraca doprowadzić ma jednak do zorganizowania konferencji na temat lat 1914-1922 w Europie
Wschodniej. Z Jochenem Böhlerem z Kollegium Imre
Kertesza planowane jest wydanie raportów sporządzonych przez działające w Polsce na przełomie 1939
i 1940 r. Einsatzgruppen. Dzięki przeprowadzonym już
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie
pracom wstępnym dysponujemy obecnie – w formie
kopii – wszystkimi niezbędnymi archiwaliami, z których część została już wydana drukiem. Prace rozpocząć się mają w drugiej połowie 2012 r. i zakończyć

Stephan Lehnstaedt prezentuje minister Annette Schavan swój projekt
badawczy

na początku 2013 r. We współpracy z Ruth Leiserowitz
i Zakładem Systemów Totalitarnych i Dziejów Drugiej

A. Prace badawcze

Wojny Światowej (prof. Jerzy Borejsza, PAN) przygotowywany jest właśnie dwujęzyczny tom zbiorowy na
temat stosunków polsko-niemiecko-żydowskich w XIX
i XX w., który ma się ukazać pod koniec 2012 r. Bardziej zaawansowane są obecnie prace nad tomem prezentującym pokłosie przeprowadzonej w NIH konferencji „Arbeit in den nationalsozialistischen Ghettos”;
wydawany jest on we współpracy z Jürgenem Henselem (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie).
Publikacja ta ma być z założenia dziełem syntezującym
zagadnienie pracy Żydów w Europie Wschodniej podczas II wojny światowej. Maszynopis zostanie ukończony latem 2012 r.
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[Rec.:] Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Herausgegeben von Götz Aly u.a.
Bd. 4: Polen September 1939 – Juli 1941. Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich
unter Mitarbeit von Andrea Löw, München 2011, w: „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ 59 (2011) s. 180n.
[Rec.:] Der Warschauer Aufstand 1944. Ereignis und Wahrnehmung in Polen
und Deutschland, hg. von Hans-Jürgen Bömelburg i in., Paderborn 2011, w:
„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ 59 (2011), s. 790-792.
[Rec. zbiorowa:] Nowe publikacje Muzeum Drugiej Wojny Światowej, Gdańsk,
w: „sehepunkte” 11 (2011), nr 10.
[Rec.:] Christian Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften. Massengewalt
im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2011, w: “sehepunkte” 11 (2011), nr 12.
[Rec.:] Lisa Mayerhofer, Zwischen Freund und Feind – deutsche Besatzung in
Rumänien 1916 – 1918, München 2010, w: “Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, 59 (2011), s. 1076n.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

Publikacje związane z projektem
Geschichte und Gesetzesauslegung. Kontinuität und Wandel des bundesdeutschen Wiedergutmachungsdiskurses am Beispiel der Ghettorenten,
Osnabrück 2011.
Ghetto Labour Pensions. Holocaust Survivors and Their Struggle for Compensation in the 21st Century, w: “Kwartalnik Historii Żydów” 283 (2011),
s. 191-210.
Codzienność okupanta w Warszawie w latach 1939-1944, w: Przemoc i dzień
powszedni w okupowanej Polsce, red. Tomasz Chinciński, Gdańsk 2011,
s. 479–505.
Polen und Juden unter deutscher Besatzung. Forum, wyd. wspólnie z Ruth
Leiserowitz, w: „sehepunkte“ 11 (2011), nr 7/8.
Deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939-1945, w: Nationales Gedächtnis in
Deutschland und Polen, hrsg. von Bernd Rill, München 2011, s. 71-79.
Once again Trapped by German Bureaucracy. Implementing the Ghetto
Pension Act, w: Landscapes after Battle, t. 2: Justice, Politics and Memory
in Europe after the Second World War, ed. Suzanne Bardgett i in., London
2011, s. 99-118.

“The German Archipelago: German Minorities and Interwar Eugenics”, Oxford
Brookes University / Universität Göttingen, Oxford, 16 – 19 grudnia (referat:
„Exercising Germanisation. The Volksdeutschen and Racial Politics in Warthegau and General Government”).
„Ein Jahrzehnt des Krieges: Russland in Welt- und Bürgerkrieg“, warsztaty
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Moskwie, 10 – 11 października
(moderacja sekcji „Akteure des Krieges“).
Druga Konferencja „Deutsche Polenforschung“, Moguncja, 22 – 24 września
(referat: „Konzepte für die wirtschaftliche Ausplünderung Polens im Ersten Weltkrieg – Ein Vergleich der deutschen und österreichisch-ungarischen
Besatzung“/ „Pomysły gospodarczego plądrowania Polski podczas I wojny
światowej – porównanie okupacji niemieckiej i austro-węgierskiej“).
6. Biennial Conference of the International Society of First World War Studies,
Innsbruck, 21 – 23 września (referat: “Two Kinds of Occupation? German and
Austrian Economic Policies in Poland 1915-1918“).
„Vom Gegner lernen: Erfahrungstransfers während der europäischen Okkupationen (1914-1968)“, Centre Marc Bloch, Berlin, 30 czerwca (referat: „Das Generalgouvernement Warschau als Referenz für Besatzung in Polen“/ „Generalne
Gubernatorstwo Warszawskie jako punkt odniesienia dla okupacji Polski
w latach 1915-1945“).

Holocaust w niemieckiej literaturze naukowej ostatnich pięciu lat, w:
„Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 7 (2011), s. 525-539.

Referat „Justiz und Wiedergutmachung im Rahmen der Wiedergutmachung“/
„Wymiar sprawiedliwości a zadośćuczynienie w ramach zadośćuczynienia“)
dla grupy aplikantów z Berlina, Warszawa, 13 października.

[Rec.:] Barbara Epstein, The Minsk Ghetto 1941-1943. Jewish Resistance and
Soviet Internationalism, Berkeley, University of California Press 2008, w:
“sehepunkte” 11 (2011), nr 1.

Referat „Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939-1944“/ „Życie codzienne
okupanta w Warszawie i Mińsku“, wygłoszony na seminarium prof. Wildta,
Uniwersytet Humboldta, Berlin, 20 lutego.

[Rec.:] Andrea Löw, Markus Roth, Juden in Krakau unter deutscher Besatzung
1939-1945, Göttingen, Wallstein 2011, w: „sehepunkte“ 11 (2011), nr 7/8.

Referat „Besatzer und Besatzung in Warschau“/ ��������������������������
„Okupant i okupacja w Warszawie“, wygłoszony dla słuchaczy kursu edukacji politycznej z Unna, NIH
w Warszawie, 12 maja.
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Projekt cząstkowy 2:
Relacje między płciami i seksualna przemoc w czasie niemieckiej okupacji Polski
Opracowanie:

dr Maren Röger

Chociaż ideologia narodowosocjalistyczna wyraźnie

wyodrębnienie wzorców przemocy seksualnej i po czwa-

zakazywała kontaktów seksualnych żołnierzy i cywi-

rte, zbadanie, jakie były następstwa tworzenia intym-

lów zatrudnionych we władzach okupacyjnych z miej-

nych związków polsko-niemieckich (stosunek do uro-

scową ludnością Europy Wschodniej, były one częścią

dzonych w czasie wojny dzieci, aborcje i zabójstwa

okupacyjnych realiów. Gwałty, prostytucja (często

dzieci, reakcje na „niemieckie kochanice“ w latach powo-

przymusowa), a także kontakty dobrowolne były na

jennych).

porządku dziennym również w okupowanej Polsce.
Ów długo pomijany aspekt funkcjonowania niemiec-

Miniony rok stał pod znakiem prac archiwalnych i wywia-

kiego reżimu okupacyjnego, związany z życiem codzien-

dów ze świadkami epoki. Miały miejsce kilkudniowe

nym i historią płci, jest przedmiotem niniejszego

pobyty archiwalne w Archiwum Federalnym Lichter-

projektu cząstkowego. Analizowane są w nim po pierw-

felde w Berlinie, w Archiwum Państwowym w Gdań-

sze kontakty seksualne regulowane przez niemiec-

sku i Bydgoszczy, a także krótkie kwerendy archiwalne

kich okupantów za pomocą utworzonych przez nich

w Archiwum Wojskowym we Fryburgu Bryzgowijskim

domów publicznych. Po drugie, badanie dotyczy two-

oraz w Instytucie Historii Najnowszej w Monachium.

rzenia się par polsko-niemieckich i ich życia codzien-

Odbyły się ponadto wstępne poszukiwania w Archi-

nego w epoce skrajności. Także tutaj celem jest przed-

wum Państwowym w Krakowie i przygotowano dalsze

stawienie zintegrowanej historii polskich i niemieckich

kwerendy, m.in. w Archiwum Państwowym w Ham-

reakcji na owe zjawiska. Po trzecie, celem badania jest

burgu, Archiwum Krajowym w Berlinie oraz Archiwum Federalnym w Ludwigsburgu. Praca archiwalna
koncentrowała się jednakże w instytucjach warszawskich, zwłaszcza na obszernych i wiele wnoszących do
analizy zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Przebadano tam w pierwszej kolejności dokumenty administracyjne z okresu okupacji, np. akta policyjne, które
informują o wykroczeniach przeciwko moralności
i kontroli prostytucji. Po drugie, zajęto się intensywnie
postępowaniami sądowymi po wojnie (Specjalne Sądy
Karne), w których kobiety oskarżane były o kolaborację. Zakończono kompletowanie źródeł w Archiwum
Państwowym w Warszawie i jego oddziałach w Pułtusku i Milanówku (były to zwłaszcza akta niemieckiego Urzędu Stanu Cywilnego, niemieckiego sądu
i Wydziału Zdrowia). Dzięki wywiadom z osobami urodzonymi w czasie okupacji, dotyczącym ich życiorysów
udało się opracować wzorzec związków polsko-niemieckich podczas wojny i powojennych losów owych

Kraków, żołnierz niemiecki i młoda kobieta na ulicy. W tle fragment
Sukiennic

dzieci, znajdujący swoje odzwierciedlenie w świadectwach znajdowanych w urzędach. Dalsze wywiady

A. Prace badawcze

przeprowadzono ze świadkami historii w Warszawie;
mogą one rzucić światło na inne aspekty okupacyjnej
codzienności (np. prostytucję w mieszkaniach prywatnych).
W roku objętym sprawozdaniem przeprowadzono
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Zeitzeugen von Flucht, Vertreibung und Heimatverlust im deutschen Geschichtsfernsehen. Funktionen und Funktionalisierungen, 1981–2010, w: Heinke M.
Kalinke (Hg.), Zeitzeugenberichte zur Kultur und Geschichte der Deutschen
im östlichen Europa im 20. Jahrhundert. Neue Forschungen. Oldenburg,
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
2011/2012. URL: http://www.bkge.de/52803.html

in Wartime: World War II and its Aftermath in Eastern

[Rec.:] Joanna Hytrek-Hryciuk: „Rosjanie nadchodzą!”. Ludność niemiecka
a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948,
Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu 2010, w: „sehepunkte” 11 (2011), nr 12
[15.12.2011], URL: http://www.sehepunkte.de/2011/12/20994.html.

Europe“ (patrz s. 48), na którą przygotowano referat

[Rec.:] Osteuropa - Schlachtfeld der Erinnerungen, hrsg. von Thomas Flierl,

ponadto, wspólnie z Ruth Leiserowitz, specjalistyczną
konferencję na temat „Dynamization of Gender Roles

wprowadzający. Artykuły będące pokłosiem konferencji zostaną opublikowane w tomie zbiorowym; pierwsze teksty wchodzące w skład owego tomu zostały już
zredagowane.
Poza pracą nad głównym projektem przeprowadzono
w minionym roku badania dotyczące podprojektu
„Erzählungen des Zeitalters der Extreme. Zweiter
Weltkrieg, Holocaust und Vertreibung in den deutschen und polnischen Massenmedien“ („Opowieści
z wieku skrajności. Druga wojna światowa, Holokaust
i wypędzenie w niemieckich i polskich massmediach“),
będące kontynuacją dawniejszych prac badawczych.

Elfriede Mueller, Berlin 2010, w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”,
60 (2011), z. 2, s. 287-288.
[Rec.:] Eva Hahn, Hans Henning Hahn, Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte, Paderborn i in. 2010, w: “Zeitschrift für
Ostmitteleuropa-Forschung”, 60 (2011), z. 1, s. 114-116.
[Rec.:] Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Detlef Brandes, Holm
Sundhaussen, Stefan Troebst, w: “Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”,
59 (2010) [2011], z. 2, s. 240-241.
[Rec.:] Erinnerungsliteratur: Neue polnische Veröffentlichungen zur deutschen Besatzung, w: “sehepunkte” 11 (2011), nr 1 [15.01.2011]. URL: http://
www.sehepunkte.de/2011/01/19354.html.
[Rec.:] Hopfer, Ines, Geraubte Identität. Die gewaltsame „Eindeutschung“
von polnischen Kindern in der NS-Zeit, Köln i in. 2010, w: “Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 59 (2011), z. 4, s. 385-387.

W związku z tą częścią zadań opracowano koncepcję

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

tomu o charakterze encyklopedycznym, który uwzględ-

„Okupowana Europa: Podobieństwa i różnice”, konferencja Instytutu Pamięci
Narodowej, Warszawa, 10 – 11 maja (referat: „(Nie) codzienność podczas niemieckiej okupacji we Francji i w Polsce: Stosunki intymne i „dzieci wojny”“).

nić ma rozmaite formy upamiętnienia w Republice
Federalnej przymusowych migracji Niemców od początku
ucieczki w 1944 r. po dziś. Ponadto ukończono i opublikowano dawniejsze prace związane z tematem.
Publikacje związane z projektem
Flucht, Vertreibung und Umsiedlung. Mediale Erinnerungen und Debatten in
Deutschland und Polen seit 1989, Marburg 2011 [Studien zur Ostmitteleuropa
-Forschung, t. 23].
Children of German Soldiers in Poland, w: Lars Westerlund (ed.), The Children
of Foreign Soldiers in Finland, Norway, Denmark, Austria, Poland and Occupied Soviet Karelia, Helsinki 2011, s. 261-272.
Flucht, Vertreibung und Heimatverlust der Deutschen in Film und Fernsehen Polens und Deutschlands 1945-2010, w: Konrad Klejsa, Schamma Schahadat (Hg.),
Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, Marburg
2011, s. 71-88.

Druga konferencja „Deutsche Polenforschung”, Moguncja, 22 – 24 września
(referat: „(Außer-) Alltägliches in Kriegszeiten: Intime Beziehungen während
der deutschen Besatzung Polens”/ “(Nie)codzienność w czasie wojny: relacje
intymne podczas niemieckiej okupacji Polski”).
„Opferbilder: Funktionen von Bildern in deutschen Vertreibungsdiskursen“,
konferencja Uniwersytetu Wiedeńskiego, Wiedeń, 29 września – 1 października
(referat: „Bilder in historischen Diskursen“/ „Obrazy w dyskursach historycznych”).
Referat w ramach prezentacji monografii „Flucht, Vertreibung und Umsiedlung. Mediale Erinnerungen und Debatten in Deutschland und Polen seit
1989“ na Targach Książki we Frankfurcie, 13 października.
Referat „Okupacja i (nie-)codzienność: gwałty, (przymusowa) prostytucja,
związki miłosne i niemiecko-polskie dzieci wojny“, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Wolsztyn, 18 listopada.
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Projekt cząstkowy 3:
Narodowa Armia Ludowa NRD i Ludowe Wojsko Polskie PRL w ostatnim okresie
rządów komunistycznych (1980-1989): podpory systemu, wojskowy profesjonalizm
i/lub rozbudzanie uczuć „narodowych“.
Opracowanie:

dr Jens Boysen

Niniejszy projekt cząstkowy bada rolę, jaką wojsko,
w pierwszym rzędzie korpus oficerski, odgrywało podczas kryzysu lat 80. XX w. i w latach zmiany systemowej
(ok. 1987 – 1989). Problem rozpatrywany jest na dwóch,
nakładających się na siebie płaszczyznach: 1. płaszczyźnie
wewnętrznej, obejmującej stanowisko dowództwa armii
wobec obowiązującego systemu państwowego i partyjnego
oraz do społeczeństwa (stosunki wojskowo-cywilne);
2. na płaszczyźnie zewnętrznej, czyli ponadnarodowej,
dotyczącej stosunków z sojusznikami i ogólnie stosunków
międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kulturowych i ideowych łączących dowództwo
LWP i NAL z innymi dowództwami Układu Warszawskiego.
W minionym roku kontynuowano studia archiwalne i kwerendy w literaturze przedmiotu. Prace archiwalne koncentrowały się na zasobach Krajowego Archiwum Wojskowego we Fryburgu Bryzgowijskim, a także w Archiwum

Erich Honecker przyjmuje absolwentów akademii wojskowych
[24 września 1984]. Pierwszy Sekretarz KC SED, Erich Honecker,
przewodniczący Rady Państwa i Narodowej Rady Obrony, przyjął
w siedzibie Rady Państwa tegorocznych absolwentów akademii wojskowych. Podczas uroczystości doszło do rozmów pomiędzy towarzyszami broni z NRD, ZSRR i PRL.

Akt Nowych w Warszawie. We fryburskim Archiwum Wojskowym przejrzane zostały w pierwszym rzędzie doku-

czej znajdującej się w zasobach IPN, a niezależnie od tego

menty dotyczące poszczególnych rodzajów sił zbrojnych

udało się w październiku 2011 r. rozpocząć prace w jed-

Narodowej Armii Ludowej oraz Oddziałów Granicznych

nej z filii CAW, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodo-

NRD pod kątem ich kontaktów z odnośnymi sekcjami

wej w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim;

i jednostkami polskiej armii. W AAN przejrzano proto-

dotyczy to w pierwszym rzędzie dokumentów Głównego

koły posiedzeń Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno-

Zarządu Politycznego polskiej armii na temat partyjno-

czonej Partii Robotniczej (PZPR) i jego Biura Politycznego

-politycznego wychowywania oddziałów oraz kontaktów

pod kątem zagadnień międzynarodowych i wojskowych,

z armiami sprzymierzonymi, zwłaszcza Narodową Armią

a także dokumenty dotyczące posiedzeń Doradczego

Ludową i armią Związku Radzieckiego.

Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego. Przeanalizowano ponadto dokumenty zgromadzone w Instytucie

Kontynuowano ponadto kwerendę w zbiorach Central-

Pamięci Narodowej w Warszawie. Dotyczyły one przede

nej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, prowadzoną pod

wszystkim współpracy sojuszniczych flot bałtyckich Związku

kątem wyszukiwania materiałów szkoleniowych armii

Radzieckiego, Polski i NRD, a także informacji Zjednoczo-

polskiej na temat tradycji wojskowych, edukacji partyj-

nego Dowództwa Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego.

nej i politycznej jednostek oraz szkoleń socjalistycznego
przysposobienia obronnego ludności cywilnej. Na szcze-

Ograniczeniem w prowadzeniu badań pozostawała w dal-

gólną uwagę zasługuje tu paramilitarna organizacja Liga

szym ciągu jedynie częściowa dostępność dokumentów

Obrony Kraju (LOK) i jej związki z Towarzystwem Sportu

armii polskiej z lat 80. w Centralnym Archiwum Wojsko-

i Techniki (GST) w NRD. W Bibliotece Narodowej w Lipsku

wym (CAW) w Rembertowie. Od 1 września 2011 r. CAW

przejrzano odnośne oficjalne i wewnętrzne publikacje

zostało ponadto zamknięte z powodu prac remontowych.

dotyczące Narodowej Armii Ludowej. Wystosowano rów-

Braki uzupełniano częściowo dzięki dokumentacji zastęp-

nież dalsze prośby o zezwolenia na korzystanie z archi-

A. Prace badawcze

35

waliów Urzędu Pełnomocnika Federalnego do Spraw Akt

w Polsce. Ciągłość i zmiana od epoki II RP do dziś“) dla

Służby Bezpieczeństwa byłej NRD w Berlinie oraz Archi-

czasopisma Osteuropa oraz „Waffenbrüderschaft in der

wum Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Krise. Zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Wahr-

w Berlinie.

nehmung der Volksmarine der DDR und der Polnischen
Kriegsmarine in den 1980er Jahren“ („Braterstwo broni

Tematyka projektu została przedyskutowana przede

w kryzysie. Współpraca i wzajemne postrzeganie się Ludo-

wszystkim z członkami Instytutu Badań nad Historią

wej Marynarki Wojennej NRD i Polskiej Marynarki Wojen-

Wojskowości, pracownikami Uniwersytetu w Lipsku, Insty-

nej w latach 80.) dla Militärgeschichtliche Zeitschrift.

tutu Nauk Społecznych Bundeswehry, Polskiej Akademii

Ponadto przeprowadzono wspólnie z Ruth Leiserowitz

Nauk, a także z osobami, których biografie związane były

i Wandą Jarząbek prace przygotowawcze do konferencji

z Narodową Armią Ludową bądź Ludowym Wojskiem Pol-

„Bilder vom Nachbarn in Mittel- und Osteuropa zwischen

skim. Jeśli chodzi o aspekt koncepcyjny projektu, to sku-

1968 und 1989“������������������������������������������
, na której w listopadzie 2012 r. dyskuto-

piono się na następujących kwestiach: 1. funkcji narracji

wane mają być rozmaite nośniki i sposoby powstawania

narodowej / wojskowej jako ideowym elemencie wiążą-

i rozprzestrzeniania się obrazów i stereotypów na temat

cym władzę z opozycją; 2. Sojuszniczych Flotach Bałtyckich

innych nacji oraz wyobrażeń o porządku europejskim

jako miejscu współdziałania pomiędzy Narodową Armią

i międzynarodowym.

Ludową i Ludowym Wojskiem Polskim w czasach pokoju;
3. roli socjalistycznego przysposobienia obronnego w aspekcie porównawczym pomiędzy krajami; 4. zbadaniu korpusu oficerskiego państw Układu Warszawskiego jako
społeczności transnarodowej, związanej ze sobą poprzez
wspólną edukację – zwłaszcza w radzieckich akademiach
wojskowych – i wspólną mentalność (epistemic community). W związku z ostatnim punktem udało się stwierdzić,
że rekonstrukcja działań poszczególnych dowództw i stojących za nimi motywów musi mocno uwzględniać aspekt
biograficzny i prozopograficzny. Dlatego też do badania włączono w większym stopniu literaturę na temat
najważniejszych członków dowództwa armii. Poza tym
z pomocą polskich kolegów zaplanowano przeprowadzenie wywiadów z niektórymi spośród tych osób; dojdzie
do nich zapewne w 2012 r. W związku z tym zaprojektowano także przeprowadzenie szerzej zakrojonej ankiety
z członkami Narodowej Armii Ludowej oraz Ludowego
Wojska Polskiego na temat ich praktycznych doświadczeń
z lat 80.
W ramach projektu przygotowano teksty na temat „Weh�����
rerziehung und Militarisierung in Polen. Kontinuitäten
und Modifikationen von der Zweiten Republik bis zur
Gegenwart“ („Przysposobienie obronne i militaryzacja

Publikacje związane z projektem
[Rec.:] Zaur Gasimov, Militär schreibt Geschichte. Instrumentalisierung der
Geschichte durch das Militär in der Volksrepublik Polen und in der Sowjetunion
1981-1991, Münster 2009, w: „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung“ 60
(2011) z. 1, s. 142-144.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Druga konferencja „Deutsche Polenforschung”, Moguncja, 22 – 24 września
(referat: „Systemkonsens und Rivalität. Interessenpolitik der Führungen der
DDR und der Volksrepublik Polen in der Krise der 1980er Jahre“/ “Konsensus
i rywalizacja w obrębie systemu. Polityka interesów władz NRD I PRL w czasie
kryzysu lat 80.”).
„Trust, but verify. Confidence and Distrust from Détente to the End of the Cold
War”, konferencja Niemieckiego Instytutu Historycznego w Waszyngtonie
i Woodrow Wilson International Center for Scholars, Waszyngton, 7 – 9 listopada (referat: „’Brothers in Arms’, But Not Quite: East Germany and People’s
Poland between Mutual Dependency and Mutual Distrust, 1975-1990”).
Referat „Konsens und Dissens unter Waffenbrüdern: Die DDR und Polen als
Partner im Warschauer Pakt in der Systemkrise der späten 1980er Jahre“ (“Zgoda i rozdźwięk w braterstwie broni: NRD i Polska jako partnerzy w obrębie
Układu Warszawskiego w okresie kryzysu systemu komunistycznego w późnych
latach 80.”) na seminarium Katedry Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu
Freiburskiego (prof. Dietmar Neutatz), 22 listopada.
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Teilprojekt 4:
Świadek zbrodni i historyk nazistowskiej polityki zagłady w Polsce.
Biografia intelektualna Szymona Datnera
Opracowanie:

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

Prace nad tym projektem realizowane były w minionym

Pierwsze rezultaty badania przedstawiono w artykule

roku w ramach stypendium badawczego Niemieckiego

pt. „Erinnerungsreden
���������������������������������������������
Szymon Datners: Frühe Zeug-

Towarzystwa Badawczego. Projekt dotyczy dr Szymona

nisse eines Holocaust-Überlebenden aus Białystok”

Datnera (1902-1989), Ocalałego z Holokaustu; w Polsce

(“Wspomnienia Szymona Datnera: wczesne świadec-

powojennej stał się on jednym z najważniejszych histo-

two Ocalałego z Holokaustu z Białegostoku”), który

ryków polsko-żydowskich badających historię okupacji

został przyjęty do publikacji przez redakcję czasopi-

niemieckiej w Polsce w okresie II wojny światowej.

sma Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts i ukaże się

Datner spędził dwa lata w getcie w Białymstoku. Przy-

w numerze z 2012 r. W artykule przedstawiono pod-

stąpił wówczas do organizacji ruchu oporu komunistki

stawowe przemyślenia na temat stosunku pomiędzy

Judyty Nowogródzkiej i po ucieczce z getta walczył

świadectwami Holokaustu i historiografią Holokaustu.

w różnych jednostkach jako partyzant. Jego żona i dwie

Świadectwa Datnera nie posłużyły w tekście do stwo-

córki zostały zamordowane przez Niemców. Po wojnie

rzenia koherentnej, pozytywistycznie zorientowanej

Datner jako członek różnych instytucji brał udział w odbu-

rekonstrukcji zdarzeń, lecz odczytano je jako swoistą

dowie życia żydowskiego w Polsce oraz w dokumento-

mowę upamiętniającą, skierowaną do Innego. W przy-

waniu i badaniu zbrodni nazistowskich. Obiekt badaw-

gotowaniu znajduje się polski przekład artykułu.

czego zainteresowania stanowi tożsamość Datnera
jako świadka i historyka eksterminacyjnej polityki
nazistowskiej, jak również rola, jaką pełnił w grupie
Ocalałych z Holokaustu w powojennej Polsce. Zasadniczym zagadnieniem jest pytanie, jaki wpływ na jego
naukowy dorobek i samoświadomość jako naukowca
miały jego życiowe doświadczenia, uwarunkowania
zewnętrzne i przynależność do rozmaitych instytucji.
W jaki sposób wypowiadał się w różnych kontekstach
o swoich doświadczeniach z okresu Holokaustu? Z jakim
odbiorem spotykały się jego świadectwa i prace?
W pierwszych tygodniach prace koncentrowały się
na zbadaniu wczesnych, częściowo niepublikowanych świadectw Datnera o Holokauście, spisanych –
po polsku i w jidysz – w Białymstoku w latach 19441946 i niewykorzystywanych dotychczas w badaniach
naukowych. Zajmowano się kwestią, w jakim stopniu
owe teksty ukazują doświadczenia Datnera z czasów
Holokaustu oraz sytuację Żydów w Białymstoku i okolicach w okresie po wyzwoleniu. Opracowanie ostatniego ze wspomnianych zagadnień odbywało się m. in.
w oparciu o źródła pochodzące ze spuścizny Datnera.

Szymon Datner
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Podczas zajmowania się pytaniem, dlaczego Datner

kiej i był od stycznia do czerwca 2011 r. stypendystą

pozostał po Holokauście w Polsce i nie wyemigrował,

NIH, opracowano tezy artykułu pt. ������������������
„Das Jüdische His-

narodził się pomysł zorganizowania międzynarodo-

torische Institut während und nach der antisemitischen

wej konferencji wokół zagadnienia możliwości dal-

Kampagne” (“Żydowski Instytut Historyczny podczas

szego życia, perspektyw i szans życiowych Ocalałych

kampanii antysemickiej”). Ponadto ukończono artykuły

z Holokaustu w Europie bezpośrednio po wojnie. Wraz

pt. „Deportacja Żydów z Okręgu Białystok do Obozu

z dr Heleną Datner (ŻIH) i dr Katrin Steffen (Nordost-

Zagłady w Treblince” oraz „Gerüchte im Białystoker

-Institut) opracowano w języku polskim i angielskim

Ghetto: Ein Beitrag zur Holocaust-Historiographie aus

koncepcję konferencji. Call for Papers spotkała się

jüdischer Sicht” („Pogłoski w białostockim getcie:

z ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano ponad 80

wkład w historiografię Holokaustu z perspektywy

propozycji referatów konferencyjnych. Katrin Stoll

żydowskiej”). Oba teksty zostały przyjęte do publika-

prowadziła korespondencję z naukowcami pragną-

cji i mają ukazać się w 2012 r.

cymi wystąpić na konferencji i z uczestnikami, i złożyła
w Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki wniosek
o finansowe wsparcie przedsięwzięcia, który został
przyjęty. W konferencji, która odbyła się w dniach
5 – 7 grudnia 2011 r., w Niemieckim Instytucie Historycznym pod tytułem To stay or go? Jews in Europe
in the immediate aftermath of the Holocaust / Zostać
czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych latach po
Holocauście wzięli udział naukowcy z 10 państw, m. in.
z Niemiec, Francji, Izraela, Polski i USA. Katrin Stoll
komentowała pięć referatów czwartej sekcji konferencji, która zajmowała się wczesnymi formami dokumentowania, badania i upamiętniania Holokaustu.
Debata naukowa będzie kontynuowana 14 i 15 maja
w ramach drugiej konferencji poświęconej tej samej
tematyce, która odbędzie się w ŻIH.
W drugiej połowie roku badania skupiały się na analizie
materiałów archiwalnych dotyczących działalności Datnera dla Żydowskiego Instytutu Historycznego i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Odkryto na ten temat kolejne zbiory archiwaliów
w Instytucie Pamięci Narodowej i Archiwum Federalnym w Ludwigsburgu. Wraz z Hansem-Christianem
Dahlmannem, który pracuje nad doktoratem na temat
społeczeństwa polskiego podczas kampanii antysemic-

Publikacje związane z projektem
Producing the Truth. The Bielefeld Trial and the Reconstruction of Events surrounding the Execution of 100 Jews in the Bialystok Ghetto following the
“Acid Attack”, w: “Dapim. Studies on the Shoah” 25 (2011), s. 11-64.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Den Holocaust erzählen? Historiographie zwischen wissenschaftlicher Empirie
und narrativer Kreativität, Sympozjum Jeneńskiego Centrum Historii XX w.,
Dornburg k. Jeny, 9 – 11 czerwca.
Co wiemy o Treblince? Stan Badań, Muzeum w Treblince, 4 – 5 października
(referat: „Deportacja Żydów z Okręgu Białystok do Obozu Zagłady w Treblince“).
“... as an occasional guest, without any commitment”. Jean Améry Conference,
The Hebrew University, Jerozolima, 13 – 14 listopada.
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Projekt cząstkowy 5:
Propaganda Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Republiki Federalnej Niemiec
i Niemców w latach 1970-1975
Opracowanie:

dr Wanda Jarząbek (Warszawa – naukowiec na dłuższym pobycie gościnnym w NIH)

Niniejszy projekt cząstkowy, którego celem było zba-

miotem badań projektu ma być umiędzynarodowienie

danie propagandy wewnętrznej skierowanej do spo-

dwustronnych doświadczeń polsko-niemieckich i spo-

łeczeństwa polskiego, został zakończony w czerwcu

łecznych kontaktów pomiędzy obydwoma krajami.

2011 r. tekstem pt. „Die
�������������������������������
Propaganda der Volksrepub-

Poprzez kontakty międzyludzkie obu narodów, jak

lik Polen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland

brzmi jedna z tez, kumulowały się doświadczenia,

und die Deutschen in den Jahren 1970-1975“ („Pro������

mogące być obiecującym kapitałem na przyszłość.

paganda PRL wobec Republiki Federalnej Niemiec

Projekt nie ma zawężać się do okresu 1945-1990, ale

i Niemców w latach 1970-1975“) (30 stron maszyno-

na marginesie uzupełnić badanie o perspektywę roz-

pisu). Rezultatem prac badawczych było ustalenie,

szerzonej Unii Europejskiej. Przezwyciężenie totali-

że w okresie od 1970 do 1975 r. polska propaganda

tarnych korzeni poszczególnych relacji społecznych

wobec Republiki Federalnej Niemiec zmieniła się,

było i jest po części nadal ważnym elementem polityki

ponieważ nawiązane zostały dwustronne stosunki

wewnętrznej byłych państw komunistycznych, będą-

pomiędzy obydwoma państwami. Tematy poruszane

cych obecnie członkami UE. Problem ten jest ważny

w propagandzie aktualizowano, zmieniał się też jej

również dla całej Unii, ponieważ nie jest ona jedynie

ton, z tym że niektóre zagadnienia takie jak rewizjo-

wspólnotą gospodarczą i polityczną, ale dąży do wypra-

nizm czy ekstremizm prawicowy były obecne cały czas,

cowania wspólnego kanonu wartości i norm. Projekt

ale nie znajdowały się już na pierwszym planie. Obraz

jest przewidziany jako przedsięwzięcie interdyscypli-

RFN w prasie i innych massmediach stawał się bardziej

narne, ponieważ społeczne aspekty stosunków pol-

zniuansowany w związku z nową polityką wschodnią

sko-niemieckich w latach 1945-1990 stanowią skompli-

RFN i normalizacją stosunków pomiędzy obydwoma

kowany i wielopłaszczyznowy obszar badawczy, który

krajami. Mimo to RFN należało nadal do przeciwnego

zbadać można jedynie za pomocą badania wielo-

obozu. Wprawdzie nie tworzono w omawianym okre-

paradygmatycznego. Temat zgłębiany będzie przy

sie nowych obrazów wroga ani nowych stereotypów,

pomocy metod socjologicznych i socjopsychologicz-

jednak te istniejące zyskiwały często nową treść. Nowa

nych (ankiety, analiza zachowań społecznych), a sta-

polityka wschodnia spotkała się w Polsce z życzliwą

wiane problemy będą miały charakter politologiczny

reakcją, a i Willy Brandt był w propagandzie polskiej

(badanie systemów politycznych, zwłaszcza sposobów

pozytywną postacią, jednak zachodnioniemiecką poli-

ich funkcjonowania, analiza procesu transformacji,

tykę i polityków oceniano w niej, ogólnie rzecz biorąc,

refleksje na temat totalitaryzmu i jego przezwycięża-

negatywnie.

nia, metody historiograficzne). Wywiady z uczestnikami rozmaitych wydarzeń, w których dochodziło do

W tym samym czasie przygotowany został wniosek

styczności pomiędzy narodami, mogą przynieść nowe

o projekt badawczy, złożony w Polsko-Niemieckiej

rezultaty badawcze, które analizować będzie można

Fundacji na Rzecz Nauki. Projekt nosi tytuł „Im
����������
Schat-

z punku widzenia kulturoznawczego. Złożony w Pol-

ten des Totalitarismus – soziale Aspekte der deutsch–

sko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki wniosek

polnischen Beziehungen in den Jahren 1945-1990“

został początkowo, w czerwcu 2011 r., odrzucony, lecz

(„W cieniu totalitaryzmu – społeczne aspekty stosun-

pod koniec roku złożony ponownie, po zmodyfikowa-

ków niemiecko-polskich w latach 1945-1990“). Przed-

niu go zgodnie z sugestiami recenzentów.
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Projekt cząstkowy 6:
Polska a pierwsza wojna światowa
Opracowanie:

dr Piotr Szlanta

W 1914 r. wybuchła wojna, zwana wówczas „Wielką

kułu przeglądowego o każdym z krajów, a także

Wojną“; ważnym rejonem toczonych walk były m. in.

licznych artykułów specjalistycznych, zgodnych z naj-

terytoria polskie. W przeciwieństwie do obszernej histo-

nowszym stanem wiedzy. Niniejszy projekt cząstkowy

riografii na temat frontu zachodniego, zmienne losy

rozpoczął się w sierpniu 2011 r. i ma na celu przygoto-

rozciągniętego frontu wschodniego i dalekosiężne

wanie obszernego, przekrojowego artykułu na temat

skutki toczonych tu działań wojennych i działalności

Polski w czasie pierwszej wojny światowej oraz innych

reżimów okupacyjnych nie zostały dotychczas w spo-

artykułów na tematy takie jak: okupacja podczas wojny,

sób syntetyczny opracowane ani w Niemczech, ani

stosunki pomiędzy ludnością cywilną a wojskowymi, kult

w Polsce. Historiografia pozostawiła w tym temacie

poległych, jeńcy wojenni. Chodzi o spojrzenie z wielu

zadziwiająco wiele białych plam. Wynika to przede

punktów widzenia na polskie ziemie pod zaborami,

wszystkim z faktu, że wojna skończyła się wprawdzie

jak również na odrodzone państwo polskie. W artyku-

z wojskowego punktu widzenia w 1918 r., miała jed-

łach specjalistycznych praktykowane zazwyczaj skupia-

nak swoje polityczne i mentalne skutki, które wyrażały

nie się na aspekcie regionalnym ma zostać zastąpione

się w trudnych stosunkach polsko-niemieckich, a przy

przez podejście tematyczne. Konspekt głównego arty-

próbach spojrzenia wstecz – dominowały rzeczywiste

kułu został już sporządzony. Miał również miejsce

wydarzenia wojenne.

dwutygodniowy pobyt badawczy w Archiwum Wojny
w Wiedniu.

