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Edytorial

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

Niniejszy, 9. elektroniczny newsletter Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego w Warszawie, poprzez który chcemy dać Państwu wgląd w na-
szą działalność, jest zarazem tym, w którym przychodzi mi zamieścić 
słowa mojego pożegnania. Po pięciu wypełnionych pracą, niezwykle 
efektywnych latach w Warszawie, od 1 września wracam do mojej ka-
tedry na uniwersytecie w Münster. Było dla mnie wielkim wyzwaniem 
i szczególnym przywilejem, móc podczas mojej kadencji decydować, 
w jaki sposób Instytut rozłoży akcenty swojej działalności i gdzie bę-
dzie znajdował się punkt ciężkości jego badań. Okresowe rozkładanie 
akcentów zgodnie z zainteresowaniami badawczymi dyrektora należy 
bowiem do istoty działalności Niemieckich Instytutów Humanistycz-
nych za Granicą, skupionych w Fundacji Maxa Webera. Do natury 
funkcjonowania Instytutów należy również praktyka, że w określonych 
odstępach czasu zmienia się jego kierownictwo, jego pracownicy na-
ukowi, a wraz z nimi – obszary, wokół których skupia się szczególnie 
działalność naukowa Instytutów. W ten sposób profi l danego Instytutu 
pozostaje cały czas otwarty, a sam Instytut reagować może na zmiany 
zachodzące w nauce oraz związane z nimi nowe oczekiwania. Jed-
nocześnie, nieodległy powrót do niemieckiego środowiska naukowego 
umożliwi mi na innym już poziomie rozwijać i podtrzymywać zdobyte 
w Polsce doświadczenia, dbać o nawiązane tu kontakty i kontynuować 
realizowane projekty. Dlatego też nie tylko dziękuję Państwu bardzo 
serdecznie za zainteresowanie, jakie okazali Państwo wobec naszej 
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działalności w ostatnich latach, za inspirującą i owocną współpra-
cę, ale cieszę się również na kontynuowanie kontaktów i współpracy 
z Państwem, na którą wolno chyba liczyć zarówno Instytutowi, jak i od-
chodzącemu na swoje nowe-stare stanowisko dyrektorowi. 

Z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami,

Eduard Mühle

Wydarzenia

Media i praktyka pamięci o ucieczce i wypędzeniu

We współpracy z uniwersytetami w Oldenurgu i Nottingham, Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie przygotował w dniach 18 – 19 stycz-
nia 2013 r. konferencję pt. „Media i praktyka pamięci o ucieczce i wy-
pędzeniu” prowadzoną przez Billa Nivena, Stephana Scholza i Maren 
Röger. Dwudniowa konferencja wypełniona była intensywnymi i stoją-
cymi na wysokim poziomie merytorycznym debatami fachowymi. W ich 
trakcie zadawano sobie pytania, takie jak: W jakich mediach i w jakim 
okresie przypominano o ucieczce i wypędzeniu? Jakie typowe narra-
cje na ten temat tworzyły telewizja, pomniki i literatura? W jaki sposób 
praktykowano pamięć o ucieczce i wypędzeniu (np. zmieniano nazwy 
ulic)? Konferencja pokazała ponadto, że istnieją nadal ewidentne luki 
w badaniu historii pamięci o ucieczce i wypędzeniu. 

Magister Vincentius

W ramach 9. Biennial International Conference, zorganizowanej przez 
Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Mo-
dern Studies, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przeprowa-
dził panel pt. “Vincentius of Cracow: Medieval Transmission of Ideas 
and Modern Interpretation“. Panel moderowany przez Constanta Mew-
sa (Melbourne), składał się z trzech referatów i dotyczył z jednej strony 
sposobów i mechanizmów, za pośrednictwem których krakowski kro-
nikarz z końca XII w. „tłumaczył” w swoim tekście pojęcia i wyobraże-
nia, mające już za jego czasów walor starożytności, bądź współczesne 
mu, lecz właściwe zachodniej Europie. Z drugiej strony panel traktował 
o specyfi cznych problemach i trudnościach, na które napotyka się dziś, 
sporządzając naukowe tłumaczenie średniowiecznego tekstu kroniki. 
Na przykładzie tekstu i jego współczesnego przekładu Stanisław Rosik 
(Wrocław) przedstawiał zagadnienie „‘Nations’ in Ancient History and 
Contemporary Times and Their Modern Polish Interpretation“, Darius 
von Guettner (Melbourne) – kwestię „Ideas of Holy War and Their 
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Modern English Interpretation“, a Eduard Mühle (Warszawa) – pro-
blem „Antique and Medieval Ideas of Rule and Community and Their 
Modern German Interpretation“. 

