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Drodzy Czytelnicy, Drogie Czytelniczki,
na sam koniec roku mam przyjemność przedstawić Państwu nowe wydanie naszego newslettera. Z łatwością zobaczą Państwo, że w ostatnich miesiącach w Instytucie wypracowywano równowagę pomiędzy
ciągłością a zmianą. Z jednej strony kontynuowano dotychczasowe
projekty, sprawdzone formuły naszych imprez instytutowych oraz stały
program wydawniczy. Z drugiej, zakończono niektóre projekty i wprowadzono w życie nowe koncepcje i plany.
W Instytucie powzięto niedawno kroki zmierzające do otwarcia dwóch
nowych obszarów badawczych. W nadchodzących tygodniach i miesiącach przybywać będą do nas współpracownicy i współpracowniczki, którzy w ramach owych obszarów prowadzić będą swoje własne
projekty badawcze. Zimą obie małe grupy zostaną powołane do życia.
Nowe obszary celowo nawiązują do dwóch dyscyplin, które w ostatnich dziesięcioleciach bardzo szybko się rozwijały, mają za sobą okresy „mody” i stoją dziś przed nowymi sprawdzianami. Dlatego staramy
się wpisać je w nowe konteksty i spojrzeć na nie z nowych perspektyw.
Podczas gdy pierwszy z obszarów badawczych zwraca się ku funkcjonalności historii, drugi zająć się ma, w pierwszej kolejności, regionalnością i kształtowaniem się regionów. W obu przypadkach dzieje Polski
stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do porównań środkowoeuropejskich oraz podejść transnarodowych.
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Nie należy jednak ulec złudzeniu, że życie Instytutu zostało w całości
podporządkowane przygotowywaniom nowych obszarów badawczych.
Na kolejnych stronach zobaczą Państwo, że ze zwykłym natężeniem
kontynuowane były prace w ramach wszystkich innych obszarów, jak
również aktywnosci wykraczające poza jeden obszar tematyczny. Jak
zwykle, przyniosły one wiele interesujących rezultatów w formie publikacji i imprez naukowych. Wydano cztery ważne monograﬁe, które
znacząco pogłębiają naszą wiedzę oraz zrozumienie procesów i problemów historycznych. W ramach warsztatów i konferencji pracownicy
Instytutu, jego współpracownicy i współpracowniczki, instytucje partnerskie i goście mieli wiele możliwości do przedyskutowania swoich
problemów badawczych, metod, pomysłów i rezultatów badań. Prezentacje projektów podczas kolokwiów, które są stałym punktem pobytu
stypendystów w Instytucie, urzekają swoim kameralnym charakterem
i rzeczowością pracy. Cykl publicznych wykładów wtorkowych przyniósł
jesienią szczególnie inspirujące wystąpienia referentów z niemieckich
uniwersytetów. Zdjęcia rodzinne i przemoc seksualna stały się przedmiotem spotkań przeprowadzonych w całkiem innowacyjnej formule.
Do najważniejszych punktów działalności Instytutu należała z pewnością obsadzona przez najlepszych specjalistów dyskusja panelowa
pt. „Ekspansja na Wschodzie?”, dotycząca celów i planów wojennych
w czasie I wojny światowej.
A propos I wojny światowej: Instytutowi udawało się dotychczas znaleźć we wzbierającej fali rozmaitych imprez i publikacji drogę środka
pomiędzy uczestnictwem, a rzeczowym dystansem. Nie mogliśmy i nie
chcieliśmy zamykać się na „temat roku” i wnieśliśmy przy rozmaitych
okazjach swój wkład w naukowe wydarzenia dotyczące I wojny światowej: poza wzmiankowaną dyskusją było to również przygotowanie
internetowej encyklopedii I wojny światowej, w której przygotowaniu
brała udział trójka pracowników Instytutu. Większe jeszcze zaangażowanie w tego rodzaju imprezy planowane jest na rok przyszły i następne, w których być może ucichnie nieco gorączka rocznic i obchodów,
dając więcej przestrzeni dla skupienia się na tej rozległej tematyce.
Sprawiło nam wiele radości, że w minionych miesiącach Instytut i jego
pracownicy nadal z dobrym skutkiem prezentowali się poza macierzystą jednostką: nie tylko na licznych konferencjach i spotkaniach
(w tym na Niemieckich Dniach Historyka w Getyndze i na Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie), ale również na imprezach skierowanych do szerszej publiczności. Za przykłady mogą
posłużyć: wspólny Dzień Otwarty ambasad niemieckiej i francuskiej
oraz godne naśladowania Targi Książki Historycznej w Warszawie.
Szczególnie cieszą również nagrody i wyróżnienia, zasłużenie przyznawane naszym pracownikom – tym razem Maren Röger. Więcej na
ten temat dowiedzą się Państwo z naszej strony internetowej.
Być może zajmiecie się Państwo lekturą tego newslettera w spokojnym czasie noworocznym bądź dopiero w nieco późniejszym, bardziej
gorączkowym okresie. W obu przypadkach życzę Państwu miłej lektury naszego biuletynu i wyrażam nadzieję na Państwa dalsze zainteresowanie działalnością Instytutu.
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W Nowym Roku życzę wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym
i sferze zawodowej!
Z serdecznymi pozdrowieniami
Miloš Řezník

Warszawa, pierwsza noc adwentu 2014 r.

