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12 grudnia 2017 

Prof. dr hab. Andreas Rödder (Moguncja)

Kto się boi Niemiec? 
Gabinet luster europejskich  
percepcji od roku 1870

 

Kiedy sekretarz stanu Bernhard von Bülow powiedział w 1897 
roku: „My też domagamy się naszego miejsca w słońcu“, to 
chociaż położył akcent na „też“, brytyjski dyplomata Eyre Crowe 
podejrzewał, że Niemcy roszczą sobie prawo do „zapewnienia 
pierwszeństwa niemieckim ideałom“. I mimo że w XXI wieku 
obywatele Niemiec czują się solidarnymi Europejczykami, pod-
czas kryzysu zadłużenia w strefie euro Niemcy były krytykowa-
ne jako bezduszny hegemon. Niniejszy wykład pragnie połą-
czyć ze sobą dwie narracje. Pierwsza jest strukturalnym opisem 
niemieckiej  potęgi w Europie od „na poły hegemonicznej 
pozycji“ Cesarstwa Niemieckiego (Ludwig Dehio) po rolę RFN 
w Unii Europejskiej po Brexicie. Druga zaś to opowieść o per-
cepcji rozdźwięku między postrzeganiem Niemiec przez nie 
same a postrzeganiem ich z zewnątrz. To, co Niemcy uważali 
za swoje przyrodzone prawo, inni odbierali jako ich dążenie do 
mocarstwowości i zagrożenie. Wykład pragnie pokazać różne 
modele historyczne – i zapytać o ich współczesne znaczenie.

Andreas Rödder jest od 2005 r. profesorem zwyczajnym historii 
najnowszej na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. 
Studiował historię i germanistykę w Bonn i Tybindze. W 1995 r. 
obronił w Bonn rozprawę doktorską „Julius Curtius a niemiecka 
polityka zagraniczna w latach 1929–1931“, a w 2001 r. habi-
litował się na Uniwersytecie w Stuttgarcie na podstawie pracy 
o kulturze politycznej brytyjskich konserwatystów w latach 
1846–1868. Był profesorem wizytującym na Brandeis University 
w Bostonie i w London School of Economics. Spod pióra Röd-
dera wyszły m.in.: książka Die Bundesrepublik Deutschland 
1969–1990, wydana w serii Oldenbourg Grundriss der Ge-
schichte (2004), a także monografie Deutschland einig Vater-
land. Die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung (2009) 
i 21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart (2015). 



26 września 2017 

Prof. em. dr hab. Alfons Söllner (Berlin)

Jürgen Habermas jako polityczny 
intelektualista

 

Habermas jest obecnie jednym z najbardziej znanych intelek-
tualistów, i to nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.  
W jego biografii intelektualnej widoczny jest rozwój, odzwier-
ciedlający trzy okresy niemieckiej historii współczesnej, a zara-
zem imponujący proces internacjonalizacji:
I. Lata 60. i 70. XX w.: Szkoła frankfurcka, ruch studencki  
 i „zmiana tendencji“ – rozwój Habermasa jako „politycz- 
 nego” profesora 
II. Lata 80. i 90. XX w.: Od rewizjonizmu historycznego do  
 patriotyzmu konstytucyjnego – Habermas jako publiczny  
 intelektualista
III. Około roku 2000: Demokracja postnarodowa i obywatel- 
 stwo świata – Habermas jako międzynarodowy działacz na  
 rzecz „projektu Europa”.

Przez pięćdziesiąt lat Habermas w sposób istotny wpływał na 
rozwój kultury politycznej. Dzięki „awangardowemu wyczu-
ciu relewancji”, które według niego definiuje intelektualistę, 
stał się czołową postacią społeczeństwa otwartego na świat, 
niezależnie od tego, czy postrzega się je w kategoriach postępu 
czy zagrożenia.

Alfons Söllner jest emerytowanym profesorem teorii politycz-
nych i historii idei. W latach 1994–2012 wykładał na Uniwersy-
tecie Technicznym w Chemnitz. Studiował w Ratyzbonie, 
Monachium i na Harwardzie. W 1977 r. obronił doktorat na 
Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, a w 1986 r. 
został habilitowany na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.  
W latach 1990/1991 był fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin, 
w latach 1994–1997 prorektorem Uniwersytetu Technicznego 
w Chemnitz. Söllner zajmuje się m.in. historią oddziaływania 
uchodźców hitlerowskich, historią nauk politycznych, teoriami 
politycznymi XX w., estetyką polityczną oraz polityką wobec 
uchodźców. Wśród jego publikacji można znaleźć takie pozycje 
jak Peter Weiss und die Deutschen [Peter Weiss i Niemcy], 1988, 
Deutsche Politikwissenschaftler in der Emigration [Niemieccy 
politolodzy na emigracji], 1996, Fluchtpunkte. Studien zur poli-
tischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts [Miejsca ucieczki. 
Studium historii idei XX w.], 2006, a także Deutsche Frank-
reich-Bücher aus der Zwischenkriegszeit [Niemieckie książki  
o Francji z okresu międzywojennego], 2012.