Biografi a w mediewistyce

Biografi a należy w badaniach historycznych do najbardziej atrakcyj-
nych, a zarazem najtrudniejszych gatunków pisarstwa. W porównaniu 
z szeroko zakrojonymi panoramami epoki, biografi a skupia się na po-
jedynczej osobie, osadzonej w konkretnym kontekście historycznym, 
jednak właśnie dzięki owemu zogniskowaniu daje czytelnikowi nie-
codzienny wgląd w minioną epokę. Niemniej właśnie podejście bio-
grafi czne wymaga szczególnie intensywnej refl eksji metodologicznej. 
Mając to na względzie, Niemiecki Instytut Historyczny zorganizował 
w kwietniu międzynarodową konferencję, której koncepcję opracowali 
Eva Schlotheuber (Düsseldorf), Knut Görich (Monachium) i Eduard 
Mühle (Warszawa); w trzech jej sekcjach rozmawiano o specyfi cznych 
doświadczeniach i perspektywach poznawczych biografi i w mediewi-
styce. Po wykładzie inauguracyjnym na temat Elżbiety z Turyngii, który 
w wieczór poprzedzający wygłosił Andrzej Radzimiński (Toruń), na-
stąpiła retrospekcja historiografi czna, która bardzo wyraźnie ukazała 
niekiedy daleko idące rozbieżności między niemiecką, czeską i polską 
tradycją biografi styczną. Następnie, z zasobu doświadczeń autorów 
ukończonych bądź dopiero opracowywanych biografi i jedenastu śre-
dniowiecznych bohaterów (obejmujących zarówno lokalnych książąt, 
jak i cesarzy oraz opatów i papieży) czerpano inspirację do niekie-
dy bardzo polemicznych dyskusji; dotyczyły one potencjału kryjącego 
się w trudnym gatunku pisarstwa, jakim jest biografi styka, i możliwości 
jego wykorzystania z jednej strony dla prac nad biografi ami władców, 
z drugiej – osób duchownych. 

Antisemitism in East Central Europe

W dniach 16 – 18 maja 2013 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym 
w Warszawie odbyła się przygotowana wspólnie z Żydowskim Insty-
tutem Historycznym w Warszawie i Europejską Siecią Pamięć i So-
lidarność międzynarodowa konferencja Antisemitism in East Central 
Europe: Ideas, Politics, and Practices of Jew-Hatred from a Compara-
tive Perspective, ca. 1880-1939. Zgromadziła ona badaczki i badaczy 
z USA, Europy i Izraela, dyskutujących o nowych podejściach metodo-
logicznych i bieżących badaniach nad zagadnieniami antysemityzmu 
i wrogości wobec Żydów. Punkt ciężkości konferencji stanowiło pytanie 
o wpływ religijności na wypowiedzi polityków i publicystów charaktery-
zujące się antyżydowską wrogością. W zorientowanym na retrospek-
cję wykładzie Brian Porter-Szücs zwrócił uwagę na ambiwalencję wi-
doczną w sposobie, w jaki polscy katolicy pisali o Żydach i wskazał, że 
wobec niejednolitości i dowolności religijnych postaw i praktyk nie jest 
możliwe mówienie o jednej, katolickiej postawie wobec Żydów. 
Drugi punkt szczególnego zainteresowania stanowiło poszukiwanie 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy dyskursem a praktyką wrogo-
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ści wobec Żydów, a także włączenie żydowskiej historii i żydowskiej 
aktywności w próbę zrozumienia wzmożenia niechęci wobec Żydów 
i wysokiej emocjonalności jej towarzyszącej. Nie sugerując w żaden 
sposób żydowskiej współodpowiedzialności czy wręcz winy za anty-
semityzm, konferencja umożliwiła dzięki takiemu podejściu wskazanie 
przykładów, gdzie w ważnych dla nowoczesnych społeczeństw obsza-
rach nauki, edukacji, polityki, wykształcania się tożsamości narodowej, 
zdrowia, seksualności, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki, pozycja 
Żydów w społeczeństwie była przez nich współnegocjowana. 

Cultural and Religious Encounters in East Central Europe

Na największym światowym kongresie mediewistycznym w Kalamazoo 
(Michigan, USA), na którym w dniach 9 – 11 maja 2013 r. zgromadziło 
się ponad 3000 uczestników, Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie zorganizował panel pt. „Cultural and Religious Encounters 
in East Central Europe: Poland and Neighbouring Regions in the 
Middle Ages“. Koncepcję panelu opracował prof. Eduard Mühle (dyrektor 
NIH), a wraz z nim obecny na panelu dr Grischa Vercamer (NIH). Na 
panel zaproszono dwóch historyków, dr. Marcina Pauka z Warszawy i dr. 
Grzegorza Paca z Poznania, a także archeologa ze Szczecina, prof. 
Mariana Rębkowskiego, którzy wygłosili referaty związane z głów-
nym tematem panelu. Referat Marcina Pauka pt. „Washing Hands in 
Sinner’s Blood - Ducal Power, Law and Religious Zeal in the Process 
of Central European Christianisation“ dotyczył pierwszej, odbywającej się 
na przełomie X I XI w. fazy chrystianizacji słowiańskich i węgierskich 
władztw w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym nacisk położo-
ny został na aspekt stosowania przemocy ze strony władzy świeckiej. 
Drugi referat, pt. „Who’s Your Santa? The Veneration of Saints and 
the Boundary between East and West Christianity in East Central 
Europe, 10th-12th c.“, wygłoszony przez Grzegorza Paca, wskazał, że 
po 1054 r. dostrzec można kształtowanie się głębokich i długotrwałych 
kontaktów pomiędzy Kościołem wschodnim i zachodnim, opartych na 
kulcie świętych „drugiej strony”. Marian Rębkowski, w referacie „The 
Christianisation of Pomerania as a Process of Cultural Transformation“, 
przedstawił – na podstawie dostrzegalnych faz intensywnej urbanizacji 
i przekształceń rytów pogrzebowych – procesy chrystianizacyjne za-
chodzące między X a XII wiekiem na Pomorzu Gdańskim jako głęboki 
proces transformacji, włączający szeroko rozumiany obszar Pomorza 
w zachodnią, znajdującą się pod wpływem rzymskim, strefę oddziały-
wań kulturowych. 
Panel cieszył się dużym zainteresowaniem, a dyskusja, która po nim 
nastąpiła i która znacznie wykroczyła poza przeznaczony na nią czas, 
udowodniła, że również wśród amerykańskiej publiczności istnieje 
żywe zainteresowanie omawianą tematyka. 
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Zjazd i pokój w Merseburgu w 1013 r. 