Imprezy

Sierpień 1914 r. i pierwsza wojna światowa
Polska historiograﬁa rozszerzyła w ostatnich latach sposoby ujęcia
tematyki I wojny światowej, wychodząc poza tradycyjną narodowo-teleologiczną perspektywę i zbliżając się nieco do międzynarodowego stanu badań. Duże znaczenie mają tu studia regionalne i lokalne, które
najlepiej oddać mogą doświadczenia wojny sprzed 1918 r. ówcześnie
żyjących ludzi. Ponadto na tak wąsko zakreślonej płaszczyźnie łatwiej
jest przezwyciężyć etnocentryczne punkty widzenia.
W takim właśnie kontekście umieścić należy konferencję naukową
z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, zorganizowaną
10 i 11 października 2014 r. na zamku krzyżackim w Nidzicy (Neidenburg)
przez Archiwum Akt Dawnych i Narodowy Instytut Dziedzictwa we
współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.
W dwóch sekcjach debatowano nad działaniami militarnymi (w wąskim
znaczeniu) oraz nad ich społecznymi i gospodarczymi skutkami.
Ze strony Niemieckiego Instytutu Historycznego referat pt. „Wpływ
doświadczeń z I wojny światowej na poczucie lojalności wobec Niemiec Polaków i Mazurów zamieszkałych w Prusach” przygotował Jens
Boysen; ze względu na odbywające się jednocześnie posiedzenie
Rady Naukowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
nie mógł on wygłosić swojego referatu osobiście i został on odczytany przez polskich kolegów. Zasadniczą konstatacją wystąpienia było,
że postawy Polaków i Mazurów wobec państwa prusko-niemieckiego,
dość różne już przed 1914 r., spolaryzowały się bardziej w wyniku doświadczeń wojennych: podczas gdy Polacy w drugiej połowie wojny
stopniowo oddalali się od Niemiec i skłaniali ku państwom zachodnim,
wspólna z Niemcami walka oraz zwłaszcza doświadczenie rosyjskiej
okupacji Prus Wschodnich w 1914/15 r. doprowadziła do silniejszej
jeszcze identyﬁkacji Mazurów z Prusami i Niemcami.
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Zdjęcia rodzinne jako źródło historii wschodnioeuropejskiej
1944–1960 [część II]
Drugie warsztaty projektu sieciowego „Zdjęcia rodzinne jako źródło
historii wschodnioeuropejskiej 1944-1960”, które odbyły się 30 października w NIH w Warszawie, koncentrowały się na zbiorach zgromadzonych w różnych muzeach regionalnych. Przedstawiciele sześciu
polskich muzeów: z Rybnika, Piotrkowa Trybunalskiego, Koszalina,
Chorzowa, Muzeum Miejskiego w Gdyni i Oleckiej Izby Historycznej
w Olecku przedstawiali zdjęcia ze swoich zasobów, komentowali je
i analizowali szereg zagadnień. Zastanawiano się m.in. nad tym: jakie
momenty z życia osobistego były w okresie powojennym najczęściej
utrwalane w kadrze i na ile można na tych zdjęciach zidentyﬁkować
następstwa wojny i wydarzeń powojennych. Tematem dociekań było
poza tym, w jaki sposób prezentują się na zdjęciach mężczyźni i kobiety, a jak rodziny. Stwierdzono, że często jeszcze pod koniec lat
pięćdziesiątych, gdy zimna wojna znajdowała się w swoim apogeum,
tematyka omawianych zdjęć nie była specyﬁcznie polska czy wschodnioeuropejska, lecz jawiła się raczej jako ogólnoeuropejska. Kolejnym
istotnym tematem było to, jak przedstawiana była młodzież, względnie
jak przedstawiała się ona sama, przy czym zastanawiano się, czy dają
się w tym wypadku zauważyć cechy wskazujące na „youthiﬁcation”
(Tony Judt) społeczeństwa. Ciekawym był również fakt, częstego ukazywania obrzędów religijnych, takich jak konﬁrmacje i procesje, nawet w latach najsroższego stalinizmu. W zestawieniu zasobów zdjęć
z poszczególnych regionów zwracała uwagę duża różnorodność, która zaistniała w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu powojennym. Na
zakończenie dyskutowano o wartości zgromadzonych zdjęć jako źródła historycznego. Niektóre z prezentowanych na warsztatach zdjęć,
posiadające jednoznacznie charakter źródła historycznego, zostaną
opatrzone komentarzami i umieszczone na blogu projektu (http://privphotos.hypotheses.org/).

Antysemityzm w czasie I wojny światowej
W dniach od 5 do 7 listopada Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował wspólnie z Centrum Badań nad Antysemityzmem
Uniwersytetu Technicznego w Berlinie warsztaty, które skupiały się
na kwestii antysemityzmu w czasie „długiej” I wojny światowej. Ulrich
Wyrwa, kierownik studium doktoranckiego „I wojna światowa i konﬂikty w europejskim porządku powojennym (1914-1923)” zorganizował
wspólnie ze Stephanem Lehnstaedtem małą konferencję, podczas
której doktoranci Centrum Badań nad Antysemityzmem dyskutowali
z naukowcami z Warszawy. W ten sposób bieżące badania umieszczone zostały w szerokim kontekście europejskim, dzięki czemu udało
się wyraźnie wskazać cechy wspólne i różnice we wrogości do Żydów
w kontekście dynamiki wojny. Upadek imperium carów sprawił, że na
dużych obszarach Europy Wschodniej ustały pogromy i urzędowa dyskryminacja; jedne i drugie powróciły jednak po 1918 r. Jednocześnie,
w wyniku walk, pojawiły się nowe uprzedzenia wobec Żydów, podczas
gdy starsze częściowo zanikały. Na Zachodzie pojawiło się mniej znaczących stereotypów, których rezultatem było przeprowadzanie spisów
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Żydów i silny wzrost nieufności do nich. Uczestnicy konferencji zgodzili
się co do tego, że I wojna światowa raczej nie może być traktowana
jako prekursorka II wojny światowej, wobec czego analogie pomiędzy
nimi można tworzyć jedynie w ograniczonym zakresie. Szczególnie
z żydowskiego punktu widzenia rzecz miała się wręcz odwrotnie:
dobre doświadczenia z Niemcami stanowiły przyczynę fatalnej pomyłki,
której wyrazem było początkowe traktowanie okupacji narodowosocjalistycznej w 1939 r. jako niegroźnej.
Wykład otwierający pt. „The Jews, the First World War, and its Aftermath“ („Żydzi, I wojna światowa i jej następstwa”) wygłosił Steven
Aschheim, jeden z najważniejszych specjalistów w tym temacie. Dzięki
współpracy z Muzeum Schindlera i niemieckim konsulatem w Krakowie, wykład mógł zostać zaprezentowany dzień wcześniej w Krakowie.
Bezpośrednio po wykładzie prof. Aschheim wziął udział w konferencji,
podczas której udało się stworzyć liczne nowe ujęcia omawianego tematu. Szczególnie obiecujący okazał się postulat, by nie postrzegać
I wojny światowej jako cezury, lecz powiązać ją z procesami, które
zachodziły w okresie przed- i powojennym. Przyszłe badania powinny poza tym uwzględniać zarówno specyﬁkę regionalną, jak i szersze
obserwacje oraz ksenofobie, skierowane przeciwko obcokrajowcom
niebędącym Żydami.

