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Edytorial
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
Cieszę się, że w końcu roku mogę przesłać Państwu nowe wydanie
naszego elektronicznego newslettera. Minione półrocze było w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie jak zwykle wypełnione intensywną pracą we wszystkich czterech obszarach badawczych: dotychczasowe wyniki i rezultaty tej działalności były prezentowane m.in. podczas szeregu imprez naukowych, o których z przyjemnością informujemy
Państwa poniżej. Z wydarzeń objętego sprawozdaniem półrocza zwrócić
należy uwagę na pozytywną ocenę pracy Instytutu, dokonaną przez jego
Radę Naukową, która w październiku po raz pierwszy obradowała w nowym składzie. Nowa Rada, która wybrała na swojego przewodniczącego
Thomasa Wünscha, będzie przez następne cztery lata w zwyczajowym
trybie doradzać Instytutowi i wspierać go w jego działalności. Jedno
z pierwszych ważnych zadań Rady polega na opracowaniu propozycji obsadzenia stanowisk kierowniczych Instytutu po 1 września 2013 r. Do decyzji podjętych w ostatnim półroczu należy bowiem również postanowienie
urzędującego dyrektora, by począwszy od 1 września 2013 r. powrócić na
Uniwersytet w Münster i nie ubiegać się o drugą kadencję na tym stanowisku. Decyzja ta nie wpłynie na działalność Instytutu, który będzie nadal
podążał wytyczoną drogą, w sposób zdyscyplinowany ﬁnalizował bieżące
inicjatywy i – we współpracy z instytucjami partnerskimi – opracowywał
nowe projekty. Dziękujemy Państwu serdecznie za zainteresowanie tymi
projektami i wielokrotnie również aktywny w nich udział. Z podziękowaniami łączymy serdeczne życzenia pomyślności na nadchodzące świąteczne
dni i szczęścia i zdrowia w Nowym Roku!

Prof. dr Eduard Mühle
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Imprezy
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., których po upadku rewolucji zmuszono do emigracji. Naszkicowała tworzenie się ponadnarodowej przestrzeni, w której
uczestnicy wydarzeń 1848 r. odnajdywali się jako uchodźcy polityczni;
charakteryzowała się ona z jednej strony konkurencją o środki ﬁnansowe,
z drugiej zaś powstawaniem poczucia tożsamości emigrantów jako międzynarodowych „towarzyszy broni”. Ruth Leiserowitz (NIH w Warszawie)
zajęła się warszawskimi studentami, którzy w XIX stuleciu kształcili się
poza krajem. W sposób szczególny starała się przy tym odpowiedzieć
na pytanie, jak samookreślenie się owych studentów zmieniało się pod
wpływem nauczania za granicą. W ten sposób udało się jej pokazać,
że rozpolitykowanie studentów, przedstawione szczegółowo na przykładzie Bogusława Limanowskiego, było zaledwie jedną z możliwych reakcji na doświadczenie pobytu poza krajem. Badaczka scharakteryzowała
grupę studentów, którzy w mniejszym stopniu poświęcali się kwestiom
narodowym, za to dzięki zdobytemu wykształceniu stawali się częścią
wysoko wyspecjalizowanej „elity zawodowej”. Robert Brier (NIH w Warszawie) w referacie dotyczącym kwestii polskiej w dyskusjach Drugiej
Międzynarodówki zilustrował stosunek organizacji międzynarodowych
do kwestii nacjonalizmu. We wczesnym socjalizmie kwestię polską dyskutowano pierwotnie w kontekście zagadnień związanych z suwerennością państwową. Dopiero gdy zaczęto kwestionować funkcjonowanie
niezależnej polskiej delegacji na kongresach Międzynarodówki, pojawiła
się koncepcja prawa do samostanowienia narodów – w związku z tym
również pozostali socjaliści poczuli się w coraz większym stopniu przedstawicielami narodowej klasy robotniczej. W swoim komentarzu do referatów Brian Porter-Szűcs (University of Michigan) wpisał poszczególne
wystąpienia w szeroki kontekst historii myśli narodowej XIX i XX wieku.