W Zielone Świątki 1013 r. niemiecki król Henryk II przyjął na wiecu 
w Merseburgu poselstwa wschodnich sąsiadów Rzeszy: przedstawi-
cieli Luciców, którzy zasiedlali tereny między Łabą a Odrą i z który-
mi Henryk II zawarł w 1003 r. sojusz, księcia Przemyślidów Udalryka 
i księcia piastowskiego Bolesława Chrobrego. Szczególne znaczenie 
miało spotkanie Henryka II i Bolesława Chrobrego, których stosunki 
od wielu lat naznaczone były licznymi konfl iktami zbrojnymi. Zawarty 
pokój, który, jak wiemy nie przetrwał długo, obejmował wzajemne zo-
bowiązanie do wsparcia zbrojnego, przekazanie Bolesławowi obszaru 
Łużyc i Miśni i małżeństwo syna Bolesława, Mieszka II, z Rychezą, 
krewną Henryka II. Rocznica owego spotkania na wysokim szczeblu 
stała się dla Humanistycznego Centrum Historii i Kultury Europy Środ-
kowo-Wschodniej w Lipsku oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie okazją do zorganizowania międzynarodowej konferencji, 
która odbyła się w dniach 23 – 25 maja 2013 r. i naświetlała różnorodne 
aspekty zjazdu oraz warunki, okoliczności i skutki zawartego wówczas 
pokoju. W 17 referatach badacze ukazali lokalny i regionalny kontekst 
zawarcia pokoju (Merseburg i jego okolice w początkach XI w.), sto-
sunki między Polską piastowską a Rzeszą w tym okresie, perspektywę 
innych sił politycznych i dalszych sąsiadów, biorących udział w zjeź-
dzie (Luciców, Przemyślidów, Danii, Rusi, Węgrów), a także znaczenie 
spotkania dla późniejszej polityki Henryka i Bolesława. 

Od pokoju w Kaliszu do pokoju w Oliwie

Tematem konferencji, zorganizowanej w dniach 24 – 25 maja 2013 r. 
wspólnie przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Archi-
wum Główne Akt Dawnych, były traktaty pomiędzy Prusami Krzyżac-
kimi/ Prusami Książęcymi a Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem 
Litewskim, zawarte w okresie od 1343 do 1660 r. Tematyka ta nie 
była nigdy wcześniej omawiana w tego rodzaju syntetycznej formie. 
Przedyskutowano w kolejności chronologicznej wszystkie ważniejsze 
traktaty, ukazując je w szerszym kontekście historycznym, przy czym 
pierwszorzędne znaczenie miały okoliczności towarzyszące podpisy-
waniu traktatów, które w ostatecznym rozrachunku doprowadzały do 
zawarcia pokoju. Wśród podniesionych pytań można wskazać nastę-
pujące wątki: jak zorganizowane były przygotowania? Czy zawierano 
traktaty wstępne, których postanowienia różniły się od tych ostatecznie 
zawartych w danym pokoju? Kim byli pełnomocnicy stron i w jakie peł-
nomocnictwa byli wyposażani? Gdzie dochodziło do spotkania? Jakie 
czynności i jakie rytuały towarzyszyły zawieraniu umów? Jakiego uży-
wano języka? Niektóre referaty dotyczyły kwestii szczegółowych, ta-
kich jak ustalanie przebiegu granic, szeroka analiza argumentacji doty-
czącej pogaństwa, badanie wyobrażenia o wojnie i pokoju w kronikach 
oraz zagadnienia edytorskie. Referenci zajmowali się również tematy-
ką prozopografi czną. Dyskusje towarzyszące wystąpieniom uzupełnia-
ły obraz całości i podnosiły dalsze pytania. Publikacja wystąpień prze-
widziana jest na połowę 2014 r. i będzie miała formę samodzielnego 
tomu pokonferencyjnego, wydanego w serii AGAD, a opracowanego 
przy współpracy Niemieckiego Instytutu Historycznego. 



6

Formularze i protokół dokumentów

W dniach 3 – 4 czerwca 2013 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym 
w Warszawie odbyły się warsztaty, w których wzięli udział badacze 
z Niemiec, Holandii, Polski i Czech, a które poświęcone były tematyce 
formularzy dokumentowych. Zagadnienie to jest od kilku lat intensyw-
nie badane, zwłaszcza przez mediewistykę polską. Dokumenty należą 
do najważniejszych źródeł do historii średniowiecznej. Opisują kon-
kretne stany prawne lub dokumentują działania prawne i gospodarcze. 
Poza tymi częściami dokumentów, w których znajdziemy treści me-
rytoryczne, mające dla historyków pierwszorzędne znaczenie, doku-
menty obejmują również passusy mocno sformalizowane. Passusy te 
mogą jednakże zawierać ważne wypowiedzi dotyczące historii kultury 
i mentalności, i można czytać je jako świadectwa tożsamości wystaw-
cy bądź odbiorcy. Prócz rozważań ogólnych, w trakcie warsztatów mia-
ła miejsce analiza dokumentów Karola IV, królewskich dokumentów 
czeskich, dokumentów Henryka IV Probusa i Przemysła Ottokara II, 
książęcych dokumentów z Pomorza i Śląska, dokumentów polskich 
rycerzy, a także instrumentów notarialnych z Górnego Śląska. Celem 
warsztatów było doprowadzenie do konfrontacji regionalnych podejść 
badawczych, które często rozwijają się w izolacji i próba wyraźniejsze-
go wyodrębnienia trendów rozwojowych, jakim podlegały formularze 
dokumentowe, a także wskazanie, jakie okoliczności miały wpływ na 
wykształcanie się owych formularzy. 