Historia praw człowieka w Europe Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej
Historiograﬁa odkryła w minionych latach prawa człowieka jako przedmiot badań, przy czym szczególnym zainteresowaniem cieszy się dekada przełomu, jaką były lata siedemdziesiąte. Tak zwani „dysydenci”
w krajach państwowego socjalizmu Europy Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej objawili się przy tym jako główne podmioty rewolucji praw
człowieka lat 70. Historia praw człowieka stanowi zatem obszar badań,
będący projektem historycznym o znaczeniu globalnym, do którego
badania historyczne nad Europą Środkowo-Wschodnią i Wschodnią
mogą wnosić swoje rezultaty. Jednocześnie pojawia się jednak pytanie o to, jak stosownie uwzględnić regionalne specyﬁki dyskursów na
temat praw człowieka na wschodzie Europy i jak ważne były prawa
człowieka w stosunku do innych punktów odniesienia – np. dążenia do
suwerenności narodowej. Problematyka ta była przedmiotem dyskusji przy okrągłym stole, którą zorganizował i poprowadził Robert Brier
z okazji tegorocznej konferencji ASEEES w San Antonio w dniach od
20 do 23 listopada 2014 r. W czasie dyskusji Sarah Snyder (American
University) wyraziła nadzieję, że współpraca z historyczkami i historykami specjalizującymi się w badaniach nad Europą Wschodnią umożliwi zróżnicowanie obiegowej narracji na temat rewolucji praw człowieka.
Szczególnie interesowała ją odpowiedź na pytanie, jakie istniały niezależne grupy na rzecz praw człowieka oprócz sieci helsińskiej. Snyder
postulowała także, aby rządy „bloku wschodniego” były postrzegane
jako aktywne podmioty dziejów praw człowieka. Punkt widzenia transnarodowych badań nad historią regionalną wnieśli do dyskusji Barbara
Walker (University of Nevada) i Piotr Kosicki (University of Maryland),
którzy wygłosili referaty na temat historii dnia codziennego sowieckich
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dysydentów i roli katolickich aktywistek w polskim dyskursie na temat
praw człowieka. Ned Richardson-Little (University of Exeter) natomiast
wskazał, że istniał także oﬁcjalny, państwowo-socjalistyczny dyskurs
na temat praw człowieka. Konkludując stwierdzić można, że ujęta
w sposób wyważony historia praw człowieka może się stać wielce
obiecującym obszarem badawczym, tworzącym transnarodową, a nawet globalną historię Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezentacja internetowej encyklopedii I wojny światowej http://
encyclopedia.1914-1918-online.net
Podczas XXIII Targów Książki Historycznej, które tradycyjnie już odbywają się w czasie ostatniego listopadowego weekendu w Warszawie,
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przedstawił w trakcie prezentacji panelowej projekt angielskojęzycznej internetowej encyklopedii
I wojny światowej „1914-1918”, której pierwsze wydanie dostępne jest
w sieci od 8 października 2014 r. Pod adresem http://encyclopedia.1914-1918-online.net można znaleźć artykuły i noty encyklopedyczne 371
autorów, zweryﬁkowane przed zakwaliﬁkowaniem do publikacji przez
kilka zespołów redakcyjnych i 72 zewnętrznych rzeczoznawców.
Wszystkie artykuły mają charakter porównawczy i uwzględniają powiązania historyczne oraz są rezultatem współpracy wielu ekspertów
z kilku krajów. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ I wojny światowej jako wojny totalnej, jako wydarzenia medialnego i komunikacyjnego, a także jako zbiorowej traumy, nie da się zrozumieć bez
włączenia do analizy kulturoznawstwa, ale także psychologii i medycyny. W przyszłości planuje się umieszczenie w tej wirtualnej publikacji przeszło tysiąca artykułów; ma być ona konglomeratem krótkich
not i dłuższych artykułów, odnoszących się do poszczególnych krajów
i większych obszarów tematycznych. W czasie prowadzonej przez Ruth
Leiserowitz prezentacji panelowej w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego, trzej autorzy internetowej encyklopedii: Jens Boysen, Stephan
Lehnstaedt (obaj z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie), jak również Christian Westerhoff (Bibliothek für Zeitgeschichte
- Biblioteka Historii Współczesnej w Stuttgarcie) umożliwili publiczności
wgląd w swoją pracę nad poszczególnymi artykułami, a także wskazali
na pozytywne efekty płynące z wprowadzenia wielorakich powiązań
tematycznych i odnośników elektronicznych. Zwrócili także uwagę na
to, że encyklopedia udostępnia szerokiej angielskojęzycznej publiczności m. in. najnowsze wyniki badań na temat roli obszarów polskich,
wydarzeń na froncie wschodnim, czyli zagadnień, które uchodziły dotychczas za niezbadane.
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wraz z licznymi partnerami bierze udział w tym przedsięwzięciu, korzystając przy tym z hojnego
wsparcia ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Ekspansja na Wschodzie? Cele i plany wojenne podczas
I wojny światowej
Na zakończenie „roku wojny światowej” odbyła się 3 grudnia w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie dyskusja panelowa na
temat celów i planów wojennych w 1914 r., którą Stephan Lehnstaedt
zorganizował wspólnie z Ambasadą Niemiecką w Warszawie. Przed
liczącą ponad sto osób publicznością prof. Gunda Barth-Scalmani
(Innsbruck), prof. Włodzimierz Borodziej (Warszawa/Jena), prof.
Christopher Clark (Cambridge) i prof. Nikolaus Katzer (Moskwa/
Hamburg) analizowali przede wszystkim sferę napięć między polityką
imperialną, a ambicjami narodowymi, które to napięcia doprowadziły
w 1914 r. do tak fatalnych następstw.
Podobnie jak w swojej książce „Lunatycy”, Christopher Clark zwrócił
uwagę na przypadek Serbii, gdzie rząd nie zdołał się przeciwstawić
narodowo-radykalnym tendencjom i ostatecznie okazał się bezradny
w obliczu zamachu na austro-węgierskiego następcę tronu. Inaczej
zatem niż wówczas oczekiwano, to istniejące już państwo stało się
w gruncie rzeczy bodźcem wyzwalającym proces upadku monarchii
austro-węgierskiej, a nie istniejące w niej napięcia wewnętrzne. Gunda
Barth-Scalmani argumentowała, że w Wiedniu zdawano sobie sprawę
z istniejących konﬂiktów wewnętrznych i do 1914 r. z powodzeniem
prowadzono politykę deeskalacji napięć. Powołując się na przypadek
polski, Włodzimierz Borodziej poparł tę tezę. Polacy w trzech cesarstwach byli lojalni wobec każdego z imperiów, a istniejący nacjonalizm
bynajmniej nie był jednorodny, lecz wręcz przeciwnie, bardzo zróżnicowany i niejasny. Należy raczej mówić o różnych nacjonalizmach.
Jak zauważył Nikolaus Katzer, zdawała sobie z tego sprawę również
Rosja. Jej zaangażowanie na rzecz Serbii było w pierwszym rzędzie
umotywowane polityką mocarstwową, gdyż Rosja nie chciała stwarzać
pretekstów dla jakichkolwiek dążeń niepodległościowych we własnym
imperium.
Ambasador Rolf Nikel w swoim wprowadzeniu zwrócił uwagę na aktualność poruszanego tematu. Potwierdzili to następnie zarówno uczestnicy dyskusji w swoich wywodach na temat obecnego traktowana historii I wojny światowej, jak i zabierające głos osoby z publiczności.
W związku z tym, że przedsięwzięcie odniosło powodzenie Niemiecki
Instytut Historyczny w Warszawie przygotowuje również na następne
lata imprezy naukowe na temat historii I wojny światowej.

Sexual Violence in Central and Eastern Europe 1939–46.
Incidents, Sources, and Politics
4 grudnia 2014 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował dyskusję panelową, dotyczącą przemocy seksualnej w Polsce
w latach 1939-1946. Była ona poświęcona tematowi, który w polskiej
historiograﬁi traktowany jest do dnia dzisiejszego po macoszemu. Po
wprowadzeniu wygłoszonym przez Kerstin Bischl z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, która była jedną ze współorganizatorek warsztatów,
rozpoczęła się ożywiona dyskusja między panelistkami: Joanną
Hytrek-Hryciuk (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław), która była również
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współorganizatorką imprezy, Maren Röger z NIH w Warszawie i Dobrochną Kałwą (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).
Dyskusję prowadziła Katarzyna Sierakowska z Polskiej Akademii
Nauk. Już pierwsze pytanie o to, jak właściwie można zdeﬁniować
przemoc seksualną w czasach wojny i czy przemoc seksualna w czasie pokoju jest różna od przemocy seksualnej w czasie wojny, pokazało, jak ważne jest systematyczne badanie przemocy seksualnej i jak
duże są „białe plamy” w stosunku do niej w polskiej historiograﬁi. Wieczorna impreza była kontynuowana następnego dnia w formie bardzo
owocnych warsztatów. Polscy i niemieccy historycy wymieniali informacje i opinie na temat źródeł i ich interpretacji, ale także następstw
wojennej przemocy seksualnej w rodzinach i jej odzwierciedlenia we
wspomnieniach. Wśród uczestników warsztatów znaleźli się Susanne Greiter (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium), Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Regina
Mühlhäuser (Hamburski Instytut Badań Społecznych), Piotr Perkowski
(Uniwersytet Gdański) i Christof Schimsheimer (Uniwersytet w Moguncji). Warsztaty były punktem wyjścia do dalszej współpracy. Doprowadziły one do spotkania i wymiany poglądów przez historyków, którzy
w przyszłości zajmą się wypełnianiem wskazanych luk badawczych.