Pochwalił referaty, uznając je za ważny wkład w historiograﬁę, starającą
się wyjaśnić hegemonię myśli narodowej w końcu XIX i początkach XX
wieku. Panel, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i wywołał
ożywioną dyskusję, prowadzony był przez Teda Weeksa (University of
Southern Illinois).
W trakcie konferencji Polish Studies Association przyznała nagrodę
Aquila Polonica Best Article Award in Polish Studies 2011. Spośród
łącznie dziewiętnastu nominowanych artykułów wybrano trzy. Jednym z nich był tekst Roberta Briera (NIH w Warszawie) opublikowany
w czasopiśmie „East European Politics and Societies“, który został wyróżniony poprzez „honorable mention“.
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Rynek, władza czy magia?
8 listopada 2011 r. odbyła się w Niemieckim Instytucie Historycznym
szósta Debata Lelewelowska, przygotowana przez Dariusza Adamczyka (NIH), w której udział wzięli Przemysław Urbańczyk, Stanisław
Suchodolski (obaj z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) oraz Lutz
Ilisch (Tybinga). Celem debaty było przedyskutowanie jednego z najciekawszych zjawisk historii wczesnośredniowiecznej Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Północnej – a mianowicie znalezisk skarbów srebrnych w formie monet, biżuterii, sztabek lub tzw. placków.
Fenomen ten zaobserwowano również dla wczesnośredniowiecznej
Polski: w setkach depozytów znaleziono na terenach polskich około
37 tysięcy arabskich i niemal 100 tysięcy niemieckich monet srebrnych. Jaką funkcję pełnił ów kruszec we wczesnośredniowiecznym
społeczeństwie? Dlaczego zakopywano srebro, nie odkopując go
na powrót? W jakim celu dzielono monety? Czy w obrębie Europy
istniały regionalne i chronologiczne różnice w sposobie deponowania
skarbów? Te pytania stanowiły centralny punkt dyskusji. Numizmatykorientalista Lutz Ilisch otworzył dyskusję i obierając perspektywę świata islamskiego, wysunął tezę, że prawdopodobną przyczyną deponowania kruszców były – poza motywami ekonomicznymi – niepokoje
i wojny domowe. Zwrócił uwagę, że zwyczaj dzielenia srebra na małe
części znany był w kalifacie już od lat 30. IX w., co daje się uzasadnić –
jego zdaniem – przez zachodzące tam procesy gospodarcze. Również
Stanisław Suchodolski zwrócił uwagę na ekonomiczne motywy zakopywania skarbów. W jego przekonaniu tezauryzacja służyła akumulacji
i zabezpieczeniu majątku i tym samym była we wschodniej Europie na
porządku dziennym. Zdaniem badacza, stopień rozdrobnienia monet
świadczy w dużej mierze o komercyjnych celach użycia owego pieniądza. W odróżnieniu od Ilischa i Suchodolskiego, Przemysław Urbańczyk wyszedł w swoim wystąpieniu od rozważań antropologicznych.
Nie zakwestionował wprawdzie gospodarczych funkcji metali szlachetnych w Europie Wschodniej epoki wczesnego średniowiecza, ale
podkreślał z całą mocą, że cyrkulacja dóbr luksusowych służyła ustanawianiu stosunków władzy. Obieg kruszców miał wobec tego znaczenie strategiczne i stanowił ważny element w procesach reprezentacji
władzy i budowy statusu społecznego. W społeczeństwach, w których
nie funkcjonowały typowe mechanizmy władzy, lecz utrzymywano
struktury hierarchiczne, nie jest właściwie możliwe oddzielenie płaszczyzny ekonomicznej od symboliczno-magicznej. Homo oeconomicus
i homo symbolicus były w związku z tym dwiema komplementarnymi
sferami ludzkiej mentalności, stanowiąc zarazem jej antropologiczny
niezmiennik. Wobec tego, przy wyjaśnianiu powstawania depozytów
z podzielonego srebra należy w większym stopniu uwzględnić aspekty magiczne i kultowe. Ostatecznie wszyscy dyskutanci zgodzili się,
że badanie funkcji metali szlachetnych i ich tezauryzacji wymaga lepszego usystematyzowania chronologicznego i regionalnego. Głosy
wszystkich dyskutantów zostały opublikowane na platformie elektronicznej perspektivia.net w rubryce „Debaty Lelewelowskie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie”.