Sine ira et studio?

W dniach 25 – 27 czerwca 2013 r. na Hebrew University w Jerozoli-
mie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Sine Ira et Studio? 
Personal Engagement, Historical Distance and the Study of the 
Holocaust. Zorganizował i sfi nansował ją Niemiecki Instytut Historycz-
ny w Warszawie oraz Richard Koebner Minerva Center for German 
History. Noah Benninga (doktorant Koebner Center) oraz dr Katrin 
Stoll (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) opracowali kon-
cepcję konferencji i byli odpowiedzialni za jej organizację. Na konfe-
rencji udało się zgromadzić badaczy holokaustu z Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Izraela, Kanady, Polski, Czech i USA. Po otwarciu konferencji 
krótki referat wprowadzający wygłosił prof. Mosche Zimmermann (Je-
rozolima). Następnie Karyn Ball (Edmonton) zaprezentowała wykład 
na temat German “History” versus Jewish “Memory”? On Martin Bro-
szat’s “Science” and Saul Friedländer’s “Trauma”. Gościem honorowym 
konferencji był prof. Hayden White (Santa Cruz). Prof. White nie tylko 
wygłosił wykład i był moderatorem jednej z sekcji konferencji, lecz tak-
że przeprowadził seminarium dla magistrantów i doktorantów pt. Nar-
rating Your Research Results: a Criticial Discussion on ‚Writing Up’. 
Stwierdzenie prof. White’a, że wydarzenia historyczne zyskują swój 
kształt dzięki konkretnym formom prezentacji, modelom wyjaśniającym 
i postawom etycznym, których nie może zaoferować konwencjonalna 
fachowa historiografi a ze swoim „fetyszyzmem faktów”, znalazło jak 
dotąd słaby oddźwięk wśród historyków holokaustu. Jakie są zada-
nia krytycznej historiografi i, wykraczające poza gromadzenie faktów 
i produkcję studiów empirycznych? Czy refl eksja na tematy takie jak 
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dystans historyczny i wewnętrzny udział/uczestnictwo mogą wnieść 
coś do zorientowanych teoretycznie studiów nad holokaustem? Tak 
brzmiały centralne pytania, stawiane na konferencji. Planowana jest 
publikacja wybranych wystąpień i referatów. 

„Czy Polska miała w XIX w. suwerenność państwową?”

26 lutego 2013 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie 
miała miejsce 9. Debata Lelewelowska, tym razem pt. „Wymiary pol-
skiej suwerenności w XIX stuleciu. Stosunki władzy, autonomia poli-
tyczna i okoliczności ją kształtujące.“
Punktem wyjścia dyskusji była refl eksja, że XIX wiek przyniósł ze sobą 
liczne przeobrażenia dla Polski i postawił przed obywatelami poszcze-
gólnych zaborów rozmaite wyzwania, które do dziś przedstawiane są 
i oceniane w różny sposób. Po krótkim wprowadzeniu Piotra Szlanty 
(Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet Warszaw-
ski), Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Jarosław Czubaty 
(Uniwersytet Warszawski) i Malte Rolf (Uniwersytet Ottona Friedricha 
w Bambergu) przeprowadzili moderowaną przez Ruth Leiserowitz de-
batę, w której starali się odpowiedzieć na pytania, takie jak: czy Księ-
stwo Warszawskie i Królestwo Polskie w jego fazie konstytucyjnej moż-
na określić mianem podmiotów suwerennych? Jak Polacy obchodzili 
się w poszczególnych okresach „długiego XIX stulecia” z przyznaną im 
lokalną samodzielnością i w jakim stopniu starali się ją poszerzyć?
W dyskusji wielokrotnie podkreślano, że w ciągu całego omawianego 
okresu horyzont myślowy Polaków określało przywrócenie samodziel-
nej państwowości polskiej, bowiem stosunki obowiązujące w długim 
wieku XIX uważano za „niewystarczające”. Celem naczelnym pozo-
stawała zatem suwerenność polityczna, powiązana teraz wszakże 
z nowym jej nośnikiem, czyli etnicznie pojmowanym narodem. An-
drzej Chwalba zarysował problem w szerokiej perspektywie i z god-
nym podziwu rozmachem ukazał kontekst polskiej sytuacji politycznej, 
czyniąc z niej część ogólnoeuropejskiej panoramy wydarzeń. Malte 
Rolf na wielu przykładach wskazał, że zakres polskiej samodzielności 
rozpoznać można badawczo jedynie analizując polityczną i społecz-
ną praktykę tego okresu. Jarosław Czubaty podkreślał, że po 1918 r. 
doszło do zadziwiająco gładkiego w swym przebiegu ustanowienia 
państwa polskiego jako republiki. Dyskutanci zgodzili się, że było to 
możliwe, ponieważ już wcześniej, w ramach niepolitycznych obszarów 
samodzielności, zdobyto wiedzę konieczną do odbudowania państwa, 
a samo jego utworzenie bazować mogło na wyuczonej w czasach za-
borów samoorganizacji społecznej. Dyskusja z udziałem publiczności, 
która nastąpiła po debacie, pokazała wyraźnie, że również historia Pol-
ski w XIX w. kryje w sobie liczne niezbadane, a warte przeanalizowania 
kwestie. 
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Od bitew do mitów o bitwach