Promocje książek
Prezentacja
polskiego
tłumaczenia
książki
Jürgena
Osterhammela „Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata”
Cykl wykładów wtorkowych NHI w Warszawie zainaugurował w jesieni
2014 r. Jürgen Osterhammel (Konstancja), który 30 września analizował, na przykładzie XIX wieku, szanse i ryzyko tworzenia globalno-historycznych portretów epoki. Podczas swojego wykładu zadał on pytanie,
czy z globalno-historycznego portretu epoki można się dowiedzieć
czegoś o czym nie wiedziało się wcześniej, lub czegoś, czego nie można się było domyślać. Odpowiadając na to pytanie stwierdził, że to, co
napisał w końcowym rozdziale swojej głośnej rozprawy „Historia XIX
wieku. Przeobrażenie świata” nie jest streszczeniem, ale raczej końcową reﬂeksją na temat pięciu wielkich tendencji XIX wieku. Tendencje te
ująć można w hasła: wzrostu wydajności, mobilności, wiedzy o sobie
i innych, konﬂiktu między ideałem równości a nowymi hierarchiami oraz
silniejszego dążenia do emancypacji i wolności. W ostatniej części
swojego wykładu Osterhammel postawił pytanie o to, na ile aktualny
jest jeszcze dzisiaj globalny wiek XIX. Stwierdził, że na przykład wielkie kontynentalne państwa imperialne, jak Chiny, USA i Rosja istnieją
nadal i w dalszym ciągu demonstrują imperialne zachowania, czego
nie robią inni współcześni gracze międzynarodowi. Oprócz kilku innych
przykładów, które przytoczył, wskazał na to, że powstały w XIX wieku
reżim energetyczny do dzisiaj pozostaje w mocy i nawet współczesne samochody bazują na podstawowych zasadach technologicznych,
które wynaleziono pod koniec XIX wieku. Wspomniał także o kulturowej anglicyzacji świata, która również rozpoczęła się pod koniec XIX
wieku, jako zjawisko bezpośrednio towarzyszące ekspansji imperium
brytyjskiego i wzrostowi znaczenia USA. Po wykładzie wywiązała się
ożywiona dyskusja. W środę, 1 października 2014 r., Jürgen Oster8

hammel udał się do Poznania i odwiedził tam „Wydawnictwo Poznańskie”, które wydało przekład jego książki „Die Verwandlung der Welt.
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts“ pod polskim tytułem „Historia
XIX wieku. Przeobrażenie świata“, jako pierwszy tom w planowanej
serii tłumaczeń.
Wieczorem prof. Osterhammel wygłosił wykład w Bibliotece Kórnickiej
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu z okazji prezentacji polskiego tłumaczenia jego książki i wziął udział w dyskusji z obecnymi pracownikami
Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i publicznością.
Impreza w Poznaniu stworzyła możliwość przedyskutowania dalszej
współpracy z miejscowymi instytucjami partnerskimi.

Promocja książki: „Praca przymusowa w czasie I wojny
światowej” Christiana Westerhoffa
29 listopada 2014 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie po
raz pierwszy na Warszawskich Targach Książki Historycznej zaprosił na prezentację książki wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego z pomocą NIH, który sﬁnansował tłumaczenie.
Chrsitian Westerhoff udzielał odpowiedzi na pytania na temat jego
publikacji „Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg in Kongresspolen und in
Litauen“ (polski tytuł: „Praca przymusowa w czasie I wojny światowej.
Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie
Kongresowym i na Litwie w latach 1914–1918“). W trakcie rozmowy,
którą prowadziła Ruth Leiserowitz, autor omówił praktyki związane
z niemiecką rekrutacją polskiej siły roboczej przed i w czasie I wojny
światowej. Podkreślił m. in., że Niemcy były już przed 1914 r., po USA,
drugim największym „importerem” siły roboczej. Autor ukazał, w jaki
sposób administracja Cesarsko-Niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego przeszła od wolnego naboru do przymusowej
rekrutacji, jakie były skutki zakazu powrotów i co czyniono od 1917 r.
w celu stworzenia silniejszych bodźców do podejmowania pracy.
W okresie międzywojennym pojawiły się żądania odszkodowawcze
rządu polskiego za pracę przymusową, których jednak nie udało się
zrealizować, co na tyle obciążało stosunki niemiecko-polskie, że nie
doszło do podpisania planowanego traktatu handlowego. Westerhoffa
pytano także o to, czy na podstawie swoich badań może przychylić się
do twierdzenia niemieckiego historyka Ulricha Herberta, że „niemiecka polityka w zakresie siły roboczej podczas I wojny światowej była
»próbnym rozbiegiem« przed praktykowaną w czasie II wojny światowej pracą przymusową i że system narodowosocjalistyczny bazował
na doświadczeniach okupacji z okresu I wojny światowej”. Westerhoff
wyjaśnił, że jesienią 1939 r. miało miejsca szybkie ustanowienie niemieckich urzędów pracy w Polsce, ale nie istniały żadne jednoznaczne, długoterminowe plany używania przymusowej siły roboczej w czasie II wojny światowej. Wiele natomiast improwizowano i powtarzano
wiele błędów z przeszłości. Nie sposób jednak dostrzec bezpośredniej
kontynuacji między I a II wojną światową.
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Wykłady wtorkowe
W jesiennym cyklu wykładów wtorkowych NHI w Warszawie wykłady
wygłosili Jürgen Osterhammel (Konstancja) na temat swojej przetłumaczonej na polski książki „Historia XIX wieku. Przeobrażenie
świata” (tytuł niemieckiego oryginału: „Die Verwandlung der Welt. Eine
Geschichte des 19. Jahrhunderts“), Rudolf Boch (Chemnitz) na temat
„Uran dla Moskwy. Radzieckie górnictwo uranowe w Europie środkowej
w latach 1945-1990 - wyniki niemiecko-rosyjskiego projektu badawczego“, Stefan Berger (Bochum) na temat „Polityka pamięci i tworzenie
miejsc pamięci w Europie - kilka koncepcyjnych rozważań i przykłady
z praktyki“ i Sönke Neitzel (Londyn) na temat „Nowe wojny – nowi żołnierze? Bundeswehra i jej misje „out of area” począwszy od lat 90.”.
Tak jak w poprzednich semestrach również i tym razem miało miejsce
rozszerzenie wykładów wtorkowych poza Warszawę. I tak wykład Jürgena Osterhammela został następnego dnia wygłoszony w Bibliotece
Kórnickiej w Poznaniu. Więcej informacji o wykładzie na temat książki
„Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata“ znajduje się na str.8 tego
Newslettera.