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie bierze wraz
z licznymi instytucjami partnerskimi udział w przedsięwzięciu naukowym, mającym na celu stworzenie
międzynarodowej, anglojęzycznej internetowej encyklopedii pierwszej wojny światowej, „1914-1918 Online“.
Założenia projektu przewidują napisanie dużego arty-

Publikacje związane z projektem
„Galicyjskie spotkania“, konferencja Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 29 września (referat: „’A najgorsze bestie to Honwedzi’. Ewolucja stosunku polskich mieszkańców Galicji do monarchii habsburskiej podczas pierwszej wojny światowej“).
„Ein Jahrzehnt des Krieges: Russland in Welt- und Bürgerkrieg“, Warsztaty
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Moskwie, 10 – 11 października (referat: „Polnische Bevölkerung und russische Besatzung in Galizien“/ „Ludność
polska a rosyjska okupacja Galicji“).

Alegoria Zmartwychwstanie Polski, Bogdan Nowakowski, 1915

Referat: „C.k. Dezerterzy? Rzecz o morale armii austro-węgierskiej podczas
pierwszej wojny światowej” w ramach Festiwalu Nauki Polskiej w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 23 września.
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5. Prace badawcze poza projektami cząstkowymi

W minionym roku pracownicy naukowi Instytutu pro-

Dariusz Adamczyk

wadzili również i publikowali inne prace naukowe,
przygotowywali konferencje (i brali w nich udział)

Max Pinkus (1857-1934) – ein schlesischer Textilunter-

niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi projektami,

nehmer im Zeitalter der Globalisierung an der Wende

lecz wynikające z ich zainteresowań badawczych.

vom 19. zum 20. Jahrhundert, w: Tagungsdokumen-

Poniżej lista wspomnianych prac zgodnie z alfabetyczną

tation zum wissenschaftlichen Symposium. 60 Jahre

kolejnością nazwisk pracowników.

Patenschaft Niedersachsen – Landsmannschaft Schlesien. Schlesien in Europa: Nachbarschaft, Beziehungsgeschichte, Kulturaustausch, 23. und 24.9.2010 Sparkassen-Forum-Hannover, hrsg. vom Niedersächsischen
Ministerium für Inneres und Sport (red. Martin Mauri),
Hannover 2011, s. 37-45.
Almut Bues
Referat „Niemcy” na konferencji „Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej”, Warszawa,
9 – 10 grudnia
Norbert Kersken
Žalgiris – Grunvaldas – Tannenberg: Karas ir taika vėlyvaisiais viduramžiais / Žalgiris�����������������������
– Grunvaldas – Tannenberg 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter /
Žalgiris – Grunvaldas – Tannenberg 1410: Wojna i pokój
w późnym średniowieczu, w: „Lietuvos istorijos metraštis“ 2/2010 (2011), s. 196-200.
Die Wallensteineditionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: Auswahlprinzipien und Geschichtsbild, w:
Wallensteinbilder im Widerstreit. Eine historische Symbolfigur in Geschichtsschreibung und Literatur vom
17. bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. Joachim Bahlcke,
Christoph Kampmann, Köln i in. 2011, s. 263-278.
[Rec.:] Stätten und Stationen religiösen Wirkens. Studien zur Kirchengeschichte der zweisprachigen Oberlausitz, hrsg. Lars-Arne Dannenberg, Dietrich Scholze.
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(Schriften des Sorbischen Instituts / Spisy Serbskeho

Ein Streitgespräch zu Geheimdienstakten als Quelle zeit-

instituta 48), Bautzen 2009, w: „Zeitschrift für Ostmit-

historischer Forschung. Bericht über das Vierte Lelewel-

teleuropa-Forschung“ 60 (2011), s. 298-300.

Gespräch am 9. November 2010, w: “Lelewel-Gespräche
des Deutschen Historischen Instituts” 3/2011.

[Rec.:] Wiesław Sieradzan, Misja Benedykta Makraia
w latach 1412-1413. Z dziejów pokojowych metod roz-

Wstęp do: Apraßimas Ißvanijimo Kowos nu 1812 ikki

wiązywania konfliktów miedzypaństwowych w Euro-

1815 [Opis walki wyzwoleńczej od 1812 do 1815 r.],

pie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu,

Tilžeje [bez daty], w: „Acta
�����������������������������������
Historica Universitatis Klai-

Malbork 2009, w: „Deutsches Archiv zur Erforschung

pedensis” 23 (2011), s. 253-254.

des Mittelalters” 67 (2011), s. 410-411.
Polen und Juden unter deutscher Besatzung. Forum, wyd.
Eduard Mühle

wspólnie z Stephanem Lehnstaedt, w: „sehepunkte” 11
(2011), nr 7/8.

Wykład „Für Volk und Deutschen Osten. Hermann Aubin
und die deutsche Ostforschung”, Toruń, 30 listopada

[Rec.:] Nijolė Strakauskaitė, Kultūros kraštovaizdis prie
Kuršių marių, w: „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 23 (2011), s. 323-324.
Referat „In the Lithuanian Woods. Jewish and Lithuanian Female Partisans” na konferencji Nimieckiego
Instytutu Historycznego „Dynamization of Gender
Roles in Wartime: World War II and its Aftermath in
Eastern Europe“, 31 marca – 2 kwietnia.
Ewa Wółkiewicz
Fundacje altaryjne w miastach śląskich w średniowieczu, w: Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany
strukturalne, podmioty i przedmioty w badaniach

Dyrektorzy Niemieckich Instytutów Historycznych na wspólnych obradach DGIA i Związku Historyków Niemieckich, Berlin, 12 września

historycznych, red. Marek Adamczewski, Warszawa 2011,

Ruth Leiserowitz

Referat: „Miasta jako przestrzeń pamięci i tożsamości:

s. 161-186.

przykład nowożytnych miast śląskich“ na konferencji
Jüdischer Identitätswandel in Ostpreußen. Paradigmen,

„Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej

w: “Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 23 (2011),

w średniowieczu”, Warszawa, 26 – 27 stycznia.

s. 136-144.
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dołożył
w 2011 r. wszelkich starań, aby poprzez wspieranie
komunikacji, kooperacji i transferu wyników badań
naukowych wnieść wkład w bieżące dyskusje toczące
się w nauce historycznej. Pierwszoplanowe znaczenie
miały przy tym nadal kontakty historyków polskich
i niemieckich. Jednocześnie rozwijano również kontakty z przedstawicielami nauk historycznych w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz
zachodnich scientific communities. W tym kontekście
Instytut pełnił funkcję forum dla międzynarodowych
dyskusji historyków, organizował imprezy naukowe,
wydawał publikacje i przyznawał stypendia.
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1. Imprezy naukowe
Wykłady wtorkowe

Wykłady wtorkowe NIH skierowane są przede wszystkim do polskiego środowiska historycznego, ale są też
dostępne dla szerszej publiczności. Stanowią forum,
na którym prezentuje się i dyskutuje ważne koncepcje
badawcze, projekty i inne osiągnięcia nauk historycznych obszaru niemieckojęzycznego. W tym celu osiem
razy w roku zaproszeni niemieccy historycy wygłaszają
w NIH wykłady. Zarówno wykłady, jak następująca po
nich dyskusja tłumaczone są symultanicznie, umożliwiając ich dokładne zrozumienie także osobom nie
znającym języka niemieckiego.
Norbert Frei podczas wykładu wtorkowego

W wiosennym cyklu wystąpili Ludger Körntgen (Bayreuth) z wykładem „Quellenkritik und politische

Podczas jesiennego cyklu wykładów ten rodzaj współ-

Ordnung. Methodische Überlegungen zu den König-

pracy był kontynuowany, tym razem partnerem był

serhebungen von 751 und 1152“ („Krytyka źródłowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykłady

a porządek polityczny. Rozważania metodyczne na

wygłosili: Knut Görich (Monachium) na temat „Versu�������

temat elekcji królewskich z lat 751 i 1152“), Hans-Hen���������

chungen der Retrospektive - aus der Arbeit an einer

ning Kortüm������������������������������������
(Ratyzbona) z wykładem ������������
„Schlachtge-

Biographie Friedrich Barbarossas“�������������������
(„Próby retrospek-

denken in Vergangenheit und Gegenwart: Das Beispiel

cji – z pracy nad biografią Fryderyka Barbarossy“),

der sogenannten Lechfeldschlacht (955)“ („Pamięć

Martin Kintzinger (Münster) na temat „Internationale

o bitwach w przeszłości i w teraźniejszości. Przykład

Beziehungen im europäischen Mittelalter“ („Stosunki

tak zwanej bitwy nad rzeką Lech (955)“), Anselm

międzynarodowe w europejskim średniowieczu“),

Doering-Manteuffel (Tybinga) z referatem „Europas

Norbert Frei (Jena) na temat ���������������������
„Das Amt und die Ver-

liberale Chance in den Zeitbögen des 20. Jahrhun-

gangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich

derts“ („Liberalna szansa Europy w klamrach czaso-

und in der Bundesrepublik“ („Urząd i przeszłość.

wych XX wieku“) i Ute Frevert (Berlin) z referatem

Niemieccy dyplomaci w Trzeciej Rzeszy i w Republice

„Die Gefühle eines Königs: Friedrich II. als Herr über

Federalnej“) i Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) na

Herzen?“ („Uczucia Króla. Fryderyk II władcą serc?“).

temat „���������������������������������������������
Deutsch-jüdische Geschichte als Geschlechter-

Wykłady miały swój ciąg dalszy w Krakowie, gdzie

geschichte“������������������������������������������
(„Historia niemiecko-żydowska jako histo-

wygłaszano je następnego dnia w Instytucie Historii

rii płci“). Wykłady te były następnego dnia wygłaszane

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Owo rozszerzenie for-

również na seminarium historycznym Uniwersytetu

muły wykładów wtorkowych i wyprowadzenie ich

Mikołaja Kopernika (za wyjątkiem wystąpienia Nor-

poza Warszawę spotkało się z wielką aprobatą kra-

berta Freia, zamiast którego Eduard Mühle przedsta-

kowskich historyków i pokazało, że istnieje duże zain-

wił wyniki swoich wcześniejszych prac nad zagadnie-

teresowanie tego rodzaju współpracą Niemieckiego

niem „Historycy niemieccy i narodowy socjalizm”).

Instytutu Historycznego z polskimi uniwersytetami

Celem cyklu było, podobnie jak w poprzednich seme-

poza Warszawą.

strach, wspieranie naukowej wymiany myśli pomiędzy
historykami z Niemiec i z Polski (w tym również spoza
Warszawy).
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Debaty Lelewelowskie

Forum dyskusyjne, nazwane imieniem Joachima Lelewela, „ojca” polskiej nauki historycznej, historyka
dziejów Polski i powszechnych oraz polityka, ma na
celu inicjowanie dyskusji nad budzącymi aktualnie
naukowe kontrowersje zagadnieniami polskiej historii w kontekście europejskim. Debaty Lelewelowskie
odbywają się dwa razy do roku i gromadzą każdorazowo uznanych przedstawicieli polskich, wschodnioi zachodnioeuropejskich nauk historycznych, biorących udział w dyskusji panelowej, do której zapraszana
jest także publiczność. Zamierzeniem przedsięwzięcia
jest nie tylko skonfrontowanie ze sobą kontrowersyjnych, wykluczających się często tez i opinii, ale także
doprowadzenie do intensywnej wymiany poglądów

Od lewej: Sławomir Gawlas, Karol Modzelewski, Eduard Mühle, Christian Lübke

różnorodnych środowisk naukowych. Dzięki temu

temat sposobu funkcjonowania polskiego społeczeń-

omawiana kwestia może zostać pogłębiona, a także

stwa na przełomie X i XI stulecia. Dopiero z początków

zaproponowane zostają możliwości różnorakiego podej-

XII w. dysponujemy dokumentowymi poświadczeniami

ścia metodycznego do danego problemu.

istnienia książęcych osad służebnych: znajdziemy je
w wystawionym przez papieskiego legata Idziego
dokumencie zatwierdzającym posiadłości klasztoru

Czy istniała organizacja służebna – czyli: Co to było ius

w Tyńcu (1125) oraz w tzw. Bulli Gnieźnieńskiej Inno-

ducale?

centego II (1136). Ponadto szczegółowe informacje
o osadach służebnych i rozmaitych rodzajach danin

W jaki sposób udało się Piastom ugruntować swoją

napotkać można w dokumentach z lat 30. XIII w. Wedle

władzę? Czy prawo księcia do ściągania danin i orga-

Modzelewskiego są one odbiciem rozpadu systemu ius

nizacja służebna zostały wprowadzone (czy też stwo-

ducale, przy czym historyk podkreślił, że pytanie o spo-

rzone) już w X, czy też może dopiero na przełomie XII

łeczne podstawy centralnej władzy królewskiej bądź

i XIII w.? Czy znaczącą rolę w tym procesie odegrał

książęcej dotyczy nie tylko najwcześniejszej historii

„niemiecki” system regaliów, czy też może wpływy

Polski, ale historii całej Europy Środkowo-Wschodniej.

z obszaru Czech i Węgier? O tym kluczowym proble-

Przeprowadzając szeroką analizę porównawczą zwró-

mie historii społecznej wczesnośredniowiecznej Polski

cił uwagę na wzorce późnokarolińskie, które miały

dyskutowali warszawscy mediewiści Karol Modzelew-

jego zdaniem wpływ na formowanie się władzy poli-

ski i Sławomir Gawlas oraz Christian Lübke, historyk

tycznej w Czechach, a później również na Węgrzech

Europy Wschodniej z Lipska.

i w Polsce. Sławomir Gawlas skupił się na dekonstrukcji
koncepcji ius ducale. Z jednej strony, zwracając uwagę

Debatę prowadził Eduard Mühle.

na kontekst historyczny powstania owej koncepcji,

Po wprowadzeniu merytorycznym wygłoszonym przez

podkreślał jej zależność od polskich doświadczeń poli-

Eduarda Mühlego, Karol Modzelewski przedstawił

tycznych lat 50. i 60. XX w., które sprawiły, że pogląd

metodologiczne i źródłowe podstawy wyobrażenia

o silnej, scentralizowanej władzy książęcej w najwcze-

o książęcym systemie służebnym. Podkreślił, że nie

śniejszych stadiach rozwoju władzy na terenach Sło-

istnieją żadne bezpośrednie pisemne świadectwa na

wiańszczyzny był mile widziany. Z drugiej strony Sła-
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womir Gawlas widzi w poświadczeniach źródłowych

Urbańczyk, Stanisław Suchodolski (obaj z Polskiej Aka-

z pierwszej połowy XIII w. nie tyle demontaż systemu

demii Nauk w Warszawie) oraz Lutz Ilisch (Tybinga)

osad służebnych, ile jego powstawanie i umacnianie

było przedyskutowanie jednego z najciekawszych zja-

się. Historyk zarzucił zwolennikom wczesnopiastow-

wisk historii wczesnośredniowiecznej Europy Wschod-

skiej genezy ius ducale, że dokonują oni projekcji sto-

niej, Środkowo-Wschodniej i Północnej – a mianowicie

sunków widocznych w źródłach trzynastowiecznych na

znalezisk skarbów srebrnych w formie monet, biżute-

X i XI stulecie. Wyraził wprost wątpliwość co do meto-

rii, sztabek lub tzw. placków. Fenomen ten zaobser-

dologicznego uzasadnienia metody retrogresywnej

wowano również dla wczesnośredniowiecznej Polski:

i powiązał powstanie systemu osad służebnych i rega-

w setkach depozytów znaleziono na terenach pol-

liów z procesem modernizacyjnym, w ramach którego

skich około 37 tysięcy arabskich i niemal 100 tysięcy

na przełomie XII i XIII w. adaptowano wzorce płynące

niemieckich monet srebrnych. Jaką funkcję pełnił ów

z Rzeszy. W konsekwencji owego procesu przeobraził

kruszec we wczesnośredniowiecznym społeczeństwie?

się system ﬁskalno-monetarny, a konsumpcja została

Dlaczego zakopywano srebro, nie odkopując go na

– przynajmniej częściowo – poddana prawom rynku.

powrót? W jakim celu dzielono monety? Czy w obrębie Europy istniały regionalne i chronologiczne różnice

Ważne metodologiczne uzupełnienie debaty stano-

w sposobie deponowania skarbów? Te pytania stano-

wiło wystąpienie Christiana Lübkego, który zrefero-

wiły centralny punkt dyskusji. Numizmatyk i orientali-

wał obserwacje poczynione w wyniku badań topo-

sta Lutz Ilisch otworzył dyskusję i obierając perspektywę

nomastycznych. Cennym wzbogaceniem dyskusji były

świata islamskiego wysunął tezę, że prawdopodobną

dwa wnikliwe głosy Sławomira Moździocha (Wrocław)

przyczyną deponowania kruszców były – poza moty-

i Libora Jana (Brno). Dyskusja końcowa koncentro-

wami ekonomicznymi – niepokoje i wojny domowe.

wała się na problemach metodologicznych i kwestiach

Zwrócił uwagę, że zwyczaj dzielenia srebra na małe

interpretacji źródeł pisanych, które w Europie Środ-

części znany był w kalifacie już od lat 30. IX w., co daje

kowo-Wschodniej pojawiają się stosunkowo późno.

się uzasadnić – jego zdaniem – przez zachodzące tam

Wyraźnie dała o sobie znać konieczność interdyscypli-

procesy gospodarcze. Również Stanisław Suchodolski

narnej wymiany pomiędzy historykami, numizmaty-

zwrócił uwagę na ekonomiczne motywy zakopywa-

kami, archeologami i toponomastami, by przy pomocy

nia skarbów. W jego przekonaniu tezauryzacja służyła

badań porównawczych nad różnymi regionami Europy

akumulacji i zabezpieczeniu majątku i tym samym była

Wschodniej osadzić teorię opartą na przykładzie pol-

we wschodniej Europie na porządku dziennym. Zda-

skim w kontekście ustaleń poczynionych dla Czech,

niem badacza, stopień rozdrobnienia monet świadczy

Węgier, Rusi Kijowskiej oraz Słowian Połabskich i Nad-

w dużej mierze o komercyjnych celach użycia owego

bałtyckich. Przy okazji stało się jasne, że niełatwo jest

pieniądza.

wyartykułować założenia stojące za poglądami i interpretacjami poszczególnych szkół historiograﬁcznych

W odróżnieniu od Ilischa i Suchodolskiego, Przemysław

i doprowadzić do ich owocnej konfrontacji.

Urbańczyk wyszedł w swoim wystąpieniu od rozważań
antropologicznych. Nie zakwestionował wprawdzie
gospodarczych funkcji metali szlachetnych w Europie

Rynek, władza czy magia?