15 stycznia w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie miała 
miejsce promocja książki wielokrotnie nagradzanego za swoją pracę 
badawczą historyka Jana Marii Piskorskiego. Piskorski zaprezento-
wał 480-stronnicowy tom pod swoją redakcją, zatytułowany „Wojna, 
pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych”, poprzedzony ob-
szernym wstępem własnego autorstwa. Publikacja składa się z dwóch 
części. Część pierwsza naświetla fenomen „bitwy pod Grunwaldem 
w 1410 r.” i jej znaczenia dla pamięci narodowych i tradycji uczestni-
czących w niej krajów. Druga część poświęcona jest innym ważnym 
średniowiecznym bitwom (Bannockburn – Szkocja, Kosowe Pole – 
Serbia itd.) i sposobowi ich przepracowania w pamięci narodowej. Po 
promocji w sali konferencyjnej szczelnie wypełnionej publicznością 
rozgorzała żywa dyskusja na temat związany z książką. 

Wystawa „Chcemy być wolnymi ludźmi”

5 czerwca 2013 r. w warszawskim Domu Spotkań z Historią, w obec-
ności pierwszego powołanego w wyniku wolnych wyborów polskiego 
premiera, Tadeusza Mazowieckiego, miało miejsce otwarcie wystawy 
pt. „Chcemy być wolni!” („Wir wollen freie Menschen sein!”), zorganizo-
wanej z okazji 60. rocznicy powstania ludowego w NRD, rozpoczętego 
17 czerwca 1953 r. W związku ze wspomnianą rocznicą Ambasada 
Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Niemiecki Instytut Histo-
ryczny w Warszawie podjęli wspólną inicjatywę przybliżenia polskiej 
opinii publicznej tego wydarzenia jako części regionalnej kultury pa-
mięci o czasach komunizmu. Postanowiono przetłumaczyć na język 
polski wystawę opracowaną niedawno w Berlinie przez Federalną Fun-
dację ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED. Niemiecki Instytut Historyczny 
we współpracy z prof. Jerzym Kochanowskim z Uniwersytetu War-
szawskiego przeprowadził kwerendę w polskich archiwach na temat 
współczesnych polskich reakcji na powstanie. Znalezione materiały 
uzupełniły polską wersję wystawy. Dalszym polskim partnerem przed-
sięwzięcia, który udostępnił zarazem znakomite miejsce na wystawę, 
został Dom Spotkań z Historią, w którym ekspozycję (w języku polskim 
i angielskim) zobaczyć będzie można do 15 września 2013 r. Wystawę 
objęli patronatem prezydenci Polski i Niemiec, Bronisław Komorowski 
i Joachim Gauck. Podczas otwarcia, obok Tadeusza Mazowieckiego 
i dyrektora DSH, Piotra Jakubowskiego, przemawiali ambasador Nie-
miec baron Rüdiger von Fritsch, ostatni minister spraw zagranicznych 
NRD i dzisiejszy przewodniczący zarządu Federalnej Fundacji ds. 
Rozliczenia z Dyktaturą SED, Markus Meckel, oraz zastępczyni dyrek-
tora Niemieckiego Instytutu Historycznego, Ruth Leiserowitz. 
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Publikacje

Klasztory i zakony w średniowiecznej Polsce

Studium wybitnego polskiego mediewisty Jerzego Kłoczowskiego, bę-
dące wynikiem wieloletnich badań, przedstawia złożoną historię po-
wstania różnych wspólnot zakonnych na terenie dzisiejszej Polski od 
czasu pierwszych Piastów do początku XVI wieku. Głównym tematem 
części pierwszej jest stworzenie podstaw życia zakonnego na ziemiach 
polskich w okresie od X do XII wieku oraz skomplikowane początki tego 
procesu. Poruszone tutaj zostały m.in. kwestie roli takich postaci jak św. 
Wojciech czy św. Brunon z Kwerfurtu oraz pierwsze lokalizacje klasz-
torów benedyktynów, kanoników regularnych, cystersów i niektórych 
zakonów rycerskich jak joannici. Drugi rozdział poświęcony jest eta-
pom konsolidacji i stabilizacji zakonów. Szczególnie uwypuklono tutaj 
sukcesy zakonów żebraczych - franciszkanów i dominikanów. Ponadto 
autor omawia dalszy rozwój zakonu cystersów, a także umocnienie się 
pozycji kanoników regularnych. W oddzielnym podrozdziale ukazano 
historię zakonu krzyżackiego w basenie Morza Bałtyckiego w XIII i XIV 
wieku. Wiele miejsca Jerzy Kłoczowski poświęca również fenomenowi 
kobiet w ruchu zakonnym; bada m.in. dlaczego zakony żeńskie miały 
wybitnie miejski charakter, a także według jakich kryteriów przebiegała 
rekrutacja do nich. W ostatnim rozdziale autor analizuje funkcje re-
ligijne, pedagogiczne i intelektualne, jakie zakony spełniały w społe-
czeństwie polskim i jego elitach na przestrzeni wieków, a także ich za-
sadniczy wpływ na kształt kultury narodowej, a dzięki temu integrację 
Polski jako trwałej części europejskiej Res publica christiana. Objaśnia 
tutaj zasadniczą rolę zakonów żebraczych i ich homiletyki w programie 
wychowawczym dla średniowiecznego społeczeństwa w większości 
składającego się wówczas z analfabetów. Ponadto podkreśla jak cy-
stersi, zakony żebracze i żeńskie wspólnoty zakonne przyczyniły się 
do przyswojenia na ziemiach polskich chrześcijańskiego humanizmu 
i jak wpłynęły na wykształcenie się polskiego języka narodowego w XV 
wieku. Egzemplifi kacją tego procesu jest postać franciszkanina obser-
wanta Władysława z Gielniowa - pierwszego wielkiego polskiego po-
ety. Publikacja zawiera obszerny indeks miejscowości i osób, liczne 
tabele statystyczne, a także 14 mapek przedstawiających lokalizację 
różnych wspólnot zakonnych.