Inne wykłady
Wykład inauguracyjny nowego dyrektora
10 października 2014 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie zebrało się ponad 100 gości, wśród nich przedstawiciele uniwersytetów, instytutów badawczych z Niemiec, Polski i Czech, przedstawiciele Fundacji Maxa Webera i członkowie Rady Naukowej NIH
w Warszawie, by uroczyście uczcić objęcie stanowiska przez nowego dyrektora Instytutu, prof. Miloša Řezníka. W swoich wystąpieniach
prof. Heinz Durchhardt, prezes Fundacji Maxa Webera oraz prof. Thomas Wunsch, przewodniczący Rady Naukowej NIH zaprezentowali
biograﬁę naukową Miloša Řezníka, jego doświadczenie zawodowe
w czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jego osiągnięcia
w zakresie studiów regionalnych.
Prof. Miroslav Hroch z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosił wykład
inauguracyjny pt. „Naród jako specyﬁka europejska”. Korzystając z własnych badań nad kształtowaniem się narodów w epoce nowoczesnej
oraz z międzynarodowych studiów poświęconych nacjonalizmom, mówił o narodzie politycznym i etnicznym jako modelu, będącym rezultatem europejskiego rozwoju strukturalnego przełomu XVIII i XIX wieku,
infekującym następnie społeczności pozaeuropejskie. Poza ujęciami
strukturalistycznymi i historyczno-społecznymi prof. Hroch uwzględnił
również, z krytycyzmem i atencją, ujęcia kulturalistyczne i dekonstruktywistyczne. W kolejnej części wykładu skupił się na pytaniu, w jakim
stopniu w ostatnich kilku dziesięcioleciach nastała postulowana niekiedy epoka postnarodowa. Obok potencjalnie konﬂiktogennego nacjonalizmu omówił również cywilno-społeczne aspekty pojęcia narodu.
Dotknął w ten sposób potraktowanego raczej ze sceptycyzmem pytania, czy naród może jeszcze we współczesnych społeczeństwach i we
współczesnym dyskursie politycznym stanowić ramę, w obrębie której
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formułuje się wspólnota, dobro wspólne i interes publiczny i czy rola ta
może być w ogóle przejęta przez inne kategorie.

Kobiety w powstaniu warszawskim
W jubileuszowym roku pamięci 2014 Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie zaangażował się w rozpowszechnianie w Niemczech
wiedzy historycznej o powstaniu warszawskim. Instytut wsparł cykl
wykładów Hamburskiej Krajowej Centrali Kształcenia Obywatelskiego
i Uniwersytetu Hamburskiego współorganizując dwie imprezy: 6 października 2014 prof. Cezary Król z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) wygłosił w krypcie-pomniku oﬁar wojny
hamburskiego kościoła św. Mikołaja wykład pt. „Istota i percepcja powstania warszawskiego”. Dokładnie miesiąc później Maren Röger wygłosiła wykład pt. „Kobiety w powstaniu warszawskim. O polskich kombatantkach i seksualnych aktach przemocy Niemców”. Obie imprezy
zgromadziły liczną publiczność i wywołały żywe dyskusje po wykładach. Cyklowi wykładów towarzyszyła wystawa pt. „Po obu stronach
barykady. Fotograﬁa i sprawozdawczość wojenna w powstaniu warszawskim”, w której przygotowaniu wzięło udział Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wystawa będzie prezentowana w kolejnach latach
w Polsce.

Publikacje

Najstarsze historyczne dzieło Polaka w wydaniu
łacińsko-niemieckim
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, we współpracy
z Naukowym Towarzystwem Księgarzy, opublikował właśnie
Kronikę Polski (Chronica Polonorum) mistrza Wincentego (zwanego
Kadłubkiem), po raz pierwszy w wydaniu łacińsko-niemieckim.
Ta pisana na przełomie XII i XIII wieku Chronica Polonorum należy do
najważniejszych źródeł średniowiecznej historii Polski i obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Cztery tomy opowiadają historię Polski od
legendarnych, osadzonych w starożytności początków do roku 1202,
przy czym pierwsze trzy tomy utrzymane są w niespotykanej, jeśli chodzi o średniowieczne dzieło historyczne formie dialogu. To, wydane
w ramach renomowanej edycji Freiherr-von-Stein-Gedächnisausgabe
(edycji pamiątkowej im. Freiherr von Steina), zostało po raz pierwszy
przetłumaczone na język niemiecki przez Eduarda Mühle, jednocześnie opatrzone jest szczegółowym wstępem i gruntownym komentarzem, jak również rejestrem osób i rejestrem geograﬁcznym. Kronika
nie tylko rozsławia czyny polskich królów i książąt, ale także stawia
w centrum uwagi polityczny naród Poloni. Kronika jest jednak nie tylko
źródłem historycznym, rangi ogólnoeuropejskiej, ale także utworem
literackim najwyższych stylistycznych lotów, i w tym kontekście posiada ogólnomediewistyczne znaczenie.
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Eduard Mühle pełnił w latach 2008-2013 funkcję Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a od semestru zimowego
2013/2014 jest ponownie Dyrektorem Wydziału Historii Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wilhelma
w Münster.
Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius / Magistri Vincentii
Chronica Polonorum, przetłumaczona, opatrzona wstępem i wydana
przez Eduarda Mühle, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
2014 [Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Freiherrvom-Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 48], 424 S., 49,95 € für WBG-Mitglieder, sonst 79,95 €.

Wrocław i Kraków w pełnym i późnym średniowieczu
We współpracy z wydawnictwem Böhlau Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opublikował właśnie najnowsze wyniki badań naukowych dotyczące historii Wrocławia i Krakowa. Wrocław i Kraków
miały już za soba długą historię kiedy w XIII wieku zostały przekształcone w „miasta na prawie niemieckim“. Związana z tym adaptacja
sasko-magdeburskich zwyczajów prawnych, osadnictwo przybyszów
niemieckojęzycznych, intensyﬁkacja miejskiego handlu i rzemiosła
oraz ustanowienie samorządu miejskiego oznaczały bodziec rozwojowy, który znalazł także swoje odbicie w ukształtowaniu sylwetki
tych miast, mieszkań i stylu życia. Niniejszy tom analizuje te zjawiska
w okresie od XIII do XVI wieku z perspektywy historycznej, archeologicznej oraz historii architektury. Czternaście tekstów polskich historyków zajmujących się historią miejską ukazuje nowe spojrzenie na
relacje społeczne i warunki życia w średniowieczu w tych dwóch wyjątkowych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Książka ukazała
się w wydawnictwie Böhlau w ramach serii „STÄDTEFORSCHUNG.
Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte
in Münster“. Wydawcą i autorem wprowadzenia jest Eduard Mühle.
Eduard Mühle pełnił w latach 2008-2013 funkcję Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a od semestru zimowego
2013/2014 jest ponownie Dyrektorem Wydziału Historii Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wilhelma
w Münster. Publikacja zawiera liczne, starannie dobrane ilustracje
i tabele oraz indeks miejscowości i ulic.