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To stay or go – dilemmas of the Holocaust survivors
W dniach 5-7 grudnia 2011 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. To stay or go? Jews in Europe in the immediate
aftermath of the Holocaust / Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie
w pierwszych latach po Holokauście, zorganizowana przez Niemiecki
Instytut Historyczny w Warszawie, Nordost-Institut w Lüneburgu oraz
Żydowski Instytutu Historyczny. Sympozjum, sﬁnansowane ze środków
Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Ambasadę Szwajcarii w Warszawie, zgromadziło antropologów, historyków, socjologów
i literaturoznawców z dziesięciu państw. Dyskutowali oni na temat
warunków życia, perspektyw i szans życiowych europejskich Żydów
w pierwszych latach po Holokauście. W obliczu rozmiarów popełnionej
zbrodni, wobec powojennych zawirowań politycznych i utrzymywania
się nastrojów antysemickich, a także powtarzających się brutalnych
aktów przemocy na tym tle, wielu Żydów zadawało sobie pytanie, czy
powinni wracać do swoich przedwojennych ojczyzn i zacząć tam życie
od nowa, czy może raczej wyemigrować z Europy. Badacze stawiali
m.in. pytanie, czy powiodła się próba odbudowania żydowskiego życia, żydowskich instytucji i żydowskiej kultury i jakie czynniki polityczne, religijne i społeczne okazały się w tym względzie decydujące.
Cztery sekcje obrad poprzedzone zostały przez dwoma referatami
wstępnymi. Frank Golczewski (Hamburg) obrał w swoim wystąpieniu
pt. Die Nachkriegsperiode – eine völlig neue Welt? (Okres powojenny
– całkiem nowy świat?) perspektywę makrohistoryczną, podczas gdy
Joanna Tokarska-Bakir (Warszawa) zaprezentowała wyniki studium
mikrohistorycznego. Kwestię Zostać czy wyjechać? omówiła na przykładzie Zelmana Bauma i Żiwy Kupferblum ze wsi Klimontów. Referaty
w pierwszej sekcji, dotyczące międzynarodowych wędrówek Żydów po
wyzwoleniu, zajmowały się legalnymi i nielegalnymi migracjami z Polski, fenomenem powrotów z emigracji i przykładami Francji i Belgii jako
krajów tranzytowych dla Żydów ocalałych z Zagłady. Referat na temat
historii migracji Żydów wileńskich zawierał zachętę do rozciągnięcia
pespektywy badawczej na poszczególne etapy powojennych wędrówek Ocalałych i kierowania się w studiach paradygmatem postulowanym przez antropologa kultury, George’a E. Marcusa. Wystąpienie na
temat działalności wschodnioeuropejskich rabinów w obozach DP było
pomostem łączącym sekcję pierwszą z drugą, której przedmiotem był
bezpośredni wpływ Holokaustu na wspólnoty żydowskie i ich tożsamość.
Pytanie: wyjechać czy zostać? było z punktu widzenia ortodoksyjnych
Żydów bardzo złożone. Jak wyłożył Gershon Greenberg (Washington
D.C.), ortodoksyjni uczeni zajmowali trzy zasadnicze pozycje ideologiczne: 1. pozostać w Europie i odbudować tu żydowskie życie;
2. opuścić Europę (2.1. na zawsze; 2.2. na rzecz Izraela, w imię Tory);
3. zostać a zarazem wyjechać, tj. zapewnić kontynuację żydowskiej
egzystencji, a także judaizmu zarówno w diasporze, jak i w Izraelu. Referaty na temat życia Żydów w powojennych Niemczech, okupowanych
przez aliantów, powrotu uciekinierów i Ocalałych z obozów koncentracyjnych do Wiednia oraz studium przypadku dotyczące Żydów i nieŻydów w Radomiu stały się przyczynkiem do dyskusji o stosowności
pojęcia „powrotu”, wzajemnym postrzeganiu się Żydów i nie-Żydów,
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a także kazały postawić pytanie o odmienioną przestrzeń społeczną,
jaką Ocalali znaleźli w swoich dawnych małych ojczyznach. W końcu
omówiono możliwości działania i perspektywy, jakie rysowały się przed
Ocalałymi w Belgii, Francji i Polsce, przywołując przykłady asymilacji, analizując literackie dyskusje o obecności Żydów w Polsce na tle
odnowy życia kulturalnego w języku jidysz, odbudowę żydowskiego
ruchu robotniczego w duchu ideałów Bundu, a także aktywność żydowskich 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. Przedmiotem ostatniej sekcji
były wczesne próby dokumentowania Zagłady, a także formy badań
i pamięci o Holokauście. Na przykładzie losów wybranych aktorów
żydowskich (Philip Friedman, Michał Borowicz i Genia Silkes) oraz
działalności Muzeum Żydowskiego w Wilnie zaprezentowano sposoby
przepracowania Zagłady, stosowane paradygmaty i metody badawcze,
a także postawy Żydów wobec minionych wydarzeń i ich interpretacje.