Jerzy Kłoczowski, Klöster und Orden im mittelalterlichen Polen [Klio in 
Polen 15], Osnabrück 2013, 541 s., 48,- € ISBN 978-3-938400-86-9

Fundacje sakralne w średniowiecznej Polsce

Wraz z włączeniem wczesnośredniowiecznej Polski do kręgu chrześci-
jaństwa łacińskiego około roku 1000 doszło do recepcji idei chrześci-
jańskich i ustanowienia instytucji kościelnych. Działo się tak nie tylko 
z powodu praktycznych potrzeb chrystianizacyjnych, ale było również 
rezultatem celowej polityki władców piastowskich. Ci ostatni, adaptu-
jąc wzorce z Zachodu, przede wszystkim płynące z obszaru sąsied-
niej Rzeszy, szybko zrozumieli, że nowe praktyki religijne i symbolika 
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mogą być skutecznie wykorzystane w sferze reprezentacji i legitymi-
zacji własnej władzy. Wzorce religijności monarszej zaczęli wkrótce 
naśladować przedstawiciele możnowładztwa, które w XII w. stanowiło 
już niezależna siłę polityczną i społeczną. Najważniejszym elementem 
ówczesnej religijności były fundacje - budowa kościołów i klasztorów, 
bądź wyposażanie ich w sprzęty liturgiczne i obdarowywanie nada-
niami ziemskimi. Od kiedy i według jakich wzorców oraz w jakim kon-
tekście polityczno-społecznym polscy królowie i książęta dokonywali 
fundacji? Jakimi ideowymi i materialnymi (polityczno-ekonomicznymi) 
motywami się kierowali i jakie były efekty tej działalności? Co stanowi-
ło przedmiot darowizn (przedmioty i nieruchomości, relikwie)? Wedle 
jakich kryteriów dokonywano wyboru świętych patronów dla danego 
kościoła czy klasztoru? Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza 
praca zbiorowa prezentująca najnowsze wyniki badań polskich medie-
wistów. Tom zawiera łącznie 15 tekstów, poprzedzonych obszernym 
wstępem oraz liczne ilustracje i mapy. Książka oferuje tym samym nie 
tylko wgląd w najnowszy stan badań polskiej mediewistyki, ale stanowi 
też – po raz pierwszy w niemieckiej wersji językowej - kompendium 
wiedzy na temat fundacji kościelnych, dokonanych przez władców pia-
stowskich i możnych w średniowiecznej Polsce. 

Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, 
wyd. Eduard Mühle [Stiftungsgeschichten, t. 9], Berlin 2013, 556 s., 
69,- €, ISBN 978-3-05-005929-6

Getto łódzkie

Z czasów funkcjonowania getta łódzkiego (1940 – 1944) zachowało 
się wiele świadectw, spisanych przez jego mieszkańców, przytłoczo-
nych przerażającymi doświadczeniami tego okresu. Już w samym 
getcie administracja żydowska zaczęła archiwizować owe zapiski. 
Spisane po niemiecku, polsku i w jidysz stanowią bogatą bazę źródło-
wą, w oparciu o którą Andrea Löw z wielką starannością i dbałością 
o szczegóły zrekonstruowała dzieje mieszkańców getta. W książce po 
raz pierwszy udało się naszkicować przekonujący obraz wydzielonej 
dzielnicy miasta widzianej z perspektywy jej mieszkańców i ukazać 
ważne aspekty funkcjonowania getta, takie jak zachowania, warunki 
życia i sposób postrzegania mieszkańców getta przez samych siebie. 
Publikacja zawiera ponadto kompetentne streszczenie stanu badań na 
temat getta łódzkiego. 

Andrea Löw, Żydzi w getcie łódzkim/ Litzmannstadt Getto. Warunki ży-
cia, sposoby przetrwania, Łódź 2012, ISBN 978-83-7525-632-1 
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Zażegnywanie konfl iktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu

Zagadnienie rozwiązywania konfl iktów budzi od pewnego czasu żywe 
zainteresowanie mediewistów. Wpisując się w ten kontekst niemiecki 
Związek Mediewistyczny, Komitet Stały Mediewistów Polskich i Nie-
miecki Instytut Historyczny w Warszawie poświęciły problemowi zaże-
gnywania konfl iktów i ustanawiania pokoju III Mediewistyczne Spotka-
nia Polsko-Niemieckie, które odbyły się w dniach 27 – 29 maja 2011 r. 
w Toruniu. Wydany przez organizatorów Spotkań tom prezentuje wyni-
ki konferencji w formie zbioru 23 artykułów polskich, niemieckich, au-
striackich i węgierskich mediewistów. 19 artykułów w języku niemieckim 
i cztery w języku angielskim podzielono wedle kryterium tematyczne-
go na pięć sekcji. Początkowy rozdział poświęcony jest teoretycznym, 
w pierwszym rzędzie moralno-teologicznym aspektom ustanawia-
nia pokoju; rozważana jest w nim zarówno pozycja pokoju w syste-
mie wartości, jak i konceptualizacja myśli o pokoju na poziomie norm 
etycznych i religijnych. Następny obszerny blok artykułów poświęcony 
został roli umów w procesie zaprowadzania pokoju. Trzeci rozdział za-
wiera artykuły na temat rytualnych form rozwiązywania konfl iktów, pod-
czas gdy czwarty blok tematyczny zajmuje się zagadnieniem rozwią-
zywania konfl iktów i ustanawiania pokoju w kontekście sprawowania 
władzy terytorialnej, miejskiej i duchownej. Ostatnia część publikacji 
obejmuje artykuły na temat refl eksji o pokoju i strategii przezwycięża-
nia konfl iktów zawartych w tekstach literackich, historiografi cznych oraz 
w kazaniach, rozumianych przez badaczy jako świadectwa sposobu 
postrzegania świata i forma fi kcyjnej rzeczywistości. Szczególnie pod-
kreślić należy fakt, że wśród autorów, obok uznanych badaczy, znaleźć 
można również teksty młodych historyków i historyczek.

Konfl iktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. Roman 
Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński. Wydawnictwo Towarzy-
stwa Naukowe w Toruniu 2012, 429 s., ISBN 978-83-61487-92-0

Lekcja czytania

Trzydziestu autorów i autorek przyjęło propozycję wydawców Joanny 
Nalewajko-Kulikow i Grzegorza Krawca z Instytutu Historii PAN oraz 
Ruth Leiserowitz i Stephana Lehnstaedta z NIH, aby przygotować 
studia na temat czytelnictwa jako zjawiska socjologicznego i kulturo-
wego. Celem publikacji było zbadanie tego zjawiska, które formowało 
i formuje nadal tożsamość jednostek, grup i narodów i stanowi punkt 
wyjścia dla istotnych dyskusji na tematy polityczne, społeczne i kul-
turalne. Tom zbiorczy składa się z czterech rozdziałów, które przybli-
żają ten problem z czterech różnych perspektyw. W części pierwszej 
książka i czytelnictwo zostały zanalizowane jako zjawisko ponadnaro-
dowe: i tak na przykład Agnieszka Żółkiewska zajęła się tendencjami 
w przekładach literatury niemieckojęzycznej na język jidysz, natomiast 
Elvira Grözinger zbadała obraz Polski jako ojczyzny w literaturze 
jidysz. W rozdziale drugim ukazano zagadnienie książki jako czynnika 
integracyjnego: Francois Guesnet zbadał komedie jidysz w XIX wieku, 
a Tadeusz Stegner i Paweł Fijałkowski zanalizowali lektury i zwyczaje 
czytelnicze polskich ewangelików. Trzecia część pod tytułem „Książka 
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jako katalizator dyskursu” zawiera m.in. studia dotyczące recepcji „Mein 
Kampf” Hitlera, prac Jürgena Habermasa i Carla Schmitta w różnych 
okresach historii Polski. Czwarty, najobszerniejszy rozdział zajmuje się 
aspektem książki jako świadka i/lub ofi ary Zagłady; znajdziemy tutaj 
teksty poświęcone m.in. działalności dokumentacyjnej w gettach Łodzi 
i Warszawy (Andrea Löw), historii zrabowanej biblioteki cadyka Altera 
z Góry Kalwarii (Igor Kąkolewski, Alina Skibińska) czy dziejom publika-
cji „Kroniki getta warszawskiego” (Joanna Nalewajko-Kulikow). Wstęp 
do publikacji napisał Feliks Tych. Tom zamyka esej Magnusa Brecht-
kena w którym wspomina on swoje spotkania z Jürgenem Henslem 
i wspólne rozmowy o pracach Hermana Rauschninga. Warszawski hi-
storyk Jürgen Hensel jest bohaterem ostatniego tekstu także ponieważ 
to właśnie jemu dedykowany jest cały tom. Książkę wydano z okazji 
jubileuszu 35-lecia pracy dr. Hensla w Polsce. Jest ona formą podzię-
kowania za wieloletnią działalność Jürgena Hensla na polu badaw-
czym (w Niemieckim Instytucie Historycznym i w Żydowskim Instytucie 
Historycznym), jako tłumacza, oraz animatora wymiany naukowej.

Lesestunde/Lekcja czytania, wyd. Ruth Leiserowitz/Stephan Lehnsta-
edt/Joanno Nalewajko-Kulikow/Grzegorz Krzywiec, Warszawa 2013, 
495 s., 35 zł, ISBN 978-83-7543-261-9