Wschodniej epoki wczesnego średniowiecza, ale podkreślał z całą mocą, że cyrkulacja dóbr luksusowych

Celem drugich w 2011 r. Debat Lelewelowskich, w któ-

służyła ustanawianiu stosunków władzy. Obieg krusz-

rej udział wzięli Dariusz Adamczyk (NIH), Przemysław

ców miał wobec tego znaczenie strategiczne i stano-
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Konferencje i warsztaty

Interpreting Magister Vincentius

Chronica Polonorum Mistrza Wincentego (zm. 1223),
najstarsze dzieło historiograﬁczne spisane przez Polaka,
jest tekstem o randze ogólnoeuropejskiej i szczególnym znaczeniu także dla światowej mediewistyki.
Mimo to ów zabytek literatury pozostaje poza polską
historiograﬁą stosunkowo słabo znany. W związku z tą
okolicznością Niemiecki Instytut Historyczny wykorzystał w lutym forum Eighth Biennial International Conference of the Australian and New Zealand Association
Od lewej: Lutz Ilisch, Przemysław Urbańczyk, Dariusz Adamczyk,
Stanisław Suchodolski

for Medieval and Early Modern Studies w Dunedin/
Otago, by zorganizować sekcję pt. „Interpreting Magister Vincentius. Words, Images and Meaning in the

wił ważny element w procesach reprezentacji władzy

Chronica Polonorum”. NIH poprosił dwóch australij-

i budowy statusu społecznego. W społeczeństwach,

skich badaczy z Melbourne: Constanta Mewsa (jako

w których nie funkcjonowały typowe mechanizmy

przewodniczącego sekcji) i Dariusa von Guettnera

władzy, lecz utrzymywano struktury hierarchiczne,

(który wystąpił z referatem „The Chronica Polonorum

nie jest właściwie możliwe oddzielenie płaszczyzny

by Magister Vincentius - Issues of translation and inter-

ekonomicznej od symboliczno-magicznej. Homo oeco-

pretation”), by wraz z trzema mediewistami z Polski,

nomicus i homo symbolicus były w związku z tym

którzy w sposób szczególny zajmowali się Mistrzem

dwiema komplementarnymi sferami ludzkiej men-

Wincentym, zaznajomili międzynarodową publiczność

talności, stanowiąc zarazem jej antropologiczny nie-

z problemami interpretacyjnymi złożonego tekstu kro-

zmiennik. Wobec tego, przy wyjaśnianiu powstawania

niki. Przemysław Wiszewski (Wrocław) poruszył kwe-

depozytów z podzielonego srebra należy w większym

stię wzajemnego stosunku „Power and Society on the

stopniu uwzględnić aspekty magiczne i kultowe. Osta-

Verge of the 12th-13th Century. Multiple Approaches

tecznie wszyscy dyskutanci zgodzili się, że badanie

in Interpreting the Chronicle of Magister Vincentius”,

funkcji metali szlachetnych i ich tezauryzacji wymaga

podczas gdy Edward Skibiński (Poznań) przedstawił

lepszego usystematyzowania chronologicznego i regio-

“Morals and Politics in the Chronicle of Magister Vin-

nalnego. Głosy wszystkich dyskutantów zostały opubli-

centius”, zaś Eduard Mühle (Warszawa) zamknął sekcję

kowane na platformie elektronicznej perspectivia.net

podsumowującym komentarzem. Owocna, dotycząca

w rubryce „Debaty Lelewelowskie Niemieckiego Insty-

Mistrza Wincentego debata w międzynarodowym gro-

tutu Historycznego w Warszawie”.

nie stanowiła ważny krok m.in. w dyskusji nad dwoma
trwającymi obecnie projektami translatorskimi (przekład na angielski przygotowywany przez Dariusa von
Guetnera i na niemiecki przygotowywany przez Eduarda Mühle), a także nad planowanym anglojęzycznym tomem zbiorowym, z którego międzynarodowe
środowisko mediewistyczne będzie mogło uzyskać
wyczerpujące, zgodne z najnowszym stanem wiedzy
informacje o owej ważnej kronice i jej autorze.
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Władza i zwierciadło władzy – instytucje władzy

przegląd form, jakie stosunki pomiędzy historiograﬁą

w XII i XIII wieku w świetle przekazów kronikarskich

i władzą polityczną przybierały począwszy od wczesnego średniowiecza po koniec XI w. Wśród intencji,

W dniach 10 – 13 marca Niemiecki Instytut Historyczny

przyświecających autorom źródeł wyróżnił cele pane-

w Warszawie zorganizował konferencję na temat „Wła-

giryczne, parenetyczne i propagandowe. Porównania

dza i zwierciadło władzy – instytucje władzy w XII i XIII

dwóch XII-wiecznych historyków dokonał również

wieku w świetle przekazów kronikarskich”. Intencją

Hans-Werner Goetz (Hamburg), który u Ottona z Fre-

organizatorów spotkania, Grischy Vercamera i Nor-

ising i Helmolda z Bosau dostrzegł odmienne podej-

berta Kerskena było zapewnienie możliwie wszech-

ście do przeszłości, związane z konkretnymi, bieżący-

stronnego wglądu we wzajemne relacje pomiędzy

mi interesami legitymizacyjnymi bądź delegitymiza-

historiograﬁą i władzą polityczną w XII i XIII wieku.

cyjnymi. Referat programowy Karla Ubla (Tybinga)

Wątek przewodni stanowiło pytanie, jak poszczególni

przedstawił koncepcję medieval constitutionalism, stwo-

kronikarze postrzegali władzę i czy polityczne koncep-

rzoną przez Howarda McIlwana i odgrywającą w XX w.

cje i wyobrażenia na jej temat znajdowały odzwiercie-

w USA znaczącą rolę w badaniach nad historią ustroju

dlenie w ich dziełach.

prawnego.
Prezentacja rozmaitych powiązań i relacji pomiędzy
historiograﬁą a władzą polityczną rozpoczęła się od
dwóch referatów, przedstawiających w zarysie struktury charakterystyczne dla średniowiecznej Rzeszy.
Klaudia Garnier (Münster) poruszyła zagadnienie
pokojów ziemskich i ich gwarantów w Rzeszy epoki
Staufów i późniejszej, podczas gdy Heinz Krieg (Fryburg Bryzgowijski) opisał sposób, w jaki przedstawiano Fryderyka Barbarossę w historiograﬁi okresu
Staufów. Sławomir Gawlas i Grischa Vercamer (obaj
z Warszawy) poświęcili swoje wystąpienia sytuacji

Norbert Kersken podsumowuje konferencję

w Polsce na przełomie XII i XIII w., nawiązując z jednej strony do kwestii ewolucji władzy książęcej, z dru-

Na konferencję zaproszono badaczki i badaczy z siedmiu

giej zaś badając stylizację owej władzy, dostrzegalną

państw, którzy zajęli się obrazem władzy w historiograﬁi

w Kronice Wincentego Kadłubka. Georg Jostkleigrewe

i dziewięciu różnych krajów. Zakres tematyczny wyty-

(Münster) i Julian Führer (Zurych) wzięli na warsztat

czały poszczególne referaty wprowadzające i wystąpie-

tematykę francuską, a konkretnie przemiany, jakie

nia programowe. Joachim Ehlers (Berlin) zestawił ze

dokonały się w królestwie Francji od początku XII

sobą dwóch szczególnie prominentnych historyków

do końca XIII w., i odnieśli je do kronik Sugera z Saint-

XII w.: Sugera, opata Saint-Denis, który ok. 1140 r.

-Denis i Wilhelma z Nangis. Analogiczną analizę prze-

spisał dla młodego króla Ludwika VII Gesta Ludowici

prowadził dla Węgier László Veszprémy (Budapeszt),

regis, czyli dzieje jego ojca Ludwika VI, oraz Ottona

szkicując zmiany, które zaszły we władzy Arpadów

z Freising, który krótko potem, w 1157/58 r. relacjono-

w ciągu XIII w.; do tego wystąpienia nawiązał Dániel

wał wydarzenia czasów Fryderyka I Barbarossy. Nor-

Bagi (Pecz), analizując dwa dzieła historiograﬁczne

bert Kersken (Warszawa) zaprezentował przekrojowy

epoki, Anonima Gesta Hungarorum z początku XIII w.
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i dzieło Szymona z Keza, powstałe w latach 80. tego

na podstawie nadesłanych propozycji wystąpień, uzu-

stulecia. Specyﬁczne uwarunkowania późnośrednio-

pełnionych własnymi zaproszeniami, skompletować

wiecznej władzy królewskiej w Anglii przedstawił

znakomity zestaw uczestników, przy czym obecni byli

Björn Weiler (Aberystwyth), zaś Alheydis Plassmann

zarówno uznani znawcy tematyki, jak i młodzi bada-

(Bonn) zanalizowała sposób przedstawienia i oceny

cze, pracujący nad ważnymi zagadnieniami związa-

różnych angielskich władców w Gesta Wilhelma z Mal-

nymi z analizowaną dziedziną.

mesbury. Martin Wihoda (Brno) przedstawił obserwacje na temat pełnej napięć relacji pomiędzy czeskimi
możnymi a czeskim księciem w XI i XII w., natomiast
Marie Bláhová (Praga) uzupełniła ów obraz o analizę
Kroniki Kosmasa z Pragi pod kątem opisów i ocen praktyki władzy. Stosunki duńskie w XII i XIII w., a także
wzmianki źródłowe na temat sprawowania władzy
i prawodawstwa były przedmiotem zainteresowania
Mii Münster-Swendsen (Kopenhaga) – referat na podstawie Lex castrensis Svena Aggesena – oraz Thomasa
Foerstera (Bergen) – referat na podstawie Gesta Danorum Saxo Gramatyka. Kwestie związane z Cesarstwem
Bizantyńskim omówiła Maria Dąbrowska (Łódź), przedstawiając strukturalne uwarunkowania władzy Kom-

Celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji nad

nenów w XII w., podczas gdy Ralph-Johannes Lilie

drugą wojną światową w perspektywie mało dotych-

zaprezentował dwa kluczowe teksty tej epoki: kro-

czas w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej

niki Anny Komneny i Niketasa Choniatesa. W końcu

wykorzystywanej historii płci, a także zgromadzenie

zaś Marie-Luise Favreau-Lilie (Berlin) ukazała, w jaki

w NIH pochodzących z różnych krajów historyków

sposób Wilhelm z Tyru przedstawia w swojej Historii

i historyczek oraz badaczy i badaczek reprezentujących

z końca XII w. panowanie Franków i jak ocenia prawo-

pokrewne dyscypliny. Otwarcie konferencji stanowił

witość ich władzy. Artykuły z sesji przygotowywane są

obszerny referat wprowadzający wygłoszony przez jej

do publikacji w instytutowej serii „Quellen und Studien”.

organizatorki, w którym przedstawiły one swoje tezy
dotyczące tematu sesji a także przemyślenia odnośnie jej koncepcji; w końcu zaś – by stworzyć wspólny

Druga wojna światowa z perspektywy badań nad histo-

punkt wyjścia do dyskusji – zrekapitulowały istniejący

rią płci

stan badań. Jednym z punktów kulminacyjnych konferencji był następujący po tym wystąpieniu panel,

W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2011 r. odbyła się

składający się z dwóch przekrojowych referatów,

w Warszawie międzynarodowa konferencja pod tytułem

których założenia zostały świadomie wybrane tak,

„Dynamization of Gender Roles in Wartime: World

by były one do siebie komplementarne, i które zapew-

War II and its Aftermath in Eastern Europe”, zor-

nić miały wyczerpujące wprowadzenie tematu: Eliza-

ganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny

beth Harvey (University of Nottingham), która w 2003 r.

w Warszawie; jej koncepcję opracowały Maren Röger

opublikowała fundamentalną pracę na temat udziału

i Ruth Leiserowitz (obie z NIH). W wyniku ogłoszonego

kobiet w polityce germanizacyjnej w okupowanej Pol-

na forum międzynarodowym call for papers udało się

sce, przeprowadziła analizę zatytułowaną „Gender,
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Space and Dislocation in Nazi-occupied Eastern and

Instytut Historyczny w Warszawie), wzięli udział liczni

South-Eastern Europe“, w której zajęła się interakcją

polscy badacze reprezentujący nauki historyczne, socjo-

pomiędzy płcią a przestrzenią jako kategoriami mają-

logię i literaturoznawstwo, co sprawiło, że ostatni

cymi zastosowanie w badaniach nad drugą wojną

dzień konferencji trzeba uznać za szczególnie udany.

światową. Andrea Pető (Central European University

Konferencję zamknął komentarz Jane Caplan i nastę-

w Budapeszcie), która zyskała uznanie m.in. za swoje

pująca po nim dyskusja, którą uczestnicy ocenili jako

publikacje na temat historii płci w Europie Wschod-

bardzo owocną. Tom pokonferencyjny jest obecnie

niej, wzięła na warsztat – posiłkując się przykładem

w przygotowaniu.

Węgier – kategorie oﬁary i sprawcy. Jej referat, oparty
na własnych studiach i zorganizowany wokół kategorii
socjologicznych, stanowił wraz z wystąpieniem Elisa-

Power, Space and Interaction in Piast Poland

beth Harvey wartościowy wstęp do omawianej tematyki. Widoczne stało się to w następującej po nim dys-

W ramach 46th International Congress on Medieval

kusji z referentami konferencji i z licznymi słuchaczami

Studies, który tradycyjnie odbył się w dniach 12 – 15

tego cieszącego się dużym zainteresowaniem panelu.

maja w Kalamazoo / Michigan, Niemiecki Instytut
Historyczny zorganizował panel na temat „Power,

W następnych dniach kontynuowano dyskusję, podzie-

Space and Interaction between Ruler and Ruled in

loną na sześć paneli, skoncentrowanych na różnych

Medieval Poland (10th - 14th c.)”. Zamysłem panelu

aspektach omawianego zagadnienia. W piątek rano

było, by za pośrednictwem trzech wykładów poddać

miała przy tym w NIH miejsce swoista techniczna pre-

pod dyskusję przed międzynarodową, zwłaszcza ame-

miera, Mara Lazda (Eugene Lang College / The New

rykańską publicznością najnowsze osiągnięcia pol-

School for Liberal Arts, New York) wygłosiła bowiem

skiej mediewistyki odnośnie „piastowskich instytucji

swoje wystąpienie na temat Łotwy za pośrednictwem

władzy”. NIH chciał tym samym wnieść swój wkład

Skype’a. Profesor Jane Caplan (University of Oxford),

w intensyﬁkację dyskursu pomiędzy nauką anglosaską

moderatorka i komentatorka panelu, włączyła Lazdę

i polską. W tym celu w ramach owej sekcji, prowadzo-

niejako naturalnie do debaty z bułgarskimi i austriac-

nej przez Eduarda Mühlego (Warszawa), wygłoszono

kimi kolegami, za pomocą swojego pierwszego komen-

trzy referaty. Zbigniew Dalewski (Warszawa-Białystok)

tarza podnosząc temperaturę kolejnych dyskusji.

mówił o „Topography of Power”, Andrzej Pleszczyń-

Dalsze piątkowe panele dotyczyły ról płci w życiu

ski (Lublin) rozważał temat „Changes in the Spatial

codziennym armii i ruchów partyzanckich – z refera-

Functioning of Power in Poland from the Tenth to the

tami i komentarzami wystąpiła m.in. pracownik NIH

Fourteenth Century: The Example of Sandomierz”, zaś

i była stypendystka Instytutu, Olena Petrenko. W sobotę

Wojciech Kozłowski (Warszawa-Budapeszt) kwestię

tematem były wartości i konﬂikty wartości w krajach

„A ‚Succesion Crisis’ in Central Europe. Understanding

okupowanych, a także powiązania pomiędzy czasami

Łokietek’s Coming to Power at the Beginning of the

wojny i epoką powojenną w perspektywie historii płci,

Fourteenth Century from a New Region-Centered Per-

oraz „zgenderyzowane” narracje o wojnie. W panelu,

spective”. Wystąpienia, wraz z następującą po nich

cieszącym się również ogromnym zainteresowaniem

dyskusją, dały otwartej na nowości – choć w tej sek-

i obejmującym referaty Łukasza Kielbana (Uniwersytet

cji niezbyt licznej – publiczności wgląd w owo słabo,

Adama Mickiewicza), Barbary Klich-Kluczewskiej (Uni-

z amerykańskiej perspektywy, percypowane zjawisko,

wersytet Jagielloński), Małgorzaty Fuszary (Uniwer-

a także umożliwiły nawiązanie nowych polsko-amery-

sytet Warszawski) i Bożeny Umińskiej-Keff (Żydowski

kańskich kontaktów.
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I pokój toruński 1411 r. i jego znaczenie w dziejach

ﬁcznym. Druga sekcja koncentrowała się na praktycz-

Europy Środkowo-Wschodniej

nych, umocowanych źródłowo zagadnieniach, przedstawionych w wystąpieniach Adama Szwedy (Toruń)

14 maja 2011 r. Niemiecki Instytut Historyczny w War-

– „Zagadnienie przestrzegania warunków pokoju toruń-

szawie zorganizował we współpracy z Archiwum Głów-

skiego w stosunkach polsko-krzyżackich od 1411 r.”

nym Akt Dawnych jednodniową konferencję pt. „I pokój

i Janusza Grabowskiego (Warszawa) – „Źródła doty-

toruński 1411 r. i jego znaczenie w dziejach Europy

czące Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim w zbio-

Środkowo-Wschodniej”. Intencją organizatorów, Hube-

rach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Losy archi-

rta Wajsa (dyrektor AGAD), dr Janusza Grabowskiego

waliów”. Trzecia sekcja, z wystąpieniami Remigiusa

(AGAD) i Grischy Vercamera (NIH) było z jednej strony

Stachowiaka (Berlin) „Kariera kościelna duchownych

naukowe uczczenie jubileuszu 600-lecia pierwszego

pruskich w pierwszej ćwierci XV w.” i Janusza Tan-

pokoju toruńskiego (1 lutego 1411), zawartego pomię-

deckiego (Toruń), „Miasta pruskie przed i po I Pokoju

dzy Zakonem Krzyżackim a polskim królem i wielkim

Toruńskim z 1 II 1411 r.” poświęcona była konkret-

księciem litewskim, z drugiej zaś strony mocno pod-

nym elementom strukturalnym państwa krzyżackiego

budowana źródłowo analiza zagadnień związanych

w Prusach (karierom kościelnym, miastom). W ostat-

bezpośrednio z owym pokojem. Ośmiu referentów

niej sekcji Bernhart Jähnig (Berlin) w swoim referacie

pochodziło z Niemiec i Polski.

„Korporacja w kłopotach – znaczenie śmierci 202 braci
zakonnych w bitwie z 15 czerwca 1410 r.” unaocznił
wymierne straty osobowe Zakonu w bitwie pod Grunwaldem, podczas gdy Ryszard Kulesza (Warszawa)
w wystąpieniu pt. „Słynne bitwy w ���������������
mémoire collective” rozważył znaczenie owego starcia na szerokim
komparatystycznym tle innych znanych bitew. Przewiduje się opublikowanie wystąpień konferencyjnych
w następnym tomie serii wydawniczej Archiwum Głównego Akt Dawnych (Miscellanea Historico-Archivistica).

