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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.

21 czerwca 2023  |  18:00  

Prof. dr hab. Ute Frevert (Bonn)

Ekonomie emocji  
w stosunkach polsko-niemieckich 
po II wojnie światowej 

 

Wykład naświetla trudną historię stosunków polsko-niemiec-
kich po drugiej wojnie światowej, wykorzystując instrumen-
tarium historii emocji. Autorka pyta o uczucia, które manife-
stowano i mobilizowano w trójkącie relacji między RFN, NRD 
i PRL, po wszystkich stronach i u różnych protagonistów. Poję-
cie „ekonomia emocji” wskazuje na komunikatywną funkcję 
uczuć, a także na dynamikę, którą rodziła wymiana ich prze-
jawów.

Ute Frevert pełni funkcję dyrektor Instytutu Maxa Plancka 
do Badań nad Edukacją w Berlinie, gdzie kieruje obszarem 
badawczym „Historia uczuć”. Wcześniej, po profesurach 
w Berlinie, Konstancji i Bielefeld, wykładała przez pięć lat 
historię na Yale University. W 1998 roku otrzymała Nagrodę 
im. Leibniza. Była profesor wizytującą w Jerozolimie, Wied-
niu, Paryżu i Dartmouth College, a także fellow w CASBS 
w Stanfordzie oraz w Kolegium Naukowym w Berlinie. Od 
1 marca 2023 roku jest prezeską Fundacji im. Maxa Webera.



7 marca 2023  |  18:00  

Prof. dr hab. Joachim von Puttkamer (Jena)

Brutalność milicji  
a społeczeństwo w PRL

 

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był poważny problem 
z milicją. Uchodziła ona za niezwykle brutalną, a podczas 
zatrzymań i na komisariatach często ginęli ludzie. Sytuacja 
zaostrzyła się po utworzeniu w dosłownym znaczeniu uderze-
niowych milicyjnych oddziałów prewencji, które miały tłumić 
większe niepokoje społeczne. 

W wykładzie padają pytania o przyczyny i formy milicyjnej bru-
talności. Ukazane są połowiczne próby kontrolowania własnych 
funkcjonariuszy przez kierownictwo polskiej milicji, a także 
reakcje obronne wewnątrz aparatu bezpieczeństwa, przede 
wszystkim w okresach kryzysów.

Jak wyglądały specyficzne zjawiska przemocy w dyktaturach 
komunistycznych w odniesieniu do ogólnych problemów nowo-
czesnych policji? Jak postrzegała funkcjonariuszy ludność? Na 
podstawie głębokiej analizy źródeł można pokazać, jak polskie 
społeczeństwo od lat 70. rekonstytuowało się w reakcji na te 
rażące nadużycia. Stały się one kluczowym argumentem dla 
opozycji, aż po rozmowy Okrągłego Stołu w 1989 roku. Chodzi 
zatem o odpowiedź na pytanie, jak brutalność milicji w Polsce 
przestała być rzeczą oczywistą i stała się naganna moralnie, oraz 
o pełzającą autodestrukcję dyktatury komunistycznej.

Joachim von Puttkamer studiował w latach 1986–1994 histo-
rię współczesną i wschodnioeuropejską na uniwersytetach we 
Fryburgu Bryzgowijskim i Londynie. Od 1994 do 2002 roku był 
asystentem Seminarium Historycznego Uniwersytetu Alberta 
i Ludwika we Fryburgu. Od 2002 roku jest profesorem historii 
wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie im. Friedricha Schil-
lera w Jenie, gdzie od roku 2010 kieruje Imre Kertész Kolleg 
„Wschód Europy w XX wieku”. W bieżącym projekcie badaw-
czym zajmuje się pierwszym okresem transformacji w 1989/1990 
roku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

18 kwietnia 2023  |  18:00   

Prof. dr hab. Ulrich Knufinke (Brunszwik)

Architektura żydowska jako  
dziedzictwo. Aspekty niemieckiej 
historii „ponownego odkrywania”,  
„przyswajania” i „ochrony” 

 