Praca w nazistowskich gettach

Praca znaczyła życie! Ta reguła odnosiła się do większości Żydów 
w gettach podczas II wojny światowej. Kto nie pracował, w zasadzie 
rzadko miał szansę zapewnienia sobie minimum potrzebnego do prze-
życia. Z punktu widzenia niemieckich okupantów, osoby niepracują-
ce były tylko nieproduktywnymi konsumentami żywności i w związku 
z powyższym miały być przeznaczone jako pierwsze do deportacji do 
obozów zagłady. Praca miała zatem zasadnicze znaczenie w życiu 
mieszkańców getta. W serii “Monografi e NIH w Warszawie” Jürgen 
Hensel i Stephan Lehnstaedt zaprezentowali tom zbiorowy, który po 
raz pierwszy przedstawia całościowo zagadnienie pracy w gettach na 
wszystkich terenach Europy Wschodniej podczas okupacji niemieckiej. 
18 historyków z Niemiec, Polski, Izraela i Niemiec analizuje z perspek-
tywy ofi ar zależność pomiędzy rachunkiem ekonomicznym, a polityką 
eksterminacji i wkład mieszkańców gett w gospodarkę okupacyjną. 
Przedstawiono też intencje lokalnych decydentów władz okupacyjnych 
oraz instytucji dotyczące wyzysku i mordu na “ich” Żydach, a także ko-
lektywne i indywidualne strategie przetrwania. W okresie powojennym 
zagadnienie pracy w gettach jest podejmowane w tej książce w kon-
tekście zadośćuczynienia fi nansowego - od 2002 r. przyznawane są 
tzw. renty za pracę w gettcie. Poprzez podejście interdyscyplinarne au-
torzy zastanawiają się z perspektywy socjopsychologicznej jakie zna-
czenie miał aspekt “dobrowolności” przystąpienia wtedy do takiej pracy 
(jest to formalny, prawny warunek umożliwiający staranie się w sądach 
o taką rentę) w życiu Ocalałych i w ich narracji o cierpieniu, którego 
doznali podczas Zagłady. W publikacji pokazano prawne zawiłości po-
stępowań odszkodowawczych w sądach z którymi musieli zmierzyć się 
Ocaleni, a także zanalizowano różne formy pracy i sposób w jaki była 
zorganizowana na terenach getta.
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Arbeit in den nationalsozialistischen Ghettos, red. Jürgen Hensel 
i Stephan Lehnstaedt, [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Hi-
storischen Instituts Warschau, t. 29], Osnabrück 2013, 435 s., 39,80 
€ ISBN 978-3-938400-92-0. Książka dostępna również jako E-Book: 
www.e-cademic.de

Terminy

Czwartek, 26 września – piątek, 27 września 2013 r.
Habitus facit hominem – społeczne funkcje ubioru w średniowie-
czu i epoce nowożytnej
Konferencja we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk

Czwartek, 3 października – niedziela, 6 października 2013 r., Denver/
Colorado 
The Two Germanies and Their Eastern Neighbor in the Late Cold 
War: German Responses to Poland’s Solidarity Movement
Panel Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie wśród serii 
paneli „Germany and Its Eastern European Neighbours“, German Stu-
dies Association Meeting. 

Czwartek, 10 października – sobota, 12 października 2013 r., Warszawa
The Pacifi cation of Post-World War Europe. Continuity and Bre-
aks in Mentalities and Politics
Konferencja międzynarodowa Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie

Czwartek, 21 listopada – niedziela, 24 listopada 2013 r., Boston 
Encounters at the Eastern Front Reconsidered: New Research for 
an Encyclopaedia of World War I
Panel Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie na 45rd 
Annual Convention of the Association for Slavic, East European and 
Eurasian Studies. 

Czwartek, 23 stycznia – piątek, 24 stycznia 2014 r., Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie
Kryzysy gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschod-
niej. Przyczyny i skutki: od średniowiecza do współczesności. 
Konferencja międzynarodowa Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie

Wykłady wtorkowe

Wtorek, 24 września 2013 r., godz. 18.00, Niemiecki Instytut Histo-
ryczny w Warszawie
Prof. Felicitas Schmieder
„Postrzeganie świata z punktu widzenia Marco Polo“ („Die Wahrneh-
mung der Welt aus dem Blickwinkel Marco Polos”)
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Wtorek, 22 października 2013 r., godz. 18.00, Niemiecki Instytut Histo-
ryczny w Warszawie
Prof. Matthias Schnettger
„1806 - rok przełomu epok? Koniec pierwszej Rzeszy w relacjach i in-
terpretacjach współczesnych” („Epochenjahr 1806? Das Ende des Alten 
Reichs in zeitgenössischen Perspektiven und Deutungen”)

Wtorek, 19 listopada 2013 r., godz. 18.00, Niemiecki Instytut Histo-
ryczny w Warszawie
Prof. Sebastian Conrad
„Niemiecka historia kolonialna“ („Deutsche Kolonialgeschichte”)

Wtorek, 10 grudnia 2013 r., godz. 18.00, Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie
Prof. Jörg Baberowski
„Związek Radziecki jako imperium“ („Die Sowjetunion als Imperium”)

Na koniec

Wykład pożegnalny odchodzącego dyrektora NIH

14 czerwca Eduard Mühle ofi cjalnie pożegnał się z polską społecz-
nością naukową, wygłaszając wykład w sali konferencyjnej Grandho-
telu Mercure. Wykład nosił tytuł „Przezornie bowiem powinni władcy 
władać – czyli jak funkcjonowała monarchia piastowska?“. Znalazł on 
szeroki oddźwięk wśród niemal 200 przybyłych słuchaczy, wśród któ-
rych znajdowało się wielu przedstawicieli uniwersytetów i instytucji ba-
dawczych z całej Polski. Po wykładzie, zasługi Niemieckiego Instytutu 
Historycznego i jego odchodzącego dyrektora na polu intensyfi kacji 
dialogu między historykami polskimi i niemieckimi oraz badań nad pol-
skim średniowieczem przedstawił w krótkich, lecz bardzo osobistych 
słowach Karol Modzelewski. W trakcie poczęstunku, który nastąpił po 
wykładzie, Instytut i dyrektor przyjęli dalsze podziękowania i wyrazy 
uznania ze strony gości; była to również okazja do omówienia licznych 
planów na przyszłość. 


