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12 czerwca 2018  

Prof. dr hab. Eva Schlotheuber (Düsseldorf)

Niemożliwa misja.
Podróż Karola IV do Włoch w 1354/1355 roku 
na jego koronację cesarską w świetle listów 
humanisty i męża stanu Niccolò Acciaioliego
 

 

Listy urodzonego we Florencji wielkiego seneszala Królestwa 
Neapolu Niccolò Acciaioliego (1310–1365) to wciąż mało zna-
ne skarby, które z bliska pokazują sytuację polityczną Włoch  
w połowie XIV wieku oraz dyplomatyczne kontakty humani-
stów. Acciaioli sterował polityką królowej Neapolu Joanny.  
Był także blisko zaprzyjaźniony z czołowymi myślicielami, jak 
Zanobi da Strada, Boccaccio czy Petrarca. Świadectwem jego 
ważnej roli jest przedstawienie Acciaioiliego na fresku renesan-
sowego malarza Andrei del Castagno w Willi Carducii (obec-
nie w galerii Uffizi we Florencji). Obraz pokazuje go razem  
z ośmiorgiem innych słynnych mężczyzn i kobiet.  

Wykład omawia list, który został niedawno odkryty w zbiorze 
unikatów Biblioteki im. Van Pelta na Uniwersytecie Pensylwa-
nii. Niccolò Acciaioli napisał go w czasie Bożego Narodzenia  
w 1354 roku. W trwożnym oczekiwaniu relacjonuje zbliżenie 
rzymsko-niemieckiego króla Karola IV do Włoch. 

Eva Schlotheuber jest profesorem historii średniowiecznej na 
Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie i prze-
wodniczącą Związku Historyków i Historyczek Niemieckich. 
Zajmuje się m.in. dziejami edukacji, bibliotek i zakonów, ideą 
władzy według cesarza Karola IV oraz strukturami politycz-
nymi i nurtami kultury w XIV wieku. Lista jej publikacji obej-
muje m.in.: „Gelehrte Bräute Christi“. Religiöse Frauen in der 
spätmittelalterlichen Gesellschaft, Tübingen 2018 (w druku); 
Liturgical Life and Latin Learning at Paradies bei Soest, 1300–
1425: Inscription and Illumination in the Choir Books of a North 
German Dominican Convent, Münster 2016, t. 1–2 (współred. 
J. Hamburger, S. Marti i M. Fassler); Soziale Bindungen und 
gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.–16. Jh.) 
(współred. H. Seibert), Göttingen 2013.

Prof. Schlotheuber jest członkinią Rady Naukowej NIH w War-
szawie.  

Wykłady wtorkowe w Niemieckim Instytucie Histo-

rycznym w Warszawie dostępne są dla wszystkich 

zainteresowanych, w szczególności zaś adresowane 

są do historyków. Kilka razy w roku zapraszani są 

(przeważnie) niemieckojęzyczni badacze, by prezen- 

tować ważne dokonania, koncepcje i projekty z zakresu 

nauk historycznych. Po każdym wykładzie odbywa się 

dyskusja. Umożliwia to bezpośrednią komunikację  

z polskimi naukowcami, jak również z innymi słuchacza-

mi. Wykłady i dyskusje są tłumaczone symultanicznie. 

Wykłady odbywają się we wtorki o godz. 18.00 w sali 

konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego. 

W pierwszym półroczu 2018 roku wykłady są elemen-

tem programu obchodów 25-lecia NIH w Warszawie.  

Z tej okazji wygłoszą je byli i obecni członkowie Rady 

Naukowej Instytutu. 

  



30 stycznia 2018 

Prof. em. dr hab. dr h.c. Michael G. Müller (Berlin/Warszawa)

Negocjowanie ortodoksji, herezji  
i synkretyzmu. Podziały wyzna-
niowe w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów oraz Świętym Cesarstwie 
Rzymskim w XVI wieku

 

Problem powstawania granic wyznaniowych na terenach od-
działywania reformacji coraz rzadziej jest przedmiotem docie-
kań historyków, zajmujących się dziejami religii. Powstanie 
kościołów wyznaniowych i sukces konfesjonalizacji u schyłku 
XVI wieku uchodzą za proces oczywisty. Krajobraz wyznanio-
wy ukształtowany w Świętym Cesarstwie Rzymskim bywa zaś 
uznawany za normalne zjawisko postępujących podziałów 
religijnych w Europie. Jednak nawet powierzchowne porów-
nanie Rzeszy i Rzeczypospolitej Obojga Narodów nasuwa wąt-
pliwości: Dlaczego granice wyznaniowe i sojusze ponadwyzna-
niowe uformowały się inaczej w Rzeczypospolitej niż w krajach 
niemieckich? Jak wyjaśnić, że w Rzeczypospolitej udało się wy-
pracować reguły współistnienia, które w Rzeszy były niemożli-
we do zaakceptowania, gdyż uznawano je za teologicznie  
i prawnie naganne? Podczas wykładu omówione zostaną 
szczególne okoliczności umacniania (lub zacierania) się granic 
wyznaniowych. Będą też podjęte zagadnienia instancji i auto-
rytetów za nie odpowiedzialnych.