14 listopada 2017 

Prof. dr hab. dr h. c. Victor Dönninghaus (Hamburg)

„Pamiętniki“ Leonida Breżniewa –  
klucz do zrozumienia I sekretarza 
KC KPZR

 

Dzienniki wysokich rangą polityków cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem zarówno wśród historyków, jak i w całym 
społeczeństwie. Aby zmierzyć ich znaczenie dla nauki historycz-
nej, wystarczy wyobrazić sobie badanie dziejów narodowego 
socjalizmu bez dzienników Josepha Goebbelsa czy też dziejów 
stalinizmu bez zapisków Georgiego Dymitrowa. W tym kon-
tekście ogromne znaczenie ma naukowa eksploracja tak wy-
jątkowego źródła historycznego, jakim są osobiste zapiski 
Breżniewa, które prowadził on najpóźniej od 1944 roku aż do 
śmierci. Owe robocze zapiski Breżniewa, poniekąd jego „dzien-
nik pokładowy“, pokazują w swoisty sposób, że w porównaniu 
ze swoimi poprzednikami – Leninem, Stalinem i Chruszczowem – 
Breżniew był raczej biurokratą niż ideologiem, raczej epigo-
nem niż teoretykiem i raczej oficerem politycznym niż rewolu-
cjonistą.  

Victor Dönninghaus, historyk, zastępca dyrektora Instytutu Pół-
nocno-Wschodniego w Lüneburgu. Doktoryzował się w 1993 r. 
na Uniwersytecie Państwowym w Dniepropietrowsku (Ukra-
ina); w 2006 r. habilitacja na Uniwersytecie Alberta-Ludwika 
we Fryburgu; w 2009 r. nominacja na profesora nadzwyczajnego 
na tym uniwersytecie. W latach 2007–2009 był współpracow-
nikiem naukowym ministra stanu w niemieckim Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Gernota Erlera. Od października 2009 r. 
do kwietnia 2010 r. sprawował funkcję komisarycznego dyrek-
tora Niemieckiego Instytutu Historycznego (NIH) w Moskwie, 
a następnie do marca 2013 r. wicedyrektora tegoż instytutu. 
Do jego publikacji należą m.in. monografie Riewolucija, refor-
ma i wojna. Niemcy Powołża w pieriod zakata Rossijskoj impierii 
[Rewolucja, reforma i wojna. Niemcy wołżańscy u schyłku Impe-
rium Rosyjskiego], Moskwa ²2015 oraz W tieni „Bol’szogo bra-
ta“. Zapadnyje nacional’nyje men’szinstwa w SSSR (1917–1938 
gg.) [W cieniu „Wielkiego Brata“. Zachodnie mniejszości naro-
dowe w ZSRR (1917–1938)], Moskwa 2011.

28 listopada 2017

Prof. dr hab. Jaroslav Miller (Ołomuniec)

Eksport Europy Środkowej  
czy zerwanie ciągłości historii?
Powojenna emigracja polityczna  
w Australii: studium przypadku 
emigracji z Czechosłowacji  
w latach 1948–1989

 

W efekcie zakończenia drugiej wojny światowej i przejęcia wła-
dzy przez komunistów nastąpiła ogromna fala emigracji z całej 
Europy Środkowej. Większość uchodźców, określanych oficjalnie 
mianem „Displaced Persons”, którzy ubiegali się o azyl w Au-
stralii, otrzymała go, a wraz z nim możliwość rozpoczęcia tam 
nowego życia. Jednak zamiast – jak oczekiwano – zaadapto-
wać się do kultury australijskiej i przeobrazić się w „nowych 
Australijczyków”, owi przybysze importowali do publicznego 
i politycznego życia Australii środkowoeuropejskie debaty i pro-
blemy polityczne. Wykład opowie o rozdrobnieniu wewnętrz-
nym owej emigranckiej społeczności i jej wpływie na australij-
skie społeczeństwo, analizując dwie sprzeczne ze sobą narracje 
historyczne, sformułowane przez oficjalną historiografię au-
stralijską i środkowoeuropejską (czechosłowacką) społeczność 
emigrancką.   

Jaroslav Miller jest profesorem historii i byłym dyrektorem Insty-
tutu Historycznego na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. 
Obecnie jest rektorem tej uczelni. Studiował historię i filologię 
w Ołomuńcu, Budapeszcie (Central European University) i Oks-
fordzie. Wziął udział w szeregu pobytów studyjnych na uniwer-
sytetach i innych placówkach naukowych w Kanadzie, USA, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii. W latach 2010/2011 był 
profesorem wizytującym na University of Western Australia 
w Perth. Jaroslav Miller zajmuje się m.in. historią miejską, hi-
storią myśli politycznej oraz dziejami czeskiej i słowackiej emi-
gracji. Do jego publikacji należą m.in. Urban Societies in East 
Central Europe, 1500–1700 (2008); Friars, Nobles and Burghers 
– Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society 
in Early-Modern Europe (2010, red. wraz z László Kontlerem)  
i Český exil v Austrálii (1948–1989) (2016, wraz z Janą Burešovą 
i Milošem Traplem).

Wykład odbędzie się w języku angielskim. Zapewnimy tłuma-
czenie symultaniczne angielsko-polskie. 