Centralnym zagadnieniem były tu świadectwa związane z Holokaustem
oraz pytanie, jak wprowadzić owe źródła do nie-pozytywistycznej historiograﬁi, kładącej nacisk na doświadczenia oﬁar.
Podsumowując, owo ogólnoeuropejskie, interdyscyplinarne podejście,
łączące w sobie wiele perspektyw, okazało się bardzo owocne. Dyskusja wokół zaprezentowanych zagadnień będzie kontynuowana w obrębie wymienionych wyżej sekcji podczas kolejnej konferencji, która
odbędzie się 14 i 15 maja w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zbiorą się tam badacze, których propozycje wystąpień ze względu na dużą
liczbę zgłoszeń nie mogły zostać uwzględnione podczas naboru do
konferencji grudniowej.

Prześladowanie Żydów w okupowanej Polsce
11 października 2011 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
we współpracy z Institut für Zeitgeschichte (Monachium-Berlin) opublikował czwarty tom wydawnictwa „Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland“ (VEJ),
Polen 1939-1941“ („Prześladowanie i eksterminacja europejskich Żydów przez nazistowskie Niemcy, Polska 1939-1941”). Zaprezentowany tom jest częścią długofalowego projektu wspieranego przez Institut
für Zeitgeschichte (IfZ) w Monachium we współpracy z innymi instytucjami. Andreas Wirsching, dyrektor IfZ, dokonał na początku wieczoru prezentacji owego projektu, który docelowo obejmować ma na 16
tomów. Tomy zostały podzielone wedle kryterium chronologicznego
i regionalnego, a publikowane dokumenty zgromadzono podczas kwerend w różnych archiwach w Europie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
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Celem jest wydanie szeroko zakrojonego tematycznie wyboru najważniejszych źródeł i dokumentów do historii prześladowania i eksterminacji europejskich Żydów. Klaus-Peter Friedrich, wydawca 4. tomu,
omówił w swoim wystąpieniu kilka zakresów tematycznych, na których
opiera się publikacja, a także pewną liczbę faktów na temat Generalnego Gubernatorstwa, w świetle których było ono w czasie wojny ogromnym obszarem „zsyłki” Żydów z Rzeszy i wcielonych do niej ziem polskich. W nawiązaniu do tego wystąpienia odbyła się dyskusja pomiędzy
Andreasem Wirschingiem, Klausem-Peterem Friedrichem, Barbarą
Engelking (Centrum Badań nad Holokaustem Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie) i Andreą Löw (pracownik naukowy przy projekcie wydawniczym), moderowana przez Ruth Leiserowitz; stawiano w niej pytanie,
w jakim stopniu opublikowane źródła poszerzają i pogłębiają historyczną interpretację prześladowań Żydów w okupowanej Polsce. Podczas
ożywionej dyskusji podkreślano, że znaczenie publikacji – stanowiącej
zarazem niepowtarzalnie „gęsty” pomnik oﬁar Holokaustu – wzrośnie
z chwilą ukończenia projektu, ponieważ dopiero wówczas możliwe będzie uzyskanie porównawczej, europejskiej perspektywy w badaniach
nad prześladowaniem i zagładą europejskich Żydów.