Breslau und Krakau im Hoch und Spätmittelalter. Stadtgestalt-Wohnraum-Lebensstil, eingeleitet und herausgegeben von Eduard Mühle,
[Städteforschung, Reihe A: Darstellungen, Band 87], Köln Weimar
Wien 2014, 384 s., EUR. 49,90, ISBN 978-3-412-22122-5
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Srebro, rynki i państwa we wczesnym średniowieczu
W serii „Źródła i studia Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie” wydawnictwa Harrassowitz ukazała się monograﬁa autorstwa
Dariusza Adamczyka „Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die
piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive
(800–1100)“. Przez 300 lat monety arabskie, a następnie niemieckie
oraz angielskie napływały do Europy Wschodniej i Północnej, kształtując tam nie tylko struktury ekonomiczne, lecz również polityczne
i społeczne. Srebro stało się tym samym strategicznym narzędziem
władzy, za pomocą którego nowe dynastie starały się kontrolować
i monopolizować dystrybucję dóbr prestiżowych, koniecznych do samookreślenia elit. Potrzeba gromadzenia, pokazywania i redystrybucji metali szlachetnych, w celu pozyskania jak największej grupy
„klientów“, służyła więc utrwaleniu i konsolidacji władzy. W związku
z powyższym pojawiają się następujące pytania: W jaki sposób dążenie do narzucenia danin umożliwiających pozyskiwanie dóbr, które
można było wymienić na srebro, stymulowało ekspansję wczesnośredniowiecznych państw w Europie Wschodniej? W jakim stopniu władcy zbierali już daniny w formie metali szlachetnych? I w końcu: Jak
reagowali oni na przesunięcia sieci strumieni srebra i ich załamania?
Autor bada te zagadnienia w szerokim kontekście chronologicznym
i geograﬁcznym na przykładzie znalezisk skarbów, źródeł pisanych
oraz wykopalisk archeologicznych. Różnorodność materiału sugeruje przy tym, że kształtowanie władzy i jej ośrodków było procesem,
którego zasięg można zrozumieć dopiero poprzez uwzględnienie
kontynentalnych, czasowo nawet transkontynentalnych interakcji,
powiązań i sieci.

Dariusz Adamczyk, Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800–
1100) [Quellen und Studien, t. 28], Wiesbaden 2014, 385 s.,. + 12 kart,
EUR 60,- ISBN 978-3-447-10168-4

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej w Królestwie
Polskim i na Litwie
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego opublikował polski przekład pracy
Christiana Westerhoffa „Praca przymusowa w czasie I wojny światowej”. Pojęcie „pracy przymusowej” kojarzone jest zarówno w historiograﬁi jak i w debacie publicznej z okresem II wojny światowej.
Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że praca przymusowa w rozmaitych formach występowała już podczas I wojny światowej na obszarach okupowanych przez Niemcy. Sprawa ta nie była dotąd niemal
w ogóle badana. Praca Christiana Westerhoffa, która stanowi poszerzoną wersję pracy doktorskiej przedłożonej w 2009 r. na Uniwersytecie
w Erfurcie, bada to nieznane zjawisko w oparciu o szeroką i dokładnie
przeanalizowaną bazę źródłową. Praca skupia się na obszarach Królestwa Kongresowego i regionu nadbałtyckiego, okupowanych w latach
1914-1918 przez Cesarstwo Niemieckie. Autor wyróżnia trzy fazy po13

lityki pozyskiwania siły roboczej na tych terytoriach: pierwszą, obejmującą werbowanie ochotników do pracy w latach 1914-1916; drugą,
od jesieni 1916 r., podczas której coraz silniej rozwijał się werbunek
przymusowy; oraz trzecią, w której rozpoczęły się protesty ludności
dotkniętej przymusowym werbunkiem i stopniowo zaczęto odchodzić
od tego rozwiązania. Autor zastanawia się m.in. dlaczego i w jakim zakresie władze niemieckie uważały przymusowy werbunek i pracę przymusową za sposób rozwiązania problemu niedostatku siły roboczej.
Poza kwestiami politycznymi w pracy znajdują się również rozważania
o instytucjach werbujących do pracy oraz o sferach, w których pracownicy byli zatrudniani i znaczeniu tych sfer dla gospodarki okupacyjnej.
Autor przeprowadza rozróżnienie pomiędzy zakresem przymusowego
werbunku w Królestwie Polskim i na Litwie. I tak na przykład praca
przymusowa została zlikwidowana w Królestwie już w grudniu 1916 r.,
ponieważ praktyki tego rodzaju uczyniłyby niewiarygodnym w oczach
polskiej ludności niemiecki projekt utworzenia polskiego państwa. Last
but not least Christian Westerhoff stawia pytanie, w jakim stopniu polityka niemieckiej administracji wojskowej na obszarach nadbałtyckich
stanowiła laboratorium dla „wojny totalnej” lat 1939–1945.
Dr Christian Westerhoff jest historykiem i bibliotekarzem, kierownikiem
Biblioteki Historii Najnowszej w Wirtemberskiej Bibliotece Krajowej
w Stuttgarcie. W latach 2011-2013 był koordynatorem internetowego projektu Niemieckiego Towarzystwa Badawczego (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) „1914-1918 online. International Encyclopedia of the First World War“: http://www.1914-1918-online.net/
Christian Westerhoff, Praca przymusowa w czasie I wojny światowej.
Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie
Polskim i na Litwie w latach 1914-1918., Warszawa 2014, 439 S.,
54 zł, ISBN 978-83-2351453-4

Żydowskie elity gospodarcze w Polsce od XIV do XVI wieku
W serii „Quellen und Studien” wydawanej przez Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie ukazała się praca „Transkulturelle Kommunikation und Verﬂechtung. Die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert“ autorstwa Jürgena Heyde. Monograﬁa, opublikowana przez Harrassowitz-Verlag oparta jest o pracę
habilitacyjną, przedłożoną w 2010 r. na Uniwersytecie Marcina Lutra
w Halle-Wittenberdze.
Centralnym punktem analizy jest aktywność żydowskich elit gospodarczych i podmiotów nie-żydowskich oraz ich transkulturowe powiązania
na trzech płaszczyznach: na arenie politycznej, ekonomicznej i administracyjnej. Autor przyjmuje perspektywę, w której historia żydowskich
elit gospodarczych ujęta jest jako integralna część polskiej historii, która nie powinna być postrzegana jako oddzielny od niej, marginalny proces. W pierwszym rozdziale, pt. „Privilegien und Polemik” autor opisuje
m.in. jak negocjowano normy prawne regulujące funkcjonowanie Żydów w gospodarczym życiu Polski i jakie podmioty brały aktywny udział
w tym procesie. W drugiej części zanalizowana jest rola ludności żydowskiej w obrocie kredytowym (jako udzielający kredyty, ale również
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jako kredytobiorcy), w handlu dalekosiężnym oraz jako dzierżawców
żup solnych, a także jej kontakty i interakcje z panującymi, ze szlachtą
i mieszczanami, w rozmaitych konstelacjach. Autor bada tu, jak kształtowały się i zagęszczały w XV i XVI wieku transkulturowe kontakty gospodarcze między Żydami i nie-Żydami. Szerokie spektrum badawcze
obejmuje w tej części m.in. Kraków, Poznań, Lwów oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Trzeci rozdział zajmuje się realizacją roszczeń władzy
i sprawowaniem władzy poprzez administrację: polscy królowie, szczególnie na Rusi Czerwonej, Podolu i Wołyniu, nadawali Żydom urzędy
w administracji podatkowej i celnej. Również w Krakowie żydowscy
urzędnicy celni i skarbowi nie byli zjawiskiem wyjątkowym. Sprawując
takie funkcje działali oni w obszarze administracji i gospodarki jako
osoby kontaktowe dla nie-Żydów. Jürgen Heyde stwierdza, że była to
podstawa wykształcenia się między XIV a XVI wiekiem transkulturowo
powiązanej elity, której żydowscy i nieżydowscy członkowie działali razem na wielu polach w obrębie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Dr Jürgen Heyde jest referentem dyrektora Humanistycznego Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie
w Lipsku.