Nieliczne dawne synagogi i inne budowle wspólnot żydowskich, 
które nie padły ofiarą zniszczeń podczas Holokaustu, stanowią 
niewątpliwie świadectwa historyczne o szczególnym znacze-
niu. Nie przeszkodziło to temu, że także po 1945 roku wiele 
z nich zburzono lub zmieniono nie do poznania. W niektórych 
miejscowościach jednak byłe synagogi zostały – przeważnie 
z inicjatywy nieżydowskich aktorów społecznych – „ponownie 
odkryte”, a w toku niekiedy żmudnych i obfitujących w kon-
flikty procesów odrestaurowane z wykorzystaniem rozma-
itych koncepcji ochrony zabytków i przekształcone w miejsca 
publiczne. „Zachowanie” było i wciąż jest również „przyswaja-
niem” w różnych celach i kontekstach. 

Historyk architektury i specjalista w dziedzinie ochrony zabyt-
ków Ulrich Knufinke bada strategie i koniunktury tych proce-
sów na przykładach z pięciu dekad niemieckiej kultury pamięci 
i ochrony zabytków.

Ulrich Knufinke studiował germanistykę i architekturę, jest kie-
rownikiem naukowym Bet Tfila – Zakładu Badań nad Architek-
turą Żydowską na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku 
oraz koordynatorem projektów badawczych w dziedzinie 
ochrony zabytków architektury i sztuki w Dolnosaksońskim 
Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków.

16 maja 2023  |  18:00  

Prof. dr hab. Diana Mishkova (Sofia)

Bizancjum przeciwko Bizancjum: 
Narracje o imperium  
w historiografiach Europy  
Południowo-Wschodniej

 

Zainteresowanie Bizancjum i jego spuścizną w Europie Połu-
dniowo-Wschodniej nastąpiło równocześnie i było ściśle zwią-
zane z zainteresowaniem średniowiecznymi prekursorami 
bałkańskich państw narodowych. Wzmacniane było też przez 
projekty ‘narodowego przebudzenia’ i budowania nowocze-
snego państwa. Ponieważ średniowieczna historia bałkańskich 
społeczeństw i państw była w dużej mierze kształtowana 
w ramach Bizancjum i przez ich relacje z nim. Pytanie o rolę 
i wpływ imperium stało się i pozostało centralnym tematem 
w narodowo-historycznych narracjach i polityce tożsamości.

Będąc potężnym graczem historycznym i żywą tradycją, Bizan-
cjum zostało mocno zaangażowane w takie kwestie jak etno-
geneza i tożsamość zbiorowa, „prawa” historyczne, patrymo-
nium narodowe, kultura i „mentalność”. Jako takie, było 
narażone na polityczne i ideologiczne wykorzystywanie.

Wykład warto postrzegać jako wgląd w politykę bizantyno-
logii, obrazów, wyobrażeń i percepcji, które ta dziedzina wie-
dzy kultywuje, a także w krytyczną refleksję „Bizancjum” jako 
historiograficznego konstruktu o znacznym potencjale ide-
ologicznym w kształtowaniu narodowej historii i tożsamości 
narodowej. 

Diana Mishkova specjalizuje się w nowoczesnej i współ-
czesnej historii Europy Południowo-Wschodniej. W latach 
1989–2007 wykładała na Wydziale Historii Uniwersytetu 
w Sofii i pracowała jako profesor wizytujący na wielu uni-
wersytetach w Europie i USA. Od 2000 roku jest dyrektorem 
Centrum Studiów Zaawansowanych w Sofii. Jest autorką 
monografii Beyond Balkanism. The Scholarly Politics of 
Region Making (Routledge, 2018), Domestication of Free-
dom. Modernity and Legitimacy in Serbia and Romania in the 
Nineteenth Century (Paradigma, 2001) oraz Rival Byzantiums: 
Empire and Identity in Southeastern Europe (Cambridge 
University Press, 2022). Mishkova jest laureatką „Nagrody 
Danubius” (2022) oraz „Medalu Konstantina Jirečka” (2023).