Kultury wiedzy a polsko-niemieckie relacje naukowe
Dokument pierwszego pokoju toruńskiego z 39 pieczęciami,
wystawiony 1 lutego 1411

W dniach 27 – 29 maja 2011 r. Societas Jablonoviana
(Lipsk), Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie,
Centrum Wschodnioeuropejskie w Gießen i Instytut

W pierwszej sekcji Stepan Flemmig (Jena) w referacie

Herdera w Marburgu zorganizowały wspólnie mię-

pt. „Pierwszy pokój toruński w stosunkach Zakonu

dzynarodową sesję zatytułowaną „Deutsch-polnische

Krzyżackiego z Rzeszą” oraz Sobiesław Szybkowski

Wissenskulturen und Wissenschaftsbeziehungen / Kul-

(Gdańsk) w referacie pt. „Otoczenie króla Władysława

tury wiedzy a polsko-niemieckie relacje naukowe”,

Jagiełły podczas styczniowych rokowań z krzyżakami

poświęconą badaniu stosunków i kontaktów nauko-

w 1411 r.” przedstawili słuchaczom sytuację w Rzeszy

wych pomiędzy obydwoma krajami. Po raz pierwszy od

i w Polsce około roku 1411 w kontekście prozopogra-

początku istnienia Towarzystwa coroczne walne zgro-

B. Transfer badań naukowych

51

madzenie Societas Jablonoviana miało miejsce w Pol-

poprzez wykształcenie się slawistyki jako samodzielnej

sce: jako tradycyjny punkt kulminacyjny, pierwszego

gałęzi nauki, ukazane na przykładzie kariery Aleksan-

wieczoru odbyło się publiczne wręczenie Nagrody

dra Brücknera (Alicja Nagórko) i „Inscenizację i popu-

im. ks. Aleksandra Jabłonowskiego. Ów medal hono-

laryzację higieny na przykładzie wystaw higienicznych

rowy Towarzystwa Naukowego im. księcia Aleksandra

w Prowincji Poznańskiej” (Justyna Turkowska), po

Jabłonowskiego przyznawany jest raz na dwa lata

rozważania o „Grupie roboczej polskich i niemieckich

osobom, które położyły szczególne zasługi na polu

historyków sztuki i konserwatorów” w kontekście

rozwoju stosunków naukowych i kulturalnych pomię-

„polskich i niemieckich badań wspólnego dziedzic-

dzy Polską a Niemcami. W tym roku nagrodę otrzymał

twa” (Małgorzata Omilanowska). Dyskusja podsumo-

politolog Piotr Buras, rodowity warszawianin, za prace

wująca, w której uczestniczyli niemieccy i polscy bada-

dziennikarskie dotyczące Niemiec, publikowane w pol-

cze, poświęcona była w pierwszym rzędzie kwestiom

skich i niemieckich mediach. Obu mówcom wieczoru,

bieżącym, i po raz kolejny, choć z innej perspektywy

Jerzemu Holzerowi jako wygłaszającemu laudację

zwróciła uwagę, że wymiana polsko-niemiecka na polu

i Piotrowi Burasowi jako laureatowi, udało się wzbudzić

nauki i kultury, organizowana przez instytucje i osoby

bardzo życzliwe reakcje licznie przybyłej publiczności.

prywatne, obejmuje bardzo szerokie spektrum, w ramach
którego wiele zagadnień pozostaje jeszcze do zgłębienia.

Przezwyciężanie konﬂiktów i ustanawianie pokoju
w średniowieczu

W dniach 27 – 28 maja 2011 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Niemieckim Związkiem
Mediewistów �������������������������������������
(Deutscher Mediävistenverband),������
Towarzystwem Naukowym w Toruniu i Stałym Komitetem
Mediewistów Polskich III mediewistyczne spotkanie
polsko-niemieckie, zatytułowane „Przezwyciężanie
Piotr Buras otrzymuje nagrodę im.ks. Aleksandra Jabłonowskiego.
Od lewej: dyrektor zarządzająca Societas Jablonoviana Ewa TomickaKrumrey, prezes Towarzystwa Hans Henning Hahn, Piotr Buras

konﬂiktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu”.
Celem sesji, w której udział wzięli historycy i ﬁlolodzy
z Niemiec, Polski, Austrii i Węgier była dyskusja nad

W obrębie poszczególnych paneli konferencyjnych

rozmaitymi metodami zażegnywania konﬂiktów i rytu-

wskazywano na złożone i wielowarstwowe aspekty

alnymi gestami pojednania w średniowieczu. Więk-

relacji naukowych pomiędzy sąsiadującymi państwami,

szość uczestników koncentrowała się pod względem

zarówno w naukach humanistycznych, jak i przyrodni-

geograﬁcznym na państwach Europy Zachodniej i Środ-

czych czy „naukach o życiu”, przy czym w wystąpieniach

kowej, jako kontekst porównawczy pojawiły się jed-

znaczącą rolę odgrywały pojęcia takie jak „transnaro-

nak także referaty dotyczące Rusi, Cesarstwa Bizan-

dowość” i „sieci naukowe”. Zakres tematów obejmo-

tyńskiego i krajów muzułmańskich. Zespół zagadnień

wał od „Kontaktów i barier między polskimi i saskimi

związanych z „przezwyciężaniem konﬂiktów” roz-

kulturami wiedzy w XVIII w.” (Stanisław Roszak),

ważano zarówno od strony reﬂeksji teoretycznej, jak

52

B. Transfer badań naukowych

i pragmatyki działań politycznych. Wiele uwagi poświę-

tem jednego z wystąpień, podczas gdy inny zajął się

cono konkretnym praktykom związanym z podpisy-

specyﬁką rozwiązywania konﬂiktów we władztwach

waniem dokumentów pokojowych. Istotne znaczenie

duchownych na przykładzie patriarchatu akwilej-

miał w tym wypadku m. in. dobór miejsca prowadzenia

skiego i księstwa biskupów wrocławskich.

rokowań. Za szczególnie dogodne rozwiązanie uważano spotkania na środku rzeki, co na przykładach ze
średniowiecznej Francji wykazał Paul Töbelmann. Dys-

Images of Power in Medieval Poland

kutowano także problem doboru tłumaczy, niezbędnych zwłaszcza w przypadku traktatów pokojowych,

17 czerwca 2011 r. Niemiecki Instytut Historyczny w War-

zawieranych między krajami muzułmańskimi i chrześci-

szawie zorganizował całodzienne warsztaty zatytuło-

jańskimi. W dwóch wystąpieniach dotyczących Bizan-

wane „Images of Ducal Power in Medieval Poland”.

cjum i Węgier sproblematyzowana została rola kobiet

W ramach warsztatów, przeprowadzonych wedle

w działaniach pojednawczych. Podczas sesji zwrócono

koncepcji Ewy Wółkiewicz (NIH Warszawa), Piotra

również uwagę na problem konﬂiktów w środowisku

Góreckiego (Riverside, USA) i Sébastiena Rossignola

lokalnym. W oparciu o bogatą dokumentację źródłową

(Toronto, Kanada) przedstawiono nowe wyniki badań

jeden z referentów przedstawił wieloletni spór mię-

nad reprezentacją władzy książęcej w średniowiecznej

dzy Elblągiem a mieszkańcami okolicznych wsi na tle

Polsce oraz nad komunikacją pomiędzy władcą a pod-

obowiązków związanych z umacnianiem grobli i tam

danymi. W centrum zainteresowania siedmiorga refe-

przeciwpowodziowych.

rentów z Niemiec, Polski, Kanady, Czech i USA znalazły się kwestie propagandy władzy, retoryki i języka
politycznego, jaki i ówczesna reﬂeksja ideologiczna.
Problematyka ta została omówiona na przykładzie
poszczególnych księstw piastowskich, Królestwa Polskiego, Śląska i Litwy.
W pierwszej sekcji Radosław Kotecki (Bydgoszcz) poruszył kwestię przedstawionego w kronice Galla Anonima
wizerunku Bolesława Chrobrego jako obrońcy Kościoła,
zaś Ewa Wółkiewicz zarysowała relacje pomiędzy biskupem a świętym patronem diecezji widzianej przez pryzmat tworzenia świeckiego władztwa terytorialnego.

Władca rozwiązujący konflikt

Badaczka wskazała na liczne przykłady wykorzystania
kultu św. Jana Chrzciciela jako patrona budowanego

Odrębną kwestię stanowił problem udziału duchow-

od końca XIII w. księstwa biskupów wrocławskich.

nych w konﬂiktach. Normy kościelne wykluczały ich

Kristina Markman (Los Angeles) zbadała środki reto-

jakikolwiek udział w działaniach zbrojnych i przelewie

ryczne stosowane w dokumentach łacińskich litew-

krwi, a sankcją było wykluczenie ze stanu duchownego.

skiego księcia Giedymina celem ukazania Litwy jako

Aby móc ponownie podjąć swoje obowiązki duszpa-

kraju równego pozycją państwom chrześcijańskim.

sterskie duchowny musiał uzyskać papieskie rozgrze-

Przedmiotem zainteresowania drugiej sekcji była pro-

szenie. Supliki o tego rodzaju dyspensy były przedmio-

blematyka reprezentacji władzy na średniowiecznym
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Śląsku. Przemysław Wiszewski (Wrocław) poruszył

których po upadku rewolucji zmuszono do emigracji.

kwestię komunikacji pomiędzy władcą a jego pod-

Naszkicowała tworzenie się ponadnarodowej prze-

danymi na przykładzie kontaktów pomiędzy Henry-

strzeni, w której uczestnicy wydarzeń 1848 r. odnajdy-

kiem Żelaznym a kanonikami regularnymi w Żaganiu;

wali się jako uchodźcy polityczni; charakteryzowała się

zanalizował przy tym zagadnienie stosowania prze-

ona z jednej strony konkurencją o środki ﬁnansowe,

mocy jako środka komunikacji oraz trudności, które

z drugiej zaś powstawaniem poczucia tożsamości emi-

wynikały ze stosowania przez świeckich i duchownych

grantów jako międzynarodowych „towarzyszy broni”.

odmiennych kodów komunikacyjnych. Sébastien Ros-

Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie) zajęła się war-

signol (Toronto) zbadał zmienną intytulację śląskich

szawskimi studentami, którzy w XIX stuleciu kształcili

książąt, m.in. na przykładzie dokumentów Henryka

się poza krajem. W sposób szczególny starała się przy

Probusa. Mario Müller (Chemnitz) zarysował nega-

tym odpowiedzieć na pytanie, jak samookreślenie się

tywny obraz księcia Jana Żagańskiego, wyłaniający się

owych studentów zmieniało się pod wpływem naucza-

z listów elektora brandenburskiego Albrechta, a także

nia za granicą. W ten sposób udało się jej pokazać, że

polityczne konsekwencje konﬂiktowego charakteru

rozpolitykowanie studentów, przedstawione szczegó-

księcia dla jego dalszej kariery. W ostatnim referacie

łowo na przykładzie Bogusława Limanowskiego, było

Petr Kozak (Opawa) przyjrzał się środkom i formom

zaledwie jedną z możliwych reakcji na doświadczenie

reprezentacji władzy, jakie stosował przyszły polski

pobytu poza krajem. Badaczka scharakteryzowała grupę

król Zygmunt Jagiellończyk podczas swoich rządów

studentów, którzy w mniejszym stopniu poświęcali się

na Śląsku. Jako typowe strategie pozyskiwania symbo-

kwestiom narodowym, za to dzięki zdobytemu wykształ-

licznego kapitału zostały ukazane podróże połączone

ceniu stawali się częścią wysoko wyspecjalizowanej „elity

z uroczystymi adwentami do miast, pielgrzymki i uczty.

zawodowej”.

Nacjonalizm w perspektywie powiązań historycznych

W dniach 17. – 20. 11. 2011 odbyła się w Waszyngtonie
doroczna konferencja Association for Slavonic, East
European and Eurasian Studies, podczas której Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie był organizatorem własnego panelu pt. „Entangled Histories of
Nationalism: Transnational Approaches to the Rise of
the Nation-State in 19th and early 20th Century Central Europe”. W ramach panelu badacze związani z III
obszarem tematycznym Instytutu poddali międzynarodowej publiczności pod dyskusję najnowsze wyniki
swoich badań, dotyczących relacji pomiędzy konstrukcją tożsamości narodowych a siecią uwarunkowań
międzynarodowych. Helena Toth (Ludwigs-Maximilians-Universität w Monachium) zajęła się w swoim wystąpieniu węgierskimi uczestnikami powstania 1848 r.,

Plakat związkowy Drugiej Międzynarodówki [Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników], Paryż, 1888
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Robert Brier (NIH w Warszawie) w referacie dotyczą-

Instytut Historyczny w Warszawie, Nordost-Institut

cym kwestii polskiej w dyskusjach Drugiej Między-

w Lüneburgu oraz Żydowski Instytut Historyczny. Sympo-

narodówki zilustrował stosunek organizacji między-

zjum, współﬁnansowane ponadto ze środków Polsko-

narodowych do kwestii nacjonalizmu. We wczesnym

-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Ambasadę

socjalizmie kwestię polską dyskutowano pierwotnie

Szwajcarii w Warszawie, zgromadziło antropologów,

w kontekście zagadnień związanych z suwerennością

historyków, socjologów i literaturoznawców z dzie-

państwową. Dopiero gdy zaczęto kwestionować funk-

sięciu państw. Dyskutowali oni na temat warunków

cjonowanie niezależnej polskiej delegacji na kongre-

życia, perspektyw i szans życiowych europejskich

sach Międzynarodówki, pojawiła się koncepcja prawa

Żydów w pierwszych latach po Holokauście. W obliczu

do samostanowienia narodów – w związku z tym rów-

rozmiarów popełnionej zbrodni, wobec powojennych

nież pozostali socjaliści poczuli się w coraz większym

zawirowań politycznych i utrzymywania się nastrojów

stopniu przedstawicielami narodowej klasy robotni-

antysemickich, a także powtarzających się brutalnych

czej. W swoim komentarzu do referatów Brian Porter-

aktów przemocy na tym tle, wielu Żydów zadawało

-Szűcs (University of Michigan) wpisał poszczególne

sobie pytanie, czy powinni wracać do swoich przedwo-

wystąpienia w szeroki kontekst historii myśli narodo-

jennych ojczyzn i zacząć tam życie od nowa, czy może

wej XIX i XX wieku. Pochwalił referaty, uznając je za

raczej wyemigrować z Europy. Badacze stawiali m.in.

ważny wkład w historiograﬁę, starającą się wyjaśnić

pytanie, czy powiodła się próba odbudowania żydow-

hegemonię myśli narodowej w końcu XIX i początkach

skiego życia, żydowskich instytucji i żydowskiej kultury

XX wieku. Panel, który spotkał się z ogromnym zain-

i jakie czynniki polityczne, religijne i społeczne okazały

teresowaniem i wywołał ożywioną dyskusję, prowa-

się w tym względzie decydujące.

dzony był przez Teda Weeksa (University of Southern
Illinois).

Cztery sekcje obrad poprzedzone zostały dwoma referatami wstępnymi. Frank Golczewski (Hamburg) obrał

W trakcie konferencji Polish Studies Association przy-

w swoim wystąpieniu pt. „Die Nachkriegsperiode

znała nagrodę Aquila Polonica Best Article Award in

– eine völlig neue Welt?“�������������������������
(„Okres powojenny – cał-

Polish Studies 2011. Spośród łącznie dziewiętnastu

kiem nowy świat?”) perspektywę makrohistoryczną,

nominowanych artykułów wybrano trzy. Jednym z nich

podczas gdy Joanna Tokarska-Bakir (Warszawa) zapre-

był tekst Roberta Briera (NIH w Warszawie) opubliko-

zentowała wyniki studium mikrohistorycznego. Kwe-

wany w czasopiśmie „East European Politics and Socie-

stię Zostać czy wyjechać? omówiła na przykładzie

ties“, który został wyróżniony poprzez „honorable

Zelmana Bauma i Żiwy Kupferblum ze wsi Klimontów.

mention“.

Referaty w pierwszej sekcji, dotyczące międzynarodowych wędrówek Żydów po wyzwoleniu, zajmowały
się legalnymi i nielegalnymi migracjami z Polski, feno-

To stay or go – dilemmas of the Holocaust survivors

menem powrotów z emigracji i przykładami Francji
i Belgii jako krajów tranzytowych dla Żydów ocalałych

W dniach 5-7 grudnia 2011 r. odbyła się w Warszawie

z Zagłady. Referat na temat historii migracji Żydów

międzynarodowa konferencja pt. To stay or go? Jews

wileńskich zawierał zachętę do rozciągnięcia perspek-

in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust

tywy badawczej na poszczególne etapy powojennych

/ Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych

wędrówek Ocalałych i kierowania się w studiach para-

latach po Holokauście, zorganizowana przez Niemiecki

dygmatem postulowanym przez antropologa kultury,
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George’a E. Marcusa. Wystąpienie na temat działal-

lacji, analizując literackie dyskusje o obecności Żydów

ności wschodnioeuropejskich rabinów w obozach DP

w Polsce na tle odnowy życia kulturalnego w języku

było pomostem łączącym sekcję pierwszą z drugą, któ-

jidysz, odbudowę żydowskiego ruchu robotniczego

rej przedmiotem był bezpośredni wpływ Holokaustu

w duchu ideałów Bundu, a także działalność żydow-

na wspólnoty żydowskie i ich tożsamość.

skich komunistów.
Referaty trzeciej sekcji były poświęcone stosunkowi
politycznego establishmentu i społeczeństwa do Żydów,
na przykładach krajów komunistycznych i niekomunistycznych. Zakres omawianych tematów rozciągał się
od polityki Szwajcarii wobec ocalałych z Zagłady, sytuacji niemieckojęzycznych Żydów w Polsce i Czechosłowacji po 1945 r., starań międzynarodowej organizacji
żydowskiej „Jewish Cultural Reconstruction“, by dziedzictwo kulturowe systematyzować wedle kryteriów
etnicznych, a nie terytorialnych, aż po problem restytucji mienia żydowskiego w Poznaniu i Wrocławiu.

Od lewej: Helena Datner, Katrin Steffen, Katrin Stoll

Przedmiotem ostatniej sekcji były wczesne próby doku-

Pytanie: wyjechać czy zostać? było z punktu widzenia

o Holokauście. Na przykładzie losów wybranych akto-

ortodoksyjnych Żydów bardzo złożone. Jak wyłożył

rów żydowskich (Philip Friedman, Michał Borwicz

Gershon Greenberg (Washington D.C.), ortodoksyjni

i Genia Silkes) oraz działalności Muzeum Żydowskiego

myśliciele zajmowali trzy zasadnicze pozycje ideolo-

w Wilnie zaprezentowano sposoby przepracowania

giczne: 1. pozostać w Europie i odbudować tu żydow-

Zagłady, stosowane paradygmaty i metody badawcze,

skie życie; 2. opuścić Europę (2.1. na zawsze; 2.2. na

a także postawy Żydów wobec minionych wydarzeń

rzecz Izraela, w imię Tory); 3. zostać a zarazem wyje-

i ich interpretacje. Centralnym zagadnieniem były tu

chać, tj. zapewnić kontynuację żydowskiej egzystencji,

świadectwa związane z Holokaustem oraz pytanie,

a także judaizmu zarówno w diasporze, jak i w Izra-

jak wprowadzić owe źródła do nie-pozytywistycznej

elu. Referaty na temat życia Żydów w powojennych

historiograﬁi, kładącej nacisk na doświadczenia oﬁar.

mentowania Zagłady, a także formy badań i pamięci

Niemczech, okupowanych przez aliantów, powrotu
uciekinierów i Ocalałych z obozów koncentracyjnych

Podsumowując, owo ogólnoeuropejskie, interdyscypli-

do Wiednia oraz studium przypadku dotyczące Żydów

narne podejście łączące w sobie wiele perspektyw,

i nie-Żydów w Radomiu stały się przyczynkiem do dys-

okazało się bardzo owocne. Dyskusja wokół zaprezen-

kusji o stosowności pojęcia „powrotu”, wzajemnym

towanych zagadnień będzie kontynuowana w obrębie

postrzeganiu się Żydów i nie-Żydów, a także kazały

wymienionych wyżej sekcji podczas kolejnej konferen-

postawić pytanie o odmienioną przestrzeń społeczną,

cji, która odbędzie się 14 i 15 maja w Żydowskim Insty-

jaką Ocaleni znaleźli w swoich dawnych małych ojczy-

tucie Historycznym. Zbiorą się tam badacze, których

znach. W końcu omówiono możliwości działania i

propozycje wystąpień ze względu na dużą liczbę zgło-

perspektywy, jakie rysowały się przed Ocalałymi w

szeń nie mogły zostać uwzględnione podczas naboru

Belgii, Francji i Polsce, przywołując przykłady asymi-

do konferencji grudniowej.
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Prezentacje książek

Prześladowanie Żydów w okupowanej Polsce

11 października 2011 r. Niemiecki Instytut Historyczny

wystąpieniu kilka zakresów tematycznych, na których

w Warszawie we współpracy z Institut für Zeitgeschichte

opiera się publikacja, a także pewną liczbę faktów na

(Monachium-Berlin) opublikował czwarty tom wydaw-

temat Generalnego Gubernatorstwa, w świetle których

nictwa „Verfolgung und Ermordung der europäischen

było ono w czasie wojny ogromnym obszarem „zsyłki”

Juden durch das nationalsozialistische Deutschland“

Żydów z Rzeszy i wcielonych do niej ziem polskich.

(VEJ), Polen 1939-1941“ („Prześladowanie i ekstermi-

W nawiązaniu do tego wystąpienia odbyła się dyskusja

nacja europejskich Żydów przez nazistowskie Niemcy,

pomiędzy Andreasem Wirschingiem, Klausem-Pete-

Polska 1939-1941”). Zaprezentowany tom jest częścią

rem Friedrichem, Barbarą Engelking (Centrum Badań

długofalowego projektu wspieranego przez Institut

nad Holokaustem Polskiej Akademii Nauk w Warsza-

für Zeitgeschichte (IfZ) w Monachium we współpracy

wie) i Andreą Löw (pracownik naukowy przy projekcie

z innymi instytucjami. Andreas Wirsching, dyrektor IfZ,

wydawniczym), moderowana przez Ruth Leiserowitz;

dokonał na początku wieczoru prezentacji owego pro-

postawiono w niej pytanie, w jakim stopniu opubliko-

jektu, który docelowo obejmować ma na 16 tomów.

wane źródła poszerzają i pogłębiają historyczną inter-

Tomy zostały podzielone wedle kryterium chronolo-

pretację prześladowań Żydów w okupowanej Polsce.

gicznego i regionalnego, a publikowane dokumenty

Podczas ożywionej dyskusji podkreślano, że znacze-

zgromadzono podczas kwerend w różnych archiwach

nie publikacji – stanowiącej zarazem niepowtarzalnie

w Europie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Celem jest

„gęsty” pomnik oﬁar Holokaustu – wzrośnie z chwilą

wydanie szeroko zakrojonego tematycznie wyboru

ukończenia projektu, ponieważ dopiero wówczas moż-

najważniejszych źródeł i dokumentów do historii prze-

liwe będzie uzyskanie porównawczej, europejskiej per-

śladowania i eksterminacji europejskich Żydów. Klaus-

spektywy w badaniach nad prześladowaniem i zagładą

-Peter Friedrich, wydawca 4. tomu, omówił w swoim

europejskich Żydów.
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Handel uliczny w warszawskim getcie
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Kolokwia

Kolokwia Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-

12 stycznia

szawie umożliwiają stypendystom Instytutu oraz mło-

Daniel Wagner (GWZO Lipsk), Elitenwandel und Sprach-

dym naukowcom przebywającym gościnnie na stype-

wechsel im spätmittelalterlichen Krakau. Die Polonisie-

ndiach NIH przedyskutowanie w wąskim gronie dotych-

rung der Krakauer Ratsherren und deren Auswirkung

czasowych rezultatów prowadzonych badań. Kolokwia

auf die Schriftsprache der Stadtbücher im späten 15.

odbywają się w środy o godz. 11.00 w sali konferencyj-

und frühen 16. Jahrhundert.

nej Instytutu. W roku 2011 miały miejsce następujące
kolokwia:

26 stycznia
Sebastian Borchers (Ruhr-Universität w Bochum), Rhythmus und Klang. Grundlagen der transnationalen Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und Polen in
der Neuen Musik (1956-1989).
9 lutego
Agnes Kuciel (Zentrum für Zeithistorische Forschung
w Poczdamie), Neue Mütter - neue Väter? Wandel der
Repräsentationen der Geschlechterleitbilder in den
1970-80er Jahren.
23 lutego
Robert Spät (Uniwersytet we Freiburgu), Öffentliche
Debatten über die „polnische Frage” im Deutschen
Reich (1894-1918).
9 marca
Maria Rhode (Uniwersytet w Göttingen), Verbannung und
Wissenschaft. Sibirien als Forschungslabor 1864-1918.

23 marca
Katarzyna Woniak (Uniwersytet w Augsburgu), Von ‚Verdrängen’ bis ‚(Wieder)entdecken’. Die Erinnerungskulturen in den west- und nordpolnischen Kleinstädten:
Łobez (Labes) und Złotów (Flatow) 1945-2007, Vergleichende Studie.
6 kwietnia
Tim Bohse (Zentrum für Historische Forschung w Berlinie),
Der staatliche Kinder- und Jugendaustausch zwischen
der DDR und der VR Polen (1981-1989).
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20 kwietnia

5 października

Sarah Graber Majchrzak (Europejski Uniwersytet Via-

Corinna Felsch (Uniwersytet w Marburgu), Reisen in

drina, Frankfurt n. Odrą), �������������������������������
‚Im gleichen Boot’ trotz Eiser-

die Vergangenheit? Bedeutung und Veränderung von

nen Vorhangs? Arbeitsbeziehungen im Strukturwandel

Geschichtswahrnehmungen bei Reisen Deutscher nach

der west- und osteuropäischen Werftindustrie in den

Polen (1970-1990).

1970er und 1980er Jahren.
19 października
11 maja

Alexandr Osipian (Kramatorsk Institute of Economics

Johannes Koll (Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu),

and Humanities Ukraine), Economic, Pragmatism and

Arthur Seyß-Inquart (1892-1946).

Limits of Tolerance in Discourse and Practice: Perceptions about Armenians, Germans and Jews in polish

15 czerwca

Towns, 1350-1700.

Machtheld Venken (Katolicki Uniwersytet w Leuven),
Early Postwar Memories of Children from the East Prussia

2 listopada

Region (1945-1970).

Agata Sadowska (Uniwersytet w Konstancji), Den
��������
Warschauer Aufstand von 1944 erinnern. Polnische Erinne-

29 czerwca

rungsdiskurse in Heimat und Exil am Beispiel des War-

Hans Christian Dahlmann (Uniwersytet w Münster),

schauer Aufstandes (1945-1990).

Die Gesellschaft Polens in der antisemitischen Kampagne 1968.

9 listopada
Maciej Moszyński (Technische Universität w Berlinie),

17 sierpnia

Antisemitismus in Kongresspolen. Genese und Formie-

Roland Borchers (Freie Universität w Berlinie), �������
Zwangs-

rung einer modernen antijüdischen Ideologie (1864-

arbeit im individuellen und kollektiven Gedächtnis.

1914). Ein Expose.

Das Beispiel Polen.
23 listopada
31 sierpnia

Hanna Schmidt-Holländer (Uniwersytet w Hamburgu),

Karina Pryt (Landau), �������������������������������
Die verlorene Filmwelt von War-

Bildung und Erziehung in den jüdischen Ghettos im

schau. Polnisch-jüdische Begegnungen bei der Filmpro-

Zweiten Weltkrieg.

duktion und im Lichtspieltheater 1895-1939.
30 listopada
14 września

Daniela Druschel (Uniwersytet w Moguncji), Karrieren

Tim Buchen (Technische Universität w Berlinie), ‘Impe-

und Aufstiegchancen von polnischen Beamten in der

riale Biographien’ Stanisław Stojałowski und Joseph

Habsburgermonarchie 1772-1848

Bloch als Wegbereiter der ‘Massenpolitik’ in Galizien.
14 grudnia
29 września

Justyna A. Turkowska (Herder-Institut w Marburgu),

Katharina Matro (Stanford University), Vom Junkerland

Wissenschaft als Konstrukt und Inszenierung: ein

zum polnischen Bauernhof: Die Transformation ländli-

deutsch-polnischer Vernetzungsfall im Spiegel der

cher Gemeinde im westlichen Polen, 1944 bis 1956.

Hygienepopularisierung.
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2. Publikacje

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie w 2011 roku

Wieloetniczne Grodno

ponownie skorzystał ze swoich czterech serii wydawniczych jako głównego instrumentu służącego do transferu badań naukowych. W seriach tych publikowane są
zarówno wyniki badań pracowników NIH, jak i innych

Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung
und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt 1919-1991 [Źródła
i Studia, t. 23], Wiesbaden 2010/2011, 372 s., EUR 35, - ISBN 978-3-44706425-5

historyków, edycje źródłowe dotyczące dziejów Polski
i historii stosunków polsko-niemieckich, jak również

Monograﬁa Felixa Ackermanna o stosunkach wielo-

prekursorskie metodologicznie i fundamentalne tre-

narodowościowych w Grodnie w latach 1919-1991,

ściowo studia dotyczące historii Europy, Polski i Niemiec

która powstała na bazie pracy doktorskiej obronionej

w przekładach na język polski lub niemiecki. W minio-

na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

nym, roku ukazały się w sumie: tom 10. (drugie wyda-

przedstawia na przykładzie zjawisk nacjonalizacji i sowie-

nie), 22. i 23. serii Źródła i Studia, tom 25. w ramach

tyzacji zawłaszczanie miasta środkowoeuropejskiego

Pojedynczych Publikacji NIH, tomy 13. i 14. Serii Klio

w XX wieku przez różne aparaty państwowe. Dla-

w Polsce oraz tom 17. serii Klio w Niemczech. Ponadto

czego w dzisiejszej republice białoruskiej językiem

Instytut opublikował dwie kolejne książki w ramach

powszechnie używanym w życiu codziennym jest język

projektów kooperacyjnych. Łączna produkcja książ-

rosyjski? Dlaczego interpretacje historii: postsowiecka

kowa Instytutu w omawianym roku wniosła dziewięć

i narodowa są sobie przeciwstawiane jako interpre-

pozycji.

tacje z pozoru nie do pogodzenia? Jaki wpływ na tę
sytuację miała okupacja niemiecka podczas I i II wojny
światowej? Felix Ackermann bada te kwestie posługując się analizą historii lokalnej Grodna, należącego
przed II wojną światową do II Rzeczypospolitej, a obecnie znajdującego się na terenie Białorusi. Autor opisuje
szczegółowo gwałtowną przemianę Grodna z miasta
o proﬁlu rzemieślniczo-handlowym, w którym większość ludności mówiła po polsku i w jidysz w zindustrializowane miasto sowieckie, zdominowane przez
język rosyjski i białoruski. Podczas pracy nad książką
autor przeprowadził wiele wywiadów w Izraelu, Polsce i na Białorusi ze świadkami tamtych wydarzeń. Brał
także udział w lokalnym tworzeniu historii podczas
dramatycznych wydarzeń w 2004 r. kiedy to doszło do
prześladowania polskiej mniejszości (liczącej 20%) na
Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Dwa lata
później historyczne centrum Grodna zostało zagrożone
na skutek działań określanych przez władze białoruskie
jako „prace rewitalizacyjne”, które w rzeczywistości
oznaczały wyburzenia wielu obiektów zabytkowych.
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Na przykładzie Grodna Felix Ackermann przedstawia

cją regionu, która rozpoczęła się w 1939 r. i przybrała

modelową historię zniszczenia struktury demograﬁcznej

na sile po 1944 r. Sowiecka industrializacja po II wojnie

środkowoeuropejskiego miasta i regionu poprzez wynisz-

światowej stała się zatem podstawą nowoczesnej, bia-

czającą okupację niemiecką i sowiecką podczas II wojny

łoruskiej narracji mieszkańców miast. Książka opisuje

światowej. Monograﬁa jest szczegółowym zapisem

również szczegółowo etapy migracji ludności wiejskiej

wzajemnego przenikania się procesów ludobójstwa,

do miasta, strategie adaptacji tej ludności do życia

pracy przymusowej, deportacji i przesiedleń; autor

w mieście oraz wyjaśnia dlaczego język rosyjski jest

analizuje również w jaki sposób okupanci wykorzysty-

językiem dominującym w kulturze miejskiej Grodna.

wali kwestię przynależności etnicznej i narodowej do

Opisując dzieje Grodna autor często odwołuje się do

sterowania powyższymi procesami. W pracy zbadano,

średniowiecznego pojęcia palimpsestu, gdyż podczas

na podstawie szerokiej bazy źródłowej, etapy powsta-

tworzenia nowych narracji starsze warstwy opowie-

wania narodowości białoruskiej na płaszczyźnie lokal-

ści zostają częściowo wymazane bądź nakładają się

nej. Autor wskazuje na związki pomiędzy „unaro-

na siebie, natomiast ponowne odsłanianie usuniętych

dowieniem” kwestii przynależności etnicznej, które

elementów otwiera nowe możliwości interpretacji

miało już miejsce po I wojnie światowej, a sowietyza-

danej historii.
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Lwowskie doświadczenia wojny
Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt:
Lemberg 1914-1947 [Studia i Źródła, t. 22], Wiesbaden 2010/2011,
632 s., EUR 82,- ISBN 978-3-447-06193-3

– i po części do dziś konkurują – ze sobą nawzajem.
Autor stosuje ujęcie historii doświadczeń do zbadania
wojennych przeżyć każdej z grup etnicznych. Zdaje
sobie sprawę, że doświadczenia Żydów, Polaków
i Ukraińców są ze sobą sprzeczne i że każda grupa sku-

Centralnym przedmiotem zainteresowania autora jest

piona jest na własnym cierpieniu, nie przyjmując do

badanie związków pomiędzy wojną, powstawaniem

wiadomości cierpienia „innych”. Mick traktuje owe

narodów i brutalizacją konﬂiktów etnicznych na przy-

nieprzystawalne doświadczenia poważnie, a jedno-

kładzie wieloetnicznego miasta, jakim był Lwów w latach

cześnie rezygnuje z „uszeregowania ich zależnie od

1914 – 1947. Lwów był przez stulecia wielokulturowym

stopnia zbliżoności do rekonstruowanej rzeczywisto-

tyglem i żywym ośrodkiem życia gospodarczego, poli-

ści”. Ma w ten sposób nadzieję przełamać utrwalone

tycznego i kulturalnego dla Polaków, Żydów i Ukraiń-

interpretacje historyczne, obecne tak w polskiej, jak

ców. Mieszkańcy miasta doświadczyli w okresie będącym

i w żydowskiej i ukraińskiej historiografii.

przedmiotem badania zwierzchności rosyjskiej, austriackiej, zachodnioukraińskiej, polskiej, niemieckiej i sowieckiej. Praca podzielona została na trzy obszary tematyczno-chronologiczne: jako wprowadzenie do tematyki przeprowadzona została, w osobnym rozdziale
książki, analiza stosunków międzyetnicznych we Lwowie w przededniu I i II wojny światowej, ukazująca,
jak owe stosunki prowadziły następnie do eskalacji
konﬂiktów narodowościowych podczas wojny. Drugi
obszar tematyczny koncentruje się na konkretnych
wojennych i okupacyjnych doświadczeniach mieszkańców Lwowa, związanych z ich wzajemnymi stosunkami, a także z relacjami z okupantem. Do tej części
należy m.in. analiza różnic w doświadczeniach wojennych poszczególnych grup etnicznych oraz opis tego,
jak odmiennie ten sam fakt historyczny był interpretowany przez każdą z owych grup, tj. jak każdy z etnosów wbudowywał dane zdarzenie we własną „kon-

Niemiecka administracja cywilna w okupowanej Polsce
Bogdan Musial, Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im
Generalgouvernement [ Źródła I Studia, t. 10], wyd. 2., Wiesbaden
2011, 435 s., EUR 29,90 ISBN 978-3-447-06493-4.

strukcję rzeczywistości”. I tak np. Polacy i Ukraińcy
uznali początkowo wkroczenie Niemców w czerwcu

Opublikowana w wydawnictwie Harrassowitz w ramach

1940 r. za wyzwolenie od sowieckiego terroru i depor-

cyklu „Zródła i Studia” Niemieckiego Instytutu Histo-

tacji. Z kolei dla lwowskich Żydów wiadomość o wkro-

rycznego w Warszawie monograﬁa Bogdana Musiała

czeniu Niemców oznaczała katastrofę. Trzeci obszar

bada bardzo dogłębnie rolę i motywy niemieckiej

tematyczny dotyczy okresu powojennego (lat 1918-

administracji cywilnej w prześladowaniu Żydów w Gene-

1939 w Rzeczpospolitej i sowietyzacji po 1944 r.); Mick

ralnym Gubernatorstwie. W historiograﬁi Holokaustu

ukazuje tu, w jaki sposób każda z trzech grup ludności

ten aspekt został uwzględniony tylko w niewielkim

wytworzyła w mieście własną kulturę pamięci o woj-

stopniu, a dotychczasowe badania koncentrowały się

nie/wojnach i jak owe kultury pamięci konkurowały

przede wszystkim na odpowiedzialności aparatu SS
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i policji za wymordowanie ludności żydowskiej. Tym-