Jürgen Heyde, Transkulturelle Kommunikation und Verﬂechtung. Die
jüdischen Wirtschaftseliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert
[Quellen und Studien, t. 29], Wiesbaden 2014, 280 s., EUR 48,00,
ISBN 978-3-447-10311-4

Przestrzeń i naród w polskich studiach nad Zachodem 1918–1948
Niemiecki Instytut Historyczny opublikował we współpracy z ﬁbre Verlag
w Osnabrücku pracę Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918−1948. Wissenschaftsdiskurse, Raumdeutungen und
geopolitische Visionen im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte (Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, t. 32)
autorstwa Gernota Briesewitza. Na przykładzie polskich studiów nad
Zachodem Gernot Briesewitz, w swojej nowatorskiej publikacji, która stanowi rozszerzony tekst jego doktoratu obronionego w grudniu
2010 r. na Uniwersytecie w Lipsku, analizuje procesy konstruowania
przestrzeni zgodnie z kategoriami narodowymi. Uwzględniając obﬁtujące w konﬂikty stosunki polsko-niemieckie w pierwszej połowie
XX wieku i stosując nowe ujęcia teoretyczne i kategorie analityczne, autor bada konstrukcję i dekonstrukcję narodowych mental maps
przez geograﬁczną i historyczną odnogę ówczesnych polskich studiów
nad Zachodem. Ważnym punktem wyjścia jest przy tym założenie,
że podmioty porządkują i tym samym nadają sens przestrzeni społecznej za pomocą tzw. mental maps, które rozumieć należy jako przedmiot
i rezultat negocjowalnych dyskursywnie procesów konstrukcji. W trakcie owych procesów szczególne znaczenie przypada – to podstawowe
założenie pracy – geograﬁi. Briesewitz omawia w swojej książce nie tylko znane konstrukty przestrzenne, takie jak „tereny naturalnie polskie”,
czy „macierz polska”, ale również mental maps dotycyące poszczególnych regionów granicznych oraz tych, które dotychczas pomijano
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w nauce. Analizuje siłę oddziaływania i tożsamościowotwórczą funkcję
poszczególnych elementów dyskursu (np. topos walki o przestrzeń,
topos morza), którym przypisane zostaje specyﬁczne wartościowanie
polityczne, ekonomiczne i kulturowe.
O wadze pracy stanowią przekonujące analityczne ramy odniesienia
i zorientowane na poszczególne problemy ujęcie złożonej i wielowarstwowej tematyki. Zanalizowane w niej zostały różnorodne warunki
powstawania i struktura funkcjonalna poszczególnych koncepcji przestrzeni, które wpisano następnie w kontekst historii wiedzy i do którego
zastosowano ujęcie transnarodowe. Dzięki temu autorowi udało się
wskazać specyﬁkę polskich studiów nad Zachodem oraz ukazać różnice względem niemieckiej geograﬁi politycznej i geopolityki.
Studia nad Zachodem były początkowo kształtowane, jak brzmi jedno
z głównych ustaleń pracy, przez bardzo heterogeniczny dyskurs przestrzenny, który zhomogenizował się wraz z przesunięciem się Polski
na Zachód.

Gernot Briesewitz, Raum und Nation in der polnischen Westforschung
1918-1948. Wissenschaftsdiskurse, Raumdeutungen und geopolitische
Visionen im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte,
Osnabrück 2014, 526 s., EUR 39,80, ISBN 978-3-944870-03-8

Terminy

Wykłady wtorkowe
27 stycznia: Dorothee Wierling (Hamburg)
24 lutego: Peter Haslinger (Marburg)
24 marca: Joep Leerssen (Amsterdam)
26 maja: Michael Borgolte (Berlin)
16 czerwca: Wolfgang Schmale (Wien)

Konferencje
12–14 stycznia 2015 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
„Wear Your Nation - Wear Your Utopia?! Clothing, Fashion and
Beauty in Historical Perspective”
Warsztaty we współpracy z Instytutem Historii Żydów Niemieckich
w Hamburgu
12–13 lutego 2015 r., IPN Łódź
„Lodz im Warthegau. Neue Forschungsperspektiven“ („Łódź
w Kraju Warty. Nowe perspektywy badawcze“)
Konferencja we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Łodzi
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14 lutego 2015 r., Łódź
„Privatheit im NS“ („Prywatność w narodowym socjalizmie“)
Warsztaty we współpracy z Instytutem Historii Najnowszej w Monachium
12–14 marca 2015 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
„Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the
USSR from the 1930s–1950“
Konferencja we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytutem Historii Najnowszej w Monachium oraz moskiewskim Memoriałem

26–27 marca 2015 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
„Veränderte Bedingungen und Beziehungen“. Familienfotos als
Quelle zur ostmitteleuropäischen Geschichte 1944-1960 (Teil III)
(„Zmienione okoliczności i relacje“ Zdjęcia rodzinne jako źródło
do historii Eurppy Środkowo-Wschodniej 1944-1960, część III)
Warsztaty

9–10 czerwca 2015 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
„Zugehörigkeit, Loyalität und Identität in Oberschlesien der
Moderne: Ein Forschungskomplex im Wandel?“ („Przynależność,
lojalność i tożsamość na Śląsku epoki nowoczesnej: kompleks
badawczy w trakcie przemiany?”)
Warsztaty
4–6 czerwca 2015 r. Uniwersytet Humboldta w Berlinie we współpracy
z Niemieckim Instytutem Historycznym i Komisją Historii Wojskowości
„Gewaltkulturen von den Kolonialkriegen bis zur Gegenwart“
(„Kultury przemocy od wojen kolonialnych do czasów obecnych“)
10–12 czerwca 2015 r., Uniwersytet Warszawski
„Pogrome. Kollektive Gewalt gegen Juden in den polnischen
Territorien im 19. und 20. Jahrhundert sowie deren Auswirkungen
auf die polnisch-jüdischen Beziehungen. Geschichte, Erinnerung,
Identität” („Pogromy. Przemoc zbiorowa na terytoriach polskich
w XIX i XX w. oraz ich oddziaływanie na stosunki polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość”)
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii
Żydów Polskich, Juden Department of Hebrew and Jewish Studies
University College London, The Institute for the History of Polish Jewry
and Israel – Poland Relations, The Goldstein – Goren Diaspora
Research Center, Uniwersytet w Tel Avivie
18–19 czerwca 2015 r., Niemieckie Archiwum Radiowe, Frankfurt nad
Menem
„Rundfunkgeschichten von ,Flucht und Vertreibung‘“ („Radiowe
historie ‚ucieczki i wypędzenia‘“)
Warsztaty inicjujące nowe projekty badawcze
Wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky’ego
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w Oldenburgu oraz Grupą Badawczą „Historia Radia w Niemczech
Północnych” przy Instytucie Badania Mediów im. Hansa Bredowa
i przy Instytucie Mediów i Komunikacji Uniwersytetu w Hamburgu

Personalia
Od 1 maja 2014 r. Eric Eberwein został zatrudniony jako pracownik
administracji Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Pan
Eberwein pracował dotychczas jako referent w biurze Dyrekcji Policji
Federalnej w Bad Bramstedt. Przejął on w administracji NIH w Warszawie obowiązki pani Mareike Hirsch.