Michael G. Müller to professor emeritus historii Europy Wschod-
niej na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze 
oraz dyrektor-założyciel Centrum Studiów Polonoznawczych 
im. Aleksandra Brücknera w Halle i Jenie. Obecnie jest człon-
kiem Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych Polskiej 
Akademii Nauk. Uniwersytet Warszawski nadał mu w 2012 
roku doktorat honoris causa. Do zainteresowań badawczych 
Michaela G. Müllera należą: historia polityczna i konstytucyjna 
Rosji i Polski w XVI–XIX wieku, wschodnioniemiecka historia 
regionalna i historia stosunków polsko-niemieckich oraz po-
równawcza historia społeczna Europy Środkowo-Wschodniej 
w epoce nowożytnej. W 2017 roku ukazał się tom 2 (Frühe 
Neuzeit) redagowanego przezeń podręcznika Polen in der 
europäischen Geschichte (tom 1: 2011). 

Prof. Müller był w latach 2002–2009 członkiem Rady Naukowej 
NIH w Warszawie, a od 2003 do 2008 jej przewodniczącym.

27 lutego 2018  

Prof. dr hab. Christian Lübke (Lipsk)

Nowe tysiąclecie.  
Ponadregionalne znaczenie pokoju 
w Budziszynie z 1018 roku

 

Przełom X i XI wieku obfituje w warte przypomnienia fakty  
z wczesnych dziejów Polski i najstarszego okresu stosunków 
polsko-niemieckich – także dlatego, że obecnie przypadają 
już tysięczne rocznice tych wydarzeń. W ostatnich dwóch de-
kadach obchodzono milenia męczeńskiej śmierci świętego 
Wojciecha (1997) i zjazdu gnieźnieńskiego (2000), jak również 
zastąpienia na tronie królewskim Ottona III przez Henryka II 
(2002) i zjazdu w Merseburgu (2013). 1050 lat minęło zaś od 
chrztu Mieszka I (966), określanego mianem „chrztu Polski”. 

30 stycznia 1018 roku w Budziszynie – wówczas głównym 
ośrodku słowiańskich Milczan – zawarto pokój, który zakoń-
czył wieloletnie konflikty między Henrykiem II a Bolesławem 
Chrobrym, dając obu władcom nowe możliwości działania na 
innych obszarach. Wykładowca omówi to wydarzenie, jego 
polityczne tło i współczesne badania na ten temat. 

Christian Lübke jest dyrektorem Instytutu Leibniza Historii  
i Kultury Europy Wschodniej (GWZO), profesorem historii Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Lipsku oraz 
profesorem honorowym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Waż-
niejsze publikacje: Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe 
und Oder (vom Jahr 900 an), t. 1–5, Berlin 1983–1988; Fremde 
im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu verstaat- 
lichten Gesellschaften (9.–11. Jahrhundert), Köln i in. 2001; Das 
östliche Europa (w serii „Die Deutschen und das europäische 
Mittelalter“), München 2004; ostatnio wraz z Matthiasem 
Hardtem (red.): Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ost-
mitteleuropa, t. 1: Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der 
Romanik (400–1000), Berlin 2017. 

Profesor Lübke był od 2009 do 2016 roku członkiem Rady Na-
ukowej NIH w Warszawie.

24 kwietnia 2018 

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska (Poznań)

Nazizm – komunizm:  
protokół rozbieżności

 

Rozpad Związku Radzieckiego, koniec podziału Europy oraz 
proces transformacji ustrojowej Europy Środkowo-Wschodniej 
w znacznej mierze przyczyniły się do nowej „bitwy” o pamięć. 
W centrum uwagi naukowców i polityków znalazły się roz- 
rachunek z komunizmem i liczne próby rewidowania oceny 
nazizmu. Celem wykładu jest refleksja wokół pytań o sens 
porównywania obu ideologii oraz ich systemów politycznych,  
a także o konsekwencje takich zestawień dla kultury politycz-
nej oraz ich funkcje w obecnej debacie publicznej.

Punktem wyjścia jest spór historyków niemieckich końca lat 80. 
XX wieku oraz „Czarna księga komunizmu” wydana w latach 
90. Oba wydarzenia stały się przedmiotem debaty europejskich 
historyków, która w obecnej rzeczywistości nabrała szczegól-
nej aktualności. 

Historyczka i politolożka Anna Wolff-Powęska wykłada na Uni-
wersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wcześniej praco-
wała jako profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a w latach 1990–2004 kierowała Instytutem Za-
chodnim. Znawczyni niemieckiej historii i stosunków polsko-
-niemieckich. Zajmuje się XIX i XX wiekiem, totalitaryzmem  
i jego obaleniem, polsko-niemieckimi kulturami pamięci oraz 
historią idei politycznych. Opublikowała m.in. monografie 
Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010) (Poznań 
2011) i Polacy – Niemcy: kultura polityczna, kultura pamięci 
(Poznań 2008).

Prof. Wolff-Powęska jest członkinią Rady Naukowej NIH w War-
szawie.

29 maja 2018 

Prof. dr hab. Thomas Wünsch (Pasawa)

Before Malinowski. Nowoczesna 
etnologia i antropologia kulturