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Wykłady wtorkowe w Niemieckim Instytucie Histo-
rycznym w Warszawie w szczegółności adreso-
wane do historyków, dostępne są dla wszystkich 
zainteresowanych. Kilka razy w roku zapraszeni są 
(przeważnie) niemieckojęzyczni badacze, by pre-
zentować ważne dokonania, koncepcje i projekty 
z zakresu historii i nauk pokrewnych. Po każdym 
wykładzie odbywa się dyskusja. Umożliwia to bez-
pośrednią komunikację z polskimi naukowcami, 
a także innymi słuchaczami.

Wykłady i dyskusje odbywają się zawsze we wtorki 
o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie i są tłuma-
czone symultanicznie.



27 września 2022  |  18:00  

Prof. dr hab. Philipp Ther (Wiedeń)

Muzyka jako instrument władzy. 
Haydn, Mozart, Beethoven  
a resocjalizacja habsburskiej  
arystokracji

 

Na przykładzie „wielkiej trójki” zostanie pokazane, jak u schyłku 
XVIII wieku zawodowi kompozytorzy uwalniali się z gorsetu 
arystokratycznego patronatu. Pionierem tego procesu eman-
cypacji społecznej i artystycznej był Joseph Haydn, który jest 
głównym bohaterem wykładu. Podczas pobytu na dworze księ-
cia Esterhazy’ego udało mu się ograniczyć liczbę obowiązków 
służbowych, a międzynarodowa sława pomogła mu uzyskać 
w 1790 roku status niezależnego kompozytora. Buntowniczy 
Mozart postępował mniej racjonalnie i także dlatego stał w cie-
niu swojego przyjaciela i protektora. 

Jego kariera jest przykładem szybkiej społecznej i artystycznej 
transformacji jego epoki, która podsycała rywalizację między 
Wiedniem a Pragą jako muzycznymi metropoliami. Chęć zatrzy-
mania w Wiedniu Haydna jako gwiazdy światowego formatu 
zmieniła praktyki sponsorskie arystokracji cesarstwa habsbur-
skiego. Arystokraci po raz pierwszy jako grupa połączyli się, 
aby finansować poszczególne dzieła i instytucje muzyczne 
oraz poszczególnych kompozytorów. Skorzystał na tym także 
Beethoven, który świadomie odgrywał rolę niezależnego arty-
sty. Aby zrozumieć tę społeczną i muzyczną transformację 
w latach 1780–1815, ważne jest, by postrzegać Haydna, Mozarta 
i Beethovena nie jako przedstawicieli „klasyki wiedeńskiej”, lecz 
jako kompozytorów współczesnych, a czasami awangardowych. 
Wykładowi będą towarzyszyć przykłady muzyczne.

Philipp Ther jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschod-
niej na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie kieruje Research Center 
for the History of Transformations. Specjalizuje się w historii 
społecznej i gospodarczej oraz dziejach migracji, a oprócz tego 
zajmuje się historią muzyki w XIX i XX wieku. Za przetłuma-
czoną na wiele języków publikację Die neue Ordnung auf dem 
alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa został 
wyróżniony nagrodą za książkę niebeletrystyczną na Targach 
Książki w Lipsku.

22 listopada 2022  |  18:00   

Prof. dr hab. Klaus van Eickels (Bamberg)

Od remedium na grzech  
do miłości dla każdego:  
zmiany postrzegania małżeństwa 
w Kościele i społeczeństwie  
od średniowiecza do XX wieku

 

Wykład poświęcony będzie ewolucji nauczania kościelnego 
o pociągu seksualnym i małżeństwie od średniowiecza do 
współczesności. Autor stawia tezę, że skupienie się magiste-
rium Kościoła na reprodukcyjnej funkcji małżeństwa nastą-
piło dopiero w XX wieku w reakcji na rozpowszechnienie się 
skutecznych form antykoncepcji. Drugim ważnym wątkiem 
wykładu będzie popularyzacja od końca XIX wieku. roman-
tyczno-indywidualistycznej koncepcji małżeństwa jako trwa-
łego związku miłosnego, opartego na dobrowolnej decyzji 
i wzajemnym uczuciu. Uwarunkowanie małżeństwa od emo-
cji i pożądania implikuje jednak możliwość jego rozwiązania, 
co stoi w sprzeczności z sakramentalną definicją małżeństwa 
jako związku na całe życie. W trakcie wykładu przedstawiona 
zostanie także zmiana postrzegania małżeństwa jako remedium 
na nierząd w związku z przeobrażeniem się podejścia do ludz-
kiej seksualności. W XIX wieku uznano ją bowiem za kluczową 
sferę osobowości człowieka, co kwestionowało dawny pogląd, 
że pociąg seksualny jest słabością wynikającą z grzechu pierwo-
rodnego.

Wykład odbędzie się w ramach konferencji „Zakazany owoc. 
Życie seksualne a Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej na 
przestrzeni wieków“.

Klaus van Eickels jest od 2005 roku profesorem historii średnio-
wiecznej na Uniwersytecie Ottona i Fryderyka w Bambergu. Do 
jego priorytetów badawczych należy historia gospodarcza i spo-
łeczna późnego średniowiecza w Europie Zachodniej, w tym 
kulturowa historia polityki, seksualności i relacji międzyludzkich.

13 grudnia 2022  |  18:00

Prof. dr hab. Walter Pohl (Wiedeń)

Epoka wędrówki ludów w Europie 
Środkowo-Wschodniej – stare 
problemy i nowe badania 

 

Badania naukowe dotyczące wędrówki ludów są od dawna 
związane z narodowymi uzurpacjami i ocenami politycz-
nymi. Sprawą sporną jest w znacznym stopniu rola poszcze-
gólnych ludów i skala wędrówek. Współczesne badania przy-
niosły w tej mierze pewne postępy. Wykład skupi się przede 
wszystkim na zróżnicowanej ocenie procesów etnicznych oraz 
motywów i skutków migracji. Przy tej okazji zostaną również 
szczegółowo omówione możliwości i problemy interpreta-
cji danych genetycznych. Dogodną perspektywę daje trwa-
jący obecnie interdyscyplinarny projekt Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ERC) HistoGenes, poświęcony badaniu 
dziejów ludności Kotliny Panońskiej i regionów sąsiednich 
od V do IX wieku. 

Walter Pohl był do początku 2022 roku profesorem historii 
średniowiecza i nauk pomocniczych historii na Uniwersyte-
cie Wiedeńskim oraz dyrektorem Instytutu Badań nad Śre-
dniowieczem Austriackiej Akademii Nauk. Do jego obszarów 
badawczych należą dzieje późnej starożytności i wczesnego 
średniowiecza, epoka wędrówki ludów i przeobrażenie 
świata rzymskiego, powstawanie tożsamości i wspólnot 
oraz historia Włoch i ludów stepowych. Obecnie kieruje ERC 
Synergy Grant HistoGenes.