Po niespełna pięciu latach pracy z Instytutu odeszła w czerwcu 2014 r.
Mareike Hirsch. W administracji NHI odpowiadała za sprawy personalne (pracownicy delegowani), rozliczenia kosztów podróży i budżet.
W tym okresie, dzięki studiom zaocznym, zdobyła kwaliﬁkacje do pracy w administracji wyższego szczebla (gehobener Verwaltungsdienst).
Teraz kontynuuje swoją drogę zawodową w Urzędzie Kadr Bundeswehry w Düsseldorﬁe.

Od 15 listopada 2014 r. została zatrudniona jako pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie dr Aleksandra
Kmak-Pamirska. Dr Kmak-Pamirska studiowała religioznawstwo oraz
europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2013 r.
obroniła pracę doktorską pt. „Biskup Carl Maria Splett w pamięci historycznej”. Główny aspekt jej prowadzonych aktualnie badań osadzony
jest w obszarze badawczym Regionalność i powstawanie regionów.

Z dniem 30 lipca 2014 r. po sześcioletniej współpracy zakończyła się
kadencja w Instytucie dr. Grischy Vercamera. Podczas swojego zatrudnienia w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie pracował
on w obszarze badawczym „Władza Piastów w kontekście europejskim” i przygotował monograﬁę pt. „Herrschaftsverständnis im Reich,
England und Polen im Spiegel der Historiographie des 12. und frühen
13. Jahrhunderts“. Dr Vercamer kontynuuje swoją pracę naukową na
Frei Universität w Berlinie w ramach stypendium badawczego Fundacji
Maxa Webera.
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Od 1 listopada 2014 r. zatrudniony został na stanowisku pracownika
naukowego Niemieckiego Instytutu Historycznego dr Maciej Górny.
Między styczniem i czerwcem 2014 r. pracował on już w Instytucie jako
naukowiec wizytujący. W latach 1995-1999 Maciej Górny studiował
historię, polonistykę, ﬁlozoﬁę, slawistykę i hungarystykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 r. obronił doktorat na temat historiograﬁi
marksistowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej i tradycji historiograﬁi narodowej w XIX wieku (w NRD, PRL i w Czechosłowacji). W latach
2006-2010 był zatrudniony w Centrum Badań Historycznych Polskiej
Akademii Nauk w Berlinie. Dr Górny będzie odpowiedzialny za koordynację współpracy naukowej NIH.

Na koniec

NIH w Warszawie na wspólnym dniu otwartym Ambasady
Niemiec i Ambasady Francji
W dniu 20 września Niemiecki Instytut Historyczny wziął udział w dniu
otwartym niemieckiej i francuskiej ambasady w Warszawie. Podobnie
jak w poprzednich latach Instytut zorganizował własne stoisko wystawiennicze. W ten sposób zainteresowani zwiedzający mieli możliwość
uzyskania wyczerpujących informacji o najróżniejszych aspektach
działalności NIH i o jego seriach wydawniczych. Świeżo wydrukowane
widokówki z Pałacem Karnickich – siedzibą Instytutu, stwarzały okazję do zapoznania się przez odwiedzających z historią tego jedynego
w swoim rodzaju warszawskiego zabytku budownictwa. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, odwiedził je m. in. niemiecki ambasador Rolf Nikel.

Fraenkel Prize dla Maren Röger
Maren Röger otrzymała za swój manuskrypt „Polityka seksualna
i dzień powszedni okupacji w Polsce, 1939 - 1945: prostytucja, intymność, przemoc” renomowaną nagrodę Fraenkel Prize w dziedzinie historii najnowszej za 2014 r. Fraenkel Prize przyznaje Wiener Library
for the Study of Holocaust & Genocide i dotowana jest ona w kategorii
A sumą 6000 USD. Maren Röger pracuje od lutego 2010 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie przy obszarze badawczym
„Przemoc i obca władza”. W swoim studium bada kontakty seksualne
niemieckich żołnierzy, esesmanów i cywilnych okupantów z miejscową
ludnością. Wprawdzie ideologia narodowosocjalistyczna stanowczo
zabraniała utrzymywania tego rodzaju kontaktów płciowych, gdyż Polacy uchodzili za „rasowo niepełnowartościowych”, to były one jednak
częścią okupacyjnej rzeczywistości. Niekiedy były to kontakty utrzymywane za obopólną zgodą, niekiedy były one nacechowane brutalną
przemocą, a często kobiety sprzedawały swoje ciało, żeby przeżyć.
Maren Röger ukazuje całe spektrum takich kontaktów i pokazuje jednocześnie metody postępowania Wehrmachtu i SS. Z jednej strony
organizowane były specjalne burdele, z drugiej stosunki miłosne były
19

często surowo karane, choć bywało, że je tolerowano. Autorka stwarza
nowe możliwości przyjrzenia się codziennej okupacyjnej rzeczywistości i sprzecznościom, jakie cechowały narodowosocjalistyczną politykę
rasową i narodowościową.
Praca ukaże się drukiem w marcu 2015 r. pt. „Kriegsbeziehungen. Prostitution, Intimität, Gewalt im besetzten Polen, 1939-1945” w Wydawnictwie S.-Fischer we Frankfurcie nad Menem.

NIH w Warszawie na XXIII Targach Książki Historycznej
Tak jak w ubiegłym roku Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
miał swoje stoisko na XXIII Targach Książki Historycznej, które odbyły
się od 27 do 30 listopada 2014 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku
Warszawskim. W tej zorganizowanej z rozmachem imprezie uczestniczyło tym razem 200 wydawców z Polski i Białorusi. Targi odbywały się
pod patronatem prezydent m. st. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Odwiedziło je 20 tysięcy osób.
Obecność NIH w Warszawie na tegorocznych Targach stworzyła
doskonałą możliwość zapoznania zarówno polskich historyków, jak
i zainteresowanej publiczności z najnowszymi publikacjami, imprezami
i wielonarodowymi projektami badawczymi Instytutu. Oprócz tego NIH
w Warszawie zorganizował w ramach Targów dwa spotkania: prezentację tomu „Praca przymusowa w czasie I wojny światowej” (w polskim
tłumaczeniu) wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego
oraz prezentację projektu „1914-1918 online. International Encyclopedia of the First World War”. Obie imprezy odbyły się w Sali Koncertowej
Zamku Królewskiego w Warszawie. Więcej na ten temat na str.6 i 9
tego Newslettera.

Polscy historycy wypowiadają się na portalu zeitgeschichteonline o serialu niemieckiej telewizji ZDF „Nasze matki,
nasi ojcowie“.
Z inicjatywy historyczki Maren Röger z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, polscy historycy zostali zaproszeni do wypowiedzenia się na portalu zeitgeschichte-online na temat kontrowersyjnego serialu telewizyjnego „Nasze matki, nasi ojcowie” („Unsere
Mütter, unsere Väter”). Serial, wyprodukowany przez telewizję ZDF,
został po raz pierwszy wyemitowany w Niemczech w marcu 2013 r.
i w Polsce w czerwcu 2013 r. W polskich mediach serial spotkał się ze
słusznym oburzeniem, przede wszystkim ze względu na stereotypowe
i historycznie nieprawdziwe przedstawienie Armii Krajowej. Rzetelne
wypowiedzi Tomasza Szaroty, Marcina Urynowicza, Pawła Brudka
i Katarzyny Chimiak na ten temat przeczytać można pod linkiem: http://
www.zeitgeschichte-online.de/thema/ihre-muetter-ihre-vaeter-0

20