Renty za pracę w getcie: nauki historyczne

czasem Bogdan Musiał pokazuje na podstawie szero-

a interpretacje prawa

kiej, starannie zbadanej bazy źródłowej, że pracownicy
niemieckiej administracji cywilnej zgodnie pomagali SS
i policji w organizacji i przeprowadzeniu eksterminacji
Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Bez ich aktyw-
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Stephan Lehnstaedt, Geschichte und Gesetzesauslegung. ���������
Zu Kontinuität und Wandel des bundesdeutschen Wiedergutmachungsdiskurses am Beispiel der Ghettorenten, [Einzelveröffentlichungen des
Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 25], Osnabrück 2011,
302 s., EUR 35,- ISBN 978-3-938400-69-2.

nego zaangażowania mord na Żydach „byłby niewykonalny w tak krótkim czasie i na tak ogromną skalę”.
W pracy zanalizowano najpierw strukturę, zadania
i kompetencje administracji cywilnej w Generalnym
Gubernatorstwie zwracając przy tym szczególną
uwagę na dystrykt lubelski. Struktury administracyjne
nie są jednak przedstawiane jako anonimowy aparat
biurokratyczny, lecz „wypełnione” ludźmi zajmującymi
określone stanowiska. Biograﬁczno-administracyjna
metoda badawcza zastosowana we wszystkich rozdziałach książki ułatwia przypisanie konkretnego działania
pojedyńczym aktorom. Takie podejście zyskuje szczególnie na znaczeniu w drugiej i trzeciej części pracy;
pokazano tutaj aktywne uczestnictwo pracowników
administracji cywilnej wymienionych z nazwiska w poszczególnych etapach prześladowania Żydów, od odbierania im praw i zamykania w gettach po systematyczne
mordy. Autor zastanawia się też nad sposobem myślenia, motywami oraz wcześniejszą socjalizacją sprawców.
Musiał stoi na stanowisku, że argumentacja ekono-

W roku 2002 niemiecki Bundestag uchwalił jednogło-

miczno-wojenna, osobiste korzyści, a także antysemi-

śnie ustawę o rentach za pracę w getcie (ZRBG), dzięki

tyzm odegrały decydującą rolę w motywacji tych osób.

której Ocaleni z Holocaustu mogą starać się o rentę za

Integralną częścią tomu jest też indeks zawierający

pracę na rzecz III Rzeszy, gdy wykonywali ją z własnej

biograﬁe najbardziej aktywnych pracowników admi-

woli i była ona płatna. Realna praktyka przyznawania

nistracji cywilnej. Autor śledzi również ich powojenne

rent okazała się jednak dosyć sporna i wielu z 70.000

losy. Tylko niektórzy z nich zostali postawieni przed

wnioskodawców nie otrzymało do dziś żadnego świad-

trybunałem sądowym i osądzeni po 1945 r. w RFN.

czenia. W publikacji zbadano proces tworzenia ustawy

Wielu zrobiło kariery, zwłaszcza w latach 50., w sferze

i jej wdrażania z perspektywy kontekstu historycznego

gospodarki, w sądownictwie i w polityce lokalnej.

pracy w getcie. Książka dostarcza nie tylko analizy
prawno-politycznej, ale również przedstawia zagadnienia oddziaływania i recepcji tej problematyki. Praca
poświęcona jest głównie kwestii interpretacji prawnej przyznawania rent: okazuje się bowiem, że istniały
częściowe różnice pomiędzy intencjami ustawodawcy,
polityką podatkową państwa i oczekiwaniami wnio-
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skodawców; wynikały one z odmiennej interpretacji

do „europeizacji” Europy i zawężania rodowodu euro-

samego pojęcia „pracy w getcie” przez sferę polityki,

pejskiej kultury do kręgu chrześcijaństwa łacińskiego.

ubezpieczycieli oraz poszkodowanych. Publikacja podej-

Właśnie dlatego Karol Modzelewski stara się w swojej

muje ten aktualny temat i wpisuje go jednocześnie

pracy zdekonstruować pojęcie „barbarzyńca” i pozba-

w dotychczasowy dyskurs odszkodowawczy; przedmio-

wić je w ten sposób negatywnej, wartościującej kono-

tem szczególnej analizy jest przy tym sama droga

tacji. Jego zdaniem elementy barbarzyńskiego dzie-

do uzyskania odszkodowania. W aneksie znajduje się

dzictwa występują do dziś w Europie, a nawet w USA

obszerny zbiór materiałów źródłowych zawierający naj-

(zasada jednomyślności werdyktu przysięgłych, myśl

ważniejsze orzeczenia sądów i postanowienia admini-

kolektywistyczna, określone zwroty w niektórych języ-

stracyjne dotyczące poszczególnych przypadków przy-

kach) i są częścią składową zróżnicowanej tożsamości

znawania rent.

kontynentu. Autor bada ze starannością zwyczaje,
instytucje wspólnoty plemiennej, struktury społeczne
oraz rytuały zemsty i pojednania ludów barbarzyńskich

Karol Modzelewski o „barbarzyńskiej Europie”’
Karol Modzelewski, Das barbarische Europa. Zur sozialen Ordnung
von Germanen und Slawen im frühen Mittelalter, tłum. Heidemarie
Petersen, wstęp Eduard Mühle [Klio w Polsce, t. 13], Osnabrück 2011,
484 s., EUR 34.80,- ISBN 978-3 -938400-66-1

na przykładzie Germanów i Słowian Zachodnich. Zarysowuje również kwestię przekształcania się ładu społecznego tych plemion na przestrzeni jednego tysiąclecia. Odnośnie metodologii badań autor skłania się ku
postulatom Reinharda Wenskusa, który już w latach 70.
ubiegłego stulecia zwrócił się przeciwko etnicznej segregacji źródeł w badaniach nad plemionami germańskimi
i słowiańskimi. Dlatego też Modzelewski całkowicie
świadomie zdecydował się na analizę źródeł tak odległych od siebie czasowo i geograﬁcznie jak Germania Tacyta i Chronica Slavorum Helmolda. Integralną
częścią książki jest esej wprowadzający „Der
�����������
Mediävist und politischer Zeitgenosse Karol Modzelewski”
Eduarda Mühle, który opisuje drogę kariery naukowej
Modzelewskiego - wybitnego naukowca i jednocześnie
jego zaangażowanie polityczne jako jednego z głównych aktorów ruchu Solidarność. Esej analizuje także
wzajemne oddziaływanie na siebie obu elementów tej
niezwykłej biograﬁi.

Napisana z rozmachem, pogłębiona monograﬁa podejmuje zagadnienie różnorodnych korzeni kultury europejskiej. Autor reprezentuje tezę, że kulturowe dziedzictwo Europy wywodzi się nie tylko z cywilizacji
śródziemnomorskiej, ale zawiera również elementy
tradycji i zwyczajów tzw. ludów barbarzyńskich. Protekcjonalne traktowanie barbarzyńców przez Greków
i Rzymian doprowadziło na przestrzeni wielu stuleci

Nacjonalizm jako strategia legitymizacji władzy
komunistycznej
Marcin Zaremba, Im nationalen Gewande. Strategien kommunistischer Herrschaftslegitimation in Polen 1944–1980, tłum. Andreas
R. Hofmann, wstęp Robert Brier [Klio w Polsce, t. 14], Fibre-Verlag,
Osnabrück 2011, 437s., € 39,80, ISBN 978-3-938400-67-8
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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opubli-

terystyczne poczucie misji dziejowej istniała nie tylko

kował w serii Klio w Polsce niemieckie tłumaczenie

w Polsce i Rosji, lecz również w Niemczech i Francji.

nowatorskiej pracy Marcina Zaremby na temat związ-

Równocześnie autor nie ignoruje też faktu, że czynniki

ków pomiędzy nacjonalizmem a komunistyczną legi-

historyczno-ekonomiczne mające wpływ na powstanie

tymizacją władzy. Choć komunizm powstał jako ruch

tej warstwy w Niemczech i we Francji były inne niż

polityczny o jednoznacznie internacjonalistycznym

w Rosji i Polsce: i tak np. inteligencja w Niemczech

wydźwięku, niemal wszystkie partie komunistyczne

uformowała się pod wpływem protestantyzmu i etosu

Europy Środkowej i Wschodniej usiłowały legitymizo-

mieszczańskiego, podczas gdy w Polsce i w Rosji na

wać swoją władzę sięgając po wartości i wyobrażenia

skutek braku silnego mieszczaństwa kształtowała ją

z repertuaru nacjonalistycznego. Te właśnie komu-

kultura szlachecka. Sdvižkov stworzył portret warstw

nistyczne strategie legitymizacyjne śledzi w swojej

wykształconych w czterech krajach, ukazujący różnice

książce – na przykładzie Polski – Marcin Zaremba.

i podobieństwa między nimi. Analizuje on również

Stosując starannie przemyślaną teoretycznie i meto-

ich stosunek do państwa, modernizacji, różnorodne

dologicznie perspektywę badawczą i opierając się na

wyobrażenia o idealnym porządku społecznym. Czy-

szerokiej bazie źródłowej, autor pokazuje, jak partia

telnik poznaje też specyﬁczny styl życia inteligencji

rządząca usiłowała poszerzyć komunistyczny dyskurs

w Paryżu, Berlinie, Warszawie i Moskwie, „inteli-

legitymizacyjny o treści i symbole zaczerpnięte z kul-

gencką” topograﬁę tych miast, strategie reprodukcji

tury narodowej i uważane w zasadzie za nie do pogo-

elit i tworzenia sieci kontaktów między nimi. Piąty

dzenia z marksizmem-leninizmem. W efekcie powstał

rozdział książki, stanowiący podsumowanie, przed-

wnikliwy opis zagadnienia kluczowego dla polskiej

stawia w sposób syntetyczny zarówno dotychczasową

historii powojennej, skoncentrowany na latach 50. i 60.,

historiograﬁę poświęconą inteligencji jak i najnowsze

obejmujący jednakże również późniejsze okresy i uzu-

zagadnienia badawcze.

pełniony o porównania z innymi państwami Układu
Warszawskiego. Książka Zaremby stanowi tym samym
ważny wkład do historiograﬁi najnowszych dziejów
Polski, a jednocześnie poszerza zakres badań historycznych nad komunizmem.

Epoka inteligencji
Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy
wykształconej w Europie [Klio w Niemczech t.17], Warszawa 2011,
311 s., 34,- PLN, ISBN 978-83-7543-203-9

Książka przedstawia wielowymiarowo, za pomocą
podejścia porównawczego historię społeczną inteligencji w Europie na przykładzie Francji, Niemiec, Polski
i Rosji w okresie od oświecenia do I wojny światowej
z odwołaniami także do okresu międzywojennego
i czasów po II wojnie światowej). Denis Sdvižkov reprezentuje tezę, że wykształcona elita posiadająca charak-

Louis-Léopold Boilly, Le pouvoir de l’éloquence, litografia, 1824
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Lokacja miast w średniowiecznej Polsce
Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, hrsg. Eduard Mühle
[Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende
Städtegeschichte. Reihe A: Darstellungen, t. 81], Köln 2011, 395 s.,
EUR 39,90 – ISBN 978-3-412-20693-2

łową analizę zachowań rytualnych w tej epoce, zastanawiając się nad ich rolą w procesach sprawowania
władzy. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano szeroki wachlarz rytuałów z okresu wczesnego
i późnego średniowiecza, odnoszących się do różnych
sytuacji politycznych: zakończenia konﬂiktu między

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współ-

władcami, wyrażania spornych roszczeń, spotkania

pracy z Instytutem Porównawczej Historii Miast (Institut

cesarzy z papieżami. Autor nie tylko opisuje elementy

für vergleichende Städtegeschichte����������������
) w Münster opu-

komunikacji rytualnej w średniowieczu, ale bada też

blikował zbiór studiów polskich historyków dotyczący

wnikliwie proces powstawania rytuałów. Reprezen-

historii miast w średniowiecznej Polsce. W konsekwen-

tuje on tezę o „inscenizowaniu” rytuałów przez

cji postępów kolonizacji i rozbudowy sieci osadniczej

władców uważając, że były one świadomie wcześniej

w okresie pełnego średniowiecza również na ziemiach

przygotowywane i konstruowane. Althoff podkreśla

polskich doszło do zasadniczej transformacji Struktur

dwie kwestie kluczowe dla jego rozważań: rytuały,

ekonomicznych i społecznych. Wcześniej istniejące osady

tak jak wszystkie zjawiska miały swoją historię i ule-

targowe i ośrodki grodowe zostały zreorganizowane

gały przemianom wraz ze zmieniającą się sytuacją

topograﬁcznie podczas lokacji i przekształcone w wielo-

społeczną. Posługując się wyrazistymi przykładami

funkcyjne centra handlu i rzemiosła, a poprzez napływ

śledzi również, jak ewoluowały zachowania aktorów

obcych i miejscowych osadników zyskały społeczną

określonych wydarzeń (Karolingowie i ich wasale we

i etniczną dywersyﬁkację. W następstwie adaptacji

wczesnym średniowieczu albo rytuały podporządko-

nowych norm prawnych oraz ukonstytuowania się struk-

wywania się w późnym średniowieczu i wczesnych cza-

tur samorządowych ośrodki te rozwinęły się w komu-

sach nowożytnych vide cesarz Karol V versus książęta

nalne miasta lokacyjne. Prezentowany tom, przygoto-

protestanccy). Trzecia teza autora dotyczy samego

wany do druku i opatrzony wstępem przez Eduarda
Mühle (str. 1-11) zawiera 16 artykułów polskich historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury
przedstawiających najnowsze osiągnięcia polskiej historiograﬁi dotyczące tej złożonej tematyki. Z uwagi na
kontekst narodowy problematyka ta była w ubiegłym
stuleciu przedmiotem gwałtownych sporów między polskimi i niemieckimi historykami.

Potęga rytuałów w średniowieczu
Gerd Althoff, Potęga Rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu,
Warszawa 2011, 209 S., 49 zł, ISBN 978-83-01-16592-5

Nowatorska praca – rezultat wieloletnich badania nad
funkcjonowaniem ładu politycznego w średniowieczu
– ukazuje chronologicznie uporządkowaną, szczegó-
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tytułu książki „Potęga rytuału”. Podkreśla on wielokrotnie i udowadnia także za pomocą trafnych przykładów (inscenizacja rytuałów podporządkowania
w czasach Staufów, spotkania papieży z cesarzami),
że rytuały były powszechnie stosowane w średniowieczu jako instrument sprawowania władzy. Last but
not least praca wskazuje na stabilizującą funkcję
rytuałów w średniowiecznym porządku społecznym,
gdyż dzięki orientacji w rytualnych wzorcach zachowanie ludzi stawało się bardziej przewidywalne i łatwiej
też było dzięki temu rozwiązywać konﬂikty.
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3. Stypendia i naukowcy na pobytach gościnnych

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przyznaje

Mgr Daniel Wagner

stypendia na prace naukowe z zakresu historii Polski,

(GWZO Lipsk / listopad 2010 – styczeń 2011 )

stosunków polsko-niemieckich oraz historii Polski na

„Elitenwandel und Sprachwechsel im spätmittelalterli-

tle historii Europy Środkowo-Wschodniej, do których

chen Krakau. Erforschung der sozialen Verflechtungen

realizacji konieczny jest pobyt w Polsce. Stypendia

und des Spannungsgefüges zwischen Ratsherren und

skierowane są przede wszystkim do młodych naukow-

Adeligen sowie deren Auswirkungen auf die Sprachver-

ców i przyznawane - w zależności od projektu badaw-

hältnisse in den Büchern der Stadt Krakau zu Beginn

czego - na okres od jednego do kilku miesięcy wedle

des 16. Jahrhunderts“.“

kryterium jakości składanych wniosków. Dodatkowym
wyznacznikiem jest stopień powiązania tematycznego

Mgr Tim Bohse

z aktualnymi tzw. zakresami badawczymi Niemiec-

(Zentrum für Historische Forschung w Berlinie /

kiego Instytutu Historycznego. Wraz z nową koncepcją

styczeń – marzec)

zakresów badawczych wiąże się staranie, aby posze-

„Der staatliche Kinder- und Jugendaustausch zwischen

rzyć i ożywić badania i dyskusje naukowe w ich ramach

der DDR und der VR Polen (1981-1989).“

poprzez regularne włączanie w nie naukowców wizytujących. Stosując się do tych wytycznych w 2011 roku

Mgr Sebastian Borchers

przyznano stypendia następującym naukowcom:

(Ruhr-Universität w Bochum / styczeń – luty)
„Rhythmus und Klang. Grundlagen der transnationalen Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und
Polen in der Neuen Musik (1956-1989).“
Mgr Hans Christian Dahlmann
(Uniwersytet w Münster / styczeń – czerwiec)
„Die antisemitische Kampagne in Polen 1968 und der
Exodus der Juden.“
Mgr Sarah Graber Majchrzak
(Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt n. Odrą /
30 stycznia – 30 kwietnia)
„‚Im gleichen Boot’ trotz Eisernen Vorhangs? Arbeitsbeziehungen im Strukturwandel der west- und osteuropäischen Werftindustrie in den 1970er und 1980er
Jahren.“
Mgr Melanie Hembera
(Uniwersytet w Heidelbergu / styczeń – luty)
„Nationalsozialistische Besatzungspolitik im Distrikt
Krakau.“
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Mgr Agnes Kuciel

Dr Maria Rhode

(Zentrum für Zeithistorische Forschung w Poczdamie /

(Uniwersytet w Göttingen / 15 lutego – 15 marca)

styczeń - marzec)

„Wissenschaftler in der Verbannung: Sibirien als Wis-

„Repräsentationen der Geschlechterordnung im sozia-

sensort: Transnationale Netzwerke 1860-1915.“

listischen Polen in den Jahren 1970-1989.“
Prof. Dr Piotr Górecki
Dr Olga Sobolewskaya

(University of California Riverside /

(Uniwersytet w Grodnie / 9 stycznia – 8 marca)

1 kwietnia – 4 czerwca)

„Juden im Osmanischen Reich im ethnokulturellen Grenz-

„Ducal Power in Medieval Silesia.“

bereich (vom Ende des 18. Jh. bis Anfang des 20. Jh.).“
Mgr Christhardt Henschel
Mgr Robert Spät

(Simon-Dubnow-Institut w Lipsku / 1 maja – 15 czerwca)

(Uniwersytet we Freiburgu / styczeń – marzec)

„Vom Kollektiven Gedächtnisort zur nationalen Insti-

„Die öffentliche Diskussion über die �polnische Frage�

tution. Juden, Polen und die polnischen Streitkräfte

im Deutschen Reich 1894-1918.“

1918-1939.“

Dr Machteld Venken

Dr Johannes Koll

(Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia /

(Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu / maj)

14 stycznia – 14 czerwca)

„Arthur Seyß-Inquart. Biographie eines österreichischen

„World War II, Memories, Identities. Three case studies

Nationalsozialisten.“

on Children, Border Regions and Migrants in Europe.“
Mgr Iwona Dadej
Mgr Kerstin Hinrichsen

(Freie Universität w Berlinie / maj – wrzesień)