Wykłady wtorkowe
Jesienny cykl wykładów wtorkowych (jesień 2011 r.) Niemieckiego
Instytutu Historycznego poświęcony był ponownie prezentacji aktualnych zagadnień badawczych, obecnych w historiograﬁi niemieckiej. Wykłady wygłosili: Knut Görich (Monachium): „Próby retrospekcji – z prac nad biograﬁą Fryderyka Barbarossy”, Martin Kintzinger
(Münster): „Stosunki międzynarodowe w europejskim średniowieczu”,
Norbert Frei (Jena): „Urząd i przeszłość. Niemieccy dyplomaci w Trzeciej Rzeszy i w Republice Federalnej” oraz Stefanie Schüler-Springorum
(Berlin) na temat „Historii niemiecko-żydowskiej jako historii płci”.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
wykłady te były następnego dnia wygłaszane również na seminarium
historycznym Uniwersytetu (za wyjątkiem wystąpienia Norberta Freia,
zamiast którego Eduard Mühle przedstawił wyniki swoich wcześniejszych prac nad zagadnieniem „Historycy niemieccy i narodowy socjalizm”). Celem cyklu było, podobnie jak w poprzednich semestrach,
wspieranie naukowej wymiany myśli pomiędzy historykami z Niemiec
i z Polski (w tym również spoza Warszawy).
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Publikationen
Potęga rytuału w średniowieczu
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wraz z wydawnictwem
WN PWN opublikował polskie tłumaczenie przełomowej monograﬁi
wybitnego niemieckiego mediewisty Gerda Althoffa o znaczeniu rytuałów w średniowieczu. Wykładowca historii wczesnośredniowiecznej
na uniwersytecie w Münster przedstawił w niej swoje wieloletnie badania nad funkcjonowaniem ładu politycznego w średniowieczu, ukazując
chronologicznie uporządkowaną, szczegółową analizę zachowań rytualnych w tej epoce oraz 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 władcami, wyrażania spornych roszczeń, spotkania
cesarzy z papieżami. Autor nie tylko opisuje elementy komunikacji
rytualnej w średniowieczu, ale bada też wnikliwie proces powstawania rytuałów. Reprezentuje on tezę o „inscenizowaniu” rytuałów przez
władców uważając, że były one świadomie wcześniej przygotowywane
i konstruowane.
Althoff podkreśla dwie kwestie kluczowe dla jego rozważań: rytuały, tak
jak wszystkie zjawiska miały swoją historię i ulegały przemianom wraz
ze zmieniającą się sytuacją społeczną. Posługując się wyrazistymi
przykładami śledzi również jak ewoluowały zachowania aktorów określonych wydarzeń (Karolingowie i ich wasale we wczesnym średniowieczu albo rytuały podporządkowywania się w późnym średniowieczu
i wczesnych czasach nowożytnych vide cesarz Karol V versus książęta protestanccy). Trzecia teza autora dotyczy samego tytułu książki
„Potęga rytuału”, podkreśla on wielokrotnie i udowadnia to 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.
Gerd Althoff, Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu,
Warszawa 2011, str. 209, 49 zł, ISBN 978-83-01-16592-5
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Karol Modzelewski o kulturowym dziedzictwie Europy
W serii Klio w Polsce Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
opublikował niemiecki przekład nowatorskiego studium „Barbarzyńska
Europa” wybitnego polskiego mediewisty Karola Modzelewskiego.
Napisana z rozmachem 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 do „europeizacji” Europy i zawężania rodowodu europejskiej kultury do kręgu
chrześcijaństwa łacińskiego. Właśnie dlatego Karol Modzelewski stara
się w swojej pracy zdekonstruować pojęcie „barbarzyńca” i pozbawić
je w ten sposób negatywnej, wartościującej konotacji. Jego zdaniem
elementy barbarzyńskiego dziedzictwa występują do dziś w Europie,
a nawet w USA (zasada jednomyślności werdyktu przysięgłych, myśl
kolektywistyczna, określone zwroty w niektórych językach) i są częścią
składową zróżnicowanej tożsamości kontynentu.
Autor bada ze starannością zwyczaje, instytucje wspólnoty plemiennej, struktury społeczne oraz rytuały zemsty i pojednania ludów barbarzyńskich 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 politische 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.
Karol Modzelewski, Das barbarische Europa. Zur sozialen Ordnung von
Germanen und Slawen im frühen Mittelalter. (Barbarzyńska Europa,
tłum. Heidemarie Petersen, wstęp: Eduard Mühle), [Klio in Polen, t.13],
Osnabrück 2011, str. 484, EUR 34.80,- ISBN 978-3 -938400-66-1.
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Epoka inteligencji
Niemiecki Instytut Historyczny wraz z wydawnictwem Neriton wydał
w ramach swojej serii „Klio w Niemczech“ polskie tłumaczenie książki
„Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa“ Denisa Sdvižkova. 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 charakterystyczne
poczucie misji dziejowej istniała nie tylko w Polsce i Rosji, lecz również
w Niemczech i Francji. Równocześnie autor nie ignoruje też faktu, że
czynniki historyczno-ekonomiczne mające wpływ na powstanie tej warstwy w Niemczech i we Francji były inne niż w Rosji i Polsce: i tak np.
inteligencja w Niemczech uformowała się pod wpływem protestantyzmu i etosu mieszczańskiego, podczas gdy w Polsce i w Rosji na skutek braku silnego mieszczaństwa, kształtowała ją kultura szlachecka.
Sdvižkov stworzył portret warstw wykształconych w czterech krajach,
ukazujący różnice i podobieństwa między nimi. Analizuje on również ich
stosunek do państwa, modernizacji, różnorodne wyobrażenia o idealnym porządku społecznym. Czytelnik poznaje też specyﬁczny styl życia inteligencji w Paryżu, Berlinie, Warszawie i Moskwie, „inteligencką”
topograﬁę tych miast, strategie reprodukcji elit i tworzenia sieci kontaktów między nimi. Piąty rozdział książki, stanowiący podsumowanie,
przedstawia w sposób syntetyczny zarówno dotychczasową historiograﬁę poświęconą inteligencji jak i najnowsze zagadnienia badawcze.
Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy
wykształconej w Europie [Klio w Niemczech t.17], Warszawa 2011, str.
311, 34 zł, ISBN 978-83-7543-203-9
Renty za pracę w getcie: nauki historyczne a interpretacje
prawa
W serii „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Institut
Warschau“ w wydawnictwie ﬁbre ukazało się studium „Geschichte und
Gesetzesauslegung. Kontinuität und Wandel des bundesdeutschen
Wiedergutmachungsdiskurses am Beispiel der Ghettorenten“ Stephana
Lehnstaedta. W roku 2002 niemiecki Bundestag uchwalił jednogłośnie ustawę o rentach za pracę w getcie (ZRBG), dzięki której Ocaleni
z Holocaustu mogą starać się o rentę za pracę na rzecz III Rzeszy,
jeśli wykonywali ją z własnej woli i była ona płatna. Realna praktyka
przyznawania rent okazała się jednak dosyć sporna i wielu z 70.000
wnioskodawców nie otrzymało do dziś żadnego świadczenia.
W publikacji zbadano proces tworzenia ustawy i jej wdrażania z perspektywy kontekstu historycznego 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 wnioskodawców;
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wynikały one z odmiennej interpretacji samego pojęcia „pracy w getcie”
przez sferę polityki, ubezpieczycieli oraz poszkodowanych.
Publikacja podejmuje ten aktualny temat i wpisuje go jednocześnie
w dotychczasowy dyskurs odszkodowawczy; przedmiotem szczególnej analizy jest przy tym sama droga do uzyskania odszkodowania.
W aneksie znajduje się obszerny zbiór materiałów źródłowych zawierający najważniejsze orzeczenia sądów i postanowienia administracyjne dotyczące poszczególnych przypadków przyznawania rent.