(Zentrum für Historische Forschung w Berlinie /

„�Es ist besser, wenn du liesest�: Deutsch- polnische

luty – marzec)

Akteurinnen der Frauenbildungsbewegung vor und

„Regionales Erinnern im Lebuser Land nach 1945 im

nach dem Ersten Weltkrieg. Transnationale Kontakte

Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen.“

und Verflechtung.“

Mgr Katarzyna Woniak

Mgr Roland Borchers

(Uniwersytet w Augsburgu / luty – marzec)

(Freie Universität w Berlinie / sierpień)

„Von ‚Verdrängen’ bis ‚(Wieder)entdecken’. Die Erin-

„Zwangsarbeit im individuellen und kollektiven

nerungskulturen in den west- und nordpolnischen

Gedächtnis. Das Beispiel Polen.“

Kleinstädten: Łobez (Labes) und Złotów (Flatow) 19452007. Vergleichende Studie.“

Dr Tim Buchen
(Technische Universität w Berlinie / sierpień – grudzień)
„‚Politische Doppelbiographie’: Joseph Bloch und Stanisław Stojałowski.“
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Mgr Anna Novikov-Almagor

Mgr Maciej Moszyński

(Hebrew University, Jerozolima /

(Technische Universität w Berlinie /

28 sierpnia – 28 października)

październik – listopad)

„Beetween Deutschland and Polska: the Clash of Iden-

„Antisemitismus in Kongresspolen. Genese und For-

tities in Interwar Eastern Upper Silesia.“

mierung einer modernen antijüdischen Ideologie
(1864-1914). Ein Expose.“

Dr Karina Pryt
(Landau / sierpień – październik)

Dr Alexandr Osipian

„Die verlorene Filmwelt von Warschau. Polnisch-jüdi-

(Kramatorsk Institute of Economics and Humanities,

sche Begegnungen bei der Filmproduktion und im

Ukraine / październik)

Lichtspieltheater 1918-1939.“

„Economic Pragmatism and Limits of Tolerance in
Discourse and Practice: Perceptions about Armenians,

Mgr Corinna Felsch

Germans and Jews in Polish Towns, 1350-1700.“

(Uniwersytet w Marburgu / 19 września – 19 listopada)
„Reisen in die Vergangenheit? – Bedeutung und Ver-

Mgr Agata Sadowska

änderung von Geschichtswahrnehmungen bei Reisen

(Uniwersytet w Konstancji /

Deutscher nach Polen (1970-1990).“

6 października – 6 listopada)
„Den Warschauer Aufstand von 1944 erinnern. Polni-

Mgr Katharina Matro

sche Erinnerungsdiskurse in Heimat und Exil am Bei-

(Stanford University / wrzesień – listopad)

spiel des Warschauer Aufstandes (1945-1990).“

„From Prussian Estate to polish Farm: The transformation of Rural Communities in Poland’s New Western

Mgr Mindaugas Sapoka

Territories, 1944-1956.“

(University of Aberdeen /30 października – 31 grudnia)
„The Genesis and Organisation of the Vilnius Gene-

Mgr Hanna Schmidt-Holländer (z d. Schlechter)

ral Confederacy of Grand Duchy of Lithuania (1714-

(Uniwersytet w Hamburgu / wrzesień – listopad)

1717).“

„Bildung und Erziehung in den jüdischen Ghettos im
Zweiten Weltkrieg.“

Mgr Justyna A. Turkowska
(Herder-Institut w Marburgu / 1 stycznia – 15 stycznia)

Mgr Rafal Szala

„Wissenschaft als Konstrukt und Inszenierung: ein

(Goethe-Universität we Frankfurcie n. Menem /

deutsch-polnischer Vernetzungsfall im Spiegel der

15 września – 15 października)

Hygienepopularisierung.“

„Wirtschaftsverflechtungen der Hanse im 16. Jahrhundert.“

Dr Darius von Guettner
(University of Melbourne / grudzień)

Mgr Daniela Druschel

„English Edition of Chronica Polonorum by Master

(Uniwersytet w Moguncji /

Vincentius known as Kadłubek.“

16 – 30 października, 27 listopada – 11 grudnia)
„Karrieren und Aufstiegchancen von polnischen Beamten in der Habsburgermonarchie 1772-1848.“
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Na długim pobycie badawczym w ramach stypendium

Johanne Hoffmann (Uniwersytet w Hamburgu /

Fundacji Sven i Dagmar Salén w Sztokholmie od 1 lipca

14.2. – 31.3. / zakres badawczy I)
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przebywał w NIH dr Wojciech Jezierski („Kingship in
the Center and in the periphery. The ideology and

Mike Plitt ( Uniwersytet w Bremie /

practice of loyalty in medieval Poland“), zaś jako sty-

15.2. – 1. 4. / zakres badawczy IV)

pendystka Deutsche Forschungsgemeinschaft – prowadziła działalność naukową w Instytucji dr Katrin Stoll

Elsa-Maria Hiemer (Uniwersytet w Gießen /

(styczeń - grudzień). Ich projekty zostały włączone do

1.4. – 31.5. / zakres badawczy III, IV)

zakresów badawczych I i IV (patrz powyżej).
Christin Behrendt (Uniwersytet w Poczdamie /
W szerszym sensie do „naukowców na gościnnych

15.5. – 8.7. / zakres badawczy IV)

pobytach“ zaliczyć można także praktykantki i praktykantów, którzy wybrali na miejsce swoich praktyk NIH.

Sven Jaros (Uniwersytet w Jenie /

I w tym wypadku starano się od samego początku włą-

11.7. – 22.8. / zakres badawczy I)

czać ich do prac w poszczególnych zakresach badawczych, aby mieli możliwość częściowej choćby realizacji

Aaron Jochim (Uniwersytet w Heidelbergu /

własnych planów naukowych. Z tego powodu przyj-

22.8. – 30.9. / zakres badawczy I)

mowane były tylko aplikacje od studentów wyższych
roczników, wykazujących już konkretne zainteresowa-

Alessandra Meyer (Uniwersytet w Oldenburgu /

nia i pokrywające się z tematyką badań NIH.

1.7. – 15.8. / biblioteka)

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem prak-

Bettina Nowak (Wyższa Szkoła Medialna w Stuttgarcie /

tyki w NIH odbyły następujące osoby:

1.8. – 31.10. / biblioteka)
Christian Mehrmann (Technische Universität w Dreźnie /
1.8. – 30.9. / zakres badawczy IV)
Anna Stadelmann (Freie Universität w Berlinie /
1.7. – 31.8. / zakres badawczy IV)
Andree Klann (Uniwersytet w Siegen /
3.10. – 16.11. / zakres badawczy III)
Dagmar Pluschok (Uniwersytet w Münster /
2.11. – 16.12. / zakres badawczy IV)
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4. Biblioteka

Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego jest

dysertacji w formie elektronicznej). Tym samym łączna

biblioteką prezencyjną, której zadaniem jest zapew-

liczba posiadanych w bibliotece tomów wzrosła do

nienie literatury niezbędnej do badań prowadzonych

75. 756 rekordów bibliotecznych przy 315 prenumero-

w Instytucie. Biblioteka dostępna jest także bezpłat-

wanych tytułach czasopism.

nie dla użytkowników z zewnątrz. Wyszukiwanie
w katalogu obejmującym całość zasobów jest możliwe
w sieci instytutowej jak i poprzez stronę internetową
Instytutu. W nowocześnie wyposażonej czytelni użytkownicy mają dostęp do tradycyjnych publikacji drukowanych oraz do źródeł elektronicznych.
Biblioteka NIH pełni rolę komplementarną wobec
dużych warszawskich naukowych bibliotek historycznych. Jej misją jest gromadzenie publikacji dotyczących
historii Niemiec, Polski, dziejów stosunków polsko-niemieckich oraz pozyskiwanie ważnych, pionierskich
publikacji z zakresu nauk historycznych. Jednocześnie

Minister Annette Schavan w czytelni Biblioteki

biblioteka koncentruje się na zdobywaniu zachodniej
literatury fachowej, natomiast zakup polskich publi-

Na zakup coraz ważniejszych w obecnej dobie mediów

kacji następuje tylko w wyjątkowych przypadkach,

elektronicznych biblioteka wydała 4.940 euro. Ponadto

co jest uzasadnione względami praktycznymi (ogra-

przekazano do oprawy 415 pozycji (głównie czasopi-

niczona powierzchnia magazynowa, dostępność tych

sma, a także uszkodzone książki). Liczba użytkowni-

pozycji w innych bibliotekach). Z tych samych powo-

ków z zewnątrz wyniosła w 2011 r. 1080 osób.

dów stosuje się również wstrzemięźliwą politykę włączania do zasobów biblioteki książek przekazywanych

Biblioteka ponownie poszerzyła swoje zasoby cyfrowe.

w formie darów.

Bezpośrednio z katalogu internetowego możliwy jest
dostęp do zbioru Ciando e-Books, bazy e-dysertacji,

Decyzje dotyczące zakupów nowych pozycji wydaw-

jak również do zbiorów zdigitalizowanych. Wśród

niczych podejmowane są przez poszczególne zespoły

nich znajduje się wiele ważnych pozycji z XIX w., któ-

badawcze, które dysponują w tym celu określonymi

rych cyfrowe wersje sporządzono w ramach projektów

budżetami. Coraz większą wagę przykłada się do

digitalizacyjnych Google i Hathi. Jest to cenne uzupeł-

zakupu publikacji retrospektywnych, uwzględnia-

nienie skromnych zbiorów dziewiętnastowiecznych,

jąc przy tym ich jakość merytoryczną i znaczenie dla

niewymagające ponadto poświęcenia powierzchni

przyszłych badań. Dzięki oszczędnościom poczynio-

magazynowej. W czytelni Instytutu udostępniane są

nym w innych miejscach, fundusz biblioteczny wzrósł

nadal – za pośrednictwem Elektronicznej Biblioteki

w minionym roku z 75.000 do 95.000 euro. Łącznie

Czasopism (EZB) oraz Systemu Informacyjnego (DBIS) –

zakupiono 2.551 tomów, w tym 1.720 publikacji

licencjonowane i wolnodostępne elektroniczne czaso-

książkowych, 251 czasopism i 580 sztuk mediów elek-

pisma oraz bazy danych.

tronicznych (publikacji zdigitalizowanych, e-booków,
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Katalog NIH został włączony do polskiego wirtualnego katalogu KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek
Polskich). Umożliwiono również zapisywanie danych
bibliograficznych bezpośrednio z katalogu do systemów zarządzania bibliografią Citavi i EndNote.
Na początku 2011 r. czytelnia została wyposażona
została w nowe komputery. Przed końcem roku udało
się również sprowadzić dla czytelników nowy skaner
firmy Zeutschel. Urządzenie to należy do najnowszej
generacji skanerów, w której znakomite jakościowo
i bezpieczne dla książki skanowanie umożliwione jest
dzięki niskiemu poziomowi emisji światła i intuicyjnej
obsłudze z możliwością podglądu skanów na monitorze.
Biblioteką kieruje dyplomowana bibliotekarka Izabella
Janas, naukowa koordynacja rozwoju biblioteki spoczywa na pani wicedyrektor NIH dr hab. Ruth Leiserowitz, której podlega również nadawanie haseł i sygnowanie nabytków dotyczących historii po 1800 roku.
Nowości z okresu od średniowiecza do 1800 roku opracowuje rzeczowo dr hab. Almut Bues.
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1. Struktura i zadania

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie został

Ponadto Instytut wspiera międzynarodową wymianę

utworzony w 1993 roku i jest jedną z sześciu tego

naukową i dyskusje prowadzone w nauce historycznej.

rodzaju niemieckich placówek zagranicą. Jest finan-

Przede wszystkim przyczynia się do tego poprzez roz-

sowany ze środków budżetowych niemieckiego Mini-

wijanie komunikacji, współpracy oraz wymiany naukowej

sterstwa Edukacji i Badań za pośrednictwem fundacji

pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi, a także

„Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Aus-

historykami z sąsiednich państw wschodnioeuropej-

land“������������������������������������������������
(DGIA), do której należą także podobne instytu-

skich oraz badaczami z Zachodu. Dzięki szerokiemu

cje w Rzymie (1888), Paryżu (1958), Londynie (1976),

wachlarzowi imprez naukowych, publikacji i progra-

Waszyngtonie (1986) i Moskwie (2005) oraz Orient-

mów stypendialnych NIH posługuje się sprawdzonymi

-Institut w Bejrucie (1961), Institut für Japanstudien

instrumentami w pobudzaniu życia naukowego, które

w Tokio (1988), Forum für Kunstgeschichte w Paryżu

przyczyniają się również do promowania młodej kadry

(1997) i Orient-Institut w Stambule (2009). W ubiegłym

naukowej zajmującej się badaniami dziejów Polski

roku częściowy plan finansowy Instytutu w ramach cało-

i Europy Środkowo-Wschodniej.

ściowego planu gospodarczego opiewał na 2.555.000 €.
Do tego dochodziło dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości ok. 10.000 €, pozyskanych od rozmaitych darczyńców na przeprowadzenie konferencji
„To stay or to go“. Instytut pozyskał ponadto dotacje
w wysokości 6.800 € na publikację książki “Geschichte
und Gesetzesauslegung”.
Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego jest
prowadzenie badań naukowych nad historią Polski,
historią stosunków polsko-niemieckich w kontekście
europejskim i międzynarodowym. Na tym polu Instytut prowadzi innowacyjne badania nad kluczowymi
zagadnieniami z zakresu historii Polski przedstawianymi na szerszym tle, za szczególnym uwzględnieniem
stosunków między Polską a Niemcami. W praktyce
działalność Instytutu skupia się na prowadzeniu ściśle
określonych tematycznie projektów badawczych.
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2. Rada Naukowa

We wszystkich zagadnieniach naukowych Niemieckiemu

Dr Karin Friedrich, wiceprzewodnicząca

Instytutowi Historycznemu doradza dziewięcioosobowa

(University of Aberdeen) (do 31 sierpnia)

Rada Naukowa o międzynarodowym składzie. W ubiegłym roku przewodniczącą Rady była prof. Bianka Pie-

Prof. dr Frank-Lothar Kroll

trow-Ennker (do 31 sierpnia), a wiceprzewodniczącą

(Uniwersytet w Chemnitz)

dr Karin Friedrich (również do 31 sierpnia). W minionym roku pięciu członków ustąpiło ze swoich stano-

Prof. dr Christian Lübke

wisk po dwóch kadencjach zasiadania w Radzie; jedno-

(GWZO/Uniwersytet w Lipsku)

cześnie do Rady powołano pięcioro nowych członków;
prof. Krzysztof Ruchniewicz został powołany do Rady

Prof. dr Wolfgang Neugebauer

na drugą kadencję. Skompletowana w ten sposób Rada

(Uniwersytet Humboldta w Berlinie) (do 31 sierpnia)

zgromadziła się 28 i 29 października w Warszawie na
swoje 22. posiedzenie. Wybrała na swojego przewod-

Dr Rimvydas Petrauskas

niczącego prof. Thomasa Wünscha, a na wiceprzewod-

(Uniwersytet w Wilnie)

niczącego – prof. Gertrud Pickhan. Rada została wyczerpująco poinformowana o przebiegu bieżących prac

Prof. dr Bianka Pietrow-Ennker, przewodnicząca

Instytutu i wydała pozytywną ocenę jego działalności.

(Uniwersytet w Konstancji) (do 31 sierpnia)
Prof. dr Gertrud Pickhan
(Freie Universität w Berlinie) (od września)
Prof. dr Jan Maria Piskorski
(Uniwersytet Szczeciński) (do 31 sierpnia)
Prof. dr Dieter Pohl
(Uniwersytet w Klagenfurcie) (od września)
Prof. dr Wolfram Pyta
(Uniwersytet w Stuttgarcie) (do 31 sierpnia)

Posiedzenie Rady Naukowej 29 października 2011 r.

Prof. dr Krzysztof Ruchniewicz
(Uniwersytet Wrocławski)

W roku objętym sprawozdaniem do Rady należeli:

Prof. dr Martin Schulze Wessel
(Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium)

Prof. dr Bogusław Dybaś
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu /

Prof. dr Thomas Wünsch

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu)

(Uniwersytet w Pasawie) (od września)

C. Organizacja

77

3. Personel

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie dysponował

określony oraz 7 pracowników miejscowych. Uzupełnie-

w ubiegłym roku 18 etatami, z czego 12 miejsc przypa-

niem etatów było kolejnych 11 czasowo zatrudnionych

dało na tzw. pracowników oddelegowanych zgodnie ze

pracowników, opłacanych ze środków zewnętrznych.

stosownymi przepisami prawa niemieckiego i 6 na tzw.

Było wśród nich 4 pracowników naukowych i czworo

pracowników miejscowych. Łącznie w 2011 r. zatrud-

asystentów naukowych. Tym samym w Instytucie praco-

nionych było na tych etatach 19 pracowników: 10 z nich

wało w 2011 r. łącznie 30 pracowników, a wśród nich 10

oddelegowanych z Niemiec czasowo i 2 na czas nie-

z doktoratem i troje doktorów habilitowanych.
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Personel w 2011 r.

Dyrektor 					

prof. dr Eduard Mühle

Zastępca Dyrektora 				

dr hab. Ruth Leiserowitz

Pracownik naukowy 				

dr Jens Boysen

Pracownik naukowy 				

dr hab. Almut Bues

Pracownik naukowy 				

dr Stephan Lehnstaedt

Pracownik naukowy 				

dr Maren Röger

Pracownik naukowy 				

dr Robert Brier

Pracownik naukowy 				

dr Norbert Kersken

Pracownik naukowy 				

dr Grischa Vercamer

Bibliotekarka dyplomowana 			

mgr Izabella Janas

Bibliotekarz 					mgr Maciej Kordelasiński
Sekretariat 					mgr Dorota Zielińska
Sekretariat 					mgr Grażyna Ślepowrońska
Sekretariat 					mgr Edyta Suwińska
Kierownik administracji 				

Stefan Böhm (od 1 kwietnia)

Referentka administracyjna 			

Mareike Hirsch

Pracownik administracyjny 			

Hanna Chrobocińska

Recepcja 					Monika Karamuz
Nadzór techniczny budynku 			

mgr Krzysztof Zdanowski

Pracownicy pomocniczy

Pracownik naukowy				

dr Piotr Szlanta (od 1 sierpnia)

Pracownik naukowy				

dr Ewa Wółkiewicz

Pracownik naukowy				

dr Dariusz Adamczyk

Pracownik naukowy				

dr George Indruszewski (do 31 grudnia)

Asystentka naukowa				

mgr Magda Dopieralska

Asystentka naukowa				

mgr Marta Tycner-Wolicka (do 31 stycznia)

Asystentka naukowa				

mgr Saskia Herklotz

Asystent naukowy				

mgr Marcin Siadkowski

Public Relations 					

mgr Kasia Shannon

Pracownik IT 					

mgr Krzysztof Machaj

Pracownik biblioteki				

mgr Artur Koczara
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