Stephan Lehnstaedt ur. 1980, doktor nauk humanistycznych, historyk,
pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego, w latach 2007-2010
był rzeczoznawcą ds. wniosków kierowanych w ramach ustawy ZRBG
dot. wypłaty rent z tytułu zatrudnienia w getcie
Stephan Lehnstaedt, Geschichte und Gesetzesauslegung. Zu Kontinuität und Wandel des bundesdeutschen Wiedergutmachungsdiskurses am Beispiel der Ghettorenten, [Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, tom 25], Osnabrück 2011, str.
302, EUR 35, ISBN 978-3-938400-69-2

Nacjonalizm jako strategia legitymizacji władzy komunistycznej
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie opublikował w serii Klio
w Polsce niemieckie tłumaczenie nowatorskiej pracy Marcina Zaremby
na temat związków pomiędzy nacjonalizmem a komunistyczną legitymizacją władzy. Choć komunizm powstał jako ruch polityczny o jednoznacznie internacjonalistycznym wydźwięku, niemal wszystkie partie
komunistyczne Europy Środkowej i Wschodniej usiłowały legitymizować swoją władzę sięgając po wartości i wyobrażenia z repertuaru nacjonalistycznego. Te właśnie komunistyczne strategie legitymizacyjne
śledzi w swojej książce – na przykładzie Polski – Marcin Zaremba.
Stosując starannie przemyślaną teoretycznie i metodologicznie perspektywę badawczą i opierając się na szerokiej bazie źródłowej, autor pokazuje, jak partia rządząca usiłowała poszerzyć komunistyczny
dyskurs legitymizacyjny o treści i symbole zaczerpnięte z kultury narodowej, i uważane w zasadzie za nie do pogodzenia z marksizmemleninizmem. W efekcie powstał wnikliwy opis zagadnienia kluczowego
dla polskiej historii powojennej, skoncentrowany na latach 50. i 60.,
obejmujący jednakże również późniejsze okresy i uzupełniony 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.
Marcin Zaremba, ur. 1966, historyk i socjolog, jest pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jego badania sku10

piają się wokół historii społecznej okresu powojennego oraz genezy
„Solidarności”.
Marcin Zaremba, Im nationalen Gewande. Strategien kommunistischer
Herrschaftslegitimation in Polen 1944–1980, tłum. R. Hofmann, wstęp
Robert Brier [Klio in Polen, tom 14], Fibre-Verlag, Osnabrück 2011, str.
437, € 39,80, ISBN 978-3-938400-67-8

Terminy
Piątek, 2 marca 2012 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Żołnierze podczas pierwszej wojny światowej
Warsztaty we współpracy z Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung w Grazu
Wtorek, 13 marca 2012 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Stan wojenny w Polsce w 1981 r. – powściągliwość ZSRR: efekt
konieczności czy przezorność?
7. Debata Lelewelowska z udziałem Marka Kramera (Cambridge, Mass.),
Wilfrieda Lotha (Essen) i Andrzeja Paczkowskiego (Warszawa)
Poniedziałek, 2 kwietnia – środa, 4 kwietnia 2012 r., IPN Warszawa
Social Engineering in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert / Inżynieria
społeczna w Europie Środkowej w XX wieku
Konferencja we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN
w Warszawie i Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Historiograﬁa i archeologia wczesnych królestw w Europie
Północnej i Środkowo-Wschodniej
Warsztaty we współpracy z Centre for Medieval Studies w Bergen
(Norwegia)
Czwartek, 26 kwietnia – piątek, 27 kwietnia 2012 r., NIH w Warszawie
Polska a pierwsza wojna światowa
Warsztaty we współpracy z Instytutem Historycznym UW, połączone
z wieczornym wykładem prof. Rogera Chickeringa
Poniedziałek, 14 maja – wtorek, 15 maja 2012 r., Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie
Zostać czy wyjechać? Żydzi w Europie w pierwszych latach po
Holokauście, cz. 2
Konferencja we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym
oraz Nordost-Institut w Lüneburgu
Środa, 23 maja – niedziela, 27 maja 2012 r., Gniezno
Władza i jej struktury w Europie Środkowej w X-XIII wieku
Polsko-czesko-niemiecka konferencja doktorancka we współpracy
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Czwartek, 31 maja – piątek, 1 czerwca 2012 r., Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie
Kupcy, duchowni, panujący. Władza piastowska i jej powiązania
społeczne oraz kontakty zewnętrzne (X – początek XIII w.)
Konferencja NIH w Warszawie

Personalia
Rada Naukowa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie na
posiedzeniu w dniu 28 października 2011 r. wybrała na swojego przewodniczącego prof. Thomasa Wünscha (Pasawa). Thomas Wünsch
zastąpił na tym stanowisku Biankę Pietrow-Ennker, która była od
2003 r. członkinią Rady, od 2007 r. jej przewodniczącą i latem 2011 r.
ustąpiła z tej funkcji po dwóch regulaminowych kadencjach. Thomas
Wünsch jest kierownikiem Katedry Historii XIX i XX w. oraz Kultur
Europy Wschodniej na Uniwersytecie Pasawskim. Od semestru zimowego 2011/2012 jest prodziekanem Wydziału Filozoﬁcznego Uniwersytetu Pasawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół historii średniowiecznej, a także dziejów XIX i XX w. w Europie
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii państwa polsko-litewskiego w czasach jagiellońskich oraz
dziejów koncyliaryzmu i synodów.

Na wiceprzewodniczącego Rady Naukowej wybrano prof. Gertrud
Pickhan. Gertrud Pickhan jest od 2003 r. profesorem historii Europy
Środkowo-Wschodniej na Freie Universität w Berlinie. Na jej zainteresowania badawcze składają się: historia i kultura Polski, historia i kultura Żydów w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, historia
miast w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, tworzenie się
narodów, nacjonalizm i etniczność w Europie Wschodniej i ŚrodkowoWschodniej.

Oprócz Thomasa Wünscha i Gertrud Pickham w posiedzeniu Rady
Naukowej 28 i 29 października po raz pierwszy wzięli udział trzej nowi
członkowie: prof. Bogusław Dybaś (Toruń/Wiedeń), prof. Frank-Lothar
Kroll (Chemnitz) i prof. Dieter Pohl (Klagenfurt).

Prof. Bogusław Dybaś jest dyrektorem Centrum Naukowego Polskiej
Akademii Nauk w Wiedniu. Jego zainteresowania naukowe to historia
państwa polsko-litewskiego w epoce nowożytnej, nowożytna historia
wojskowości i historia Torunia.
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Prof. Frank-Lothar Kroll jest profesorem historii Europy XIX i XX w. na
Technische Universität w Chemnitz. Jego zainteresowania naukowe
to historia Prus, historia Trzeciej Rzeszy, historia idei w XIX i XX w.,
a także historii Europy w XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem
Anglii, Rosji i Hiszpanii).

Prof. Dieter Pohl jest kierownikiem Katedry Dziejów i Najnowszej
Historii Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zajmuje się
m.in. historią Związku Radzieckiego, narodowosocjalistycznej władzy
okupacyjnej, historią zbrodni nazistowskich, najnowszą historią Polski
i Ukrainy oraz studiami nad skutkami wojny.

Na koniec
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wraz z licznymi instytucjami partnerskimi bierze udział w tworzeniu międzynarodowej, anglojęzycznej, internetowej encyklopedii pierwszej wojny światowej. W projekcie realizowanym na FU Berlin (Prof. Olivier Janz) i ﬁnansowanym
przez DFG, postanowiono uwzględnić m.in. perspektywę wschodnioeuropejską, słabo reprezentowaną w dotychczasowych studiach, jak
również objąć badaniem zmienne losy rozciągniętego frontu wschodniego oraz daleko idące skutki działań wojennych i polityki reżimów
okupacyjnych dla obszarów polskich. Planowana publikacja ma być
zbiorem krótkich haseł i dłuższych artykułów poświęconych poszczególnym krajom i większym obszarom tematycznym. Wszystkie teksty
mają być z założenia ukierunkowane porównawczo i osadzone w szerokim kontekście historycznym. Od sierpnia 2011 r., na sześć miesięcy,
na stanowisku współpracownika naukowego przy projekcie zatrudniony został w NIH Piotr Szlanta. Ponadto Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
dysponuje możliwością ufundowania przy projekcie dwóch rocznych
stypendiów postdoktoranckich.
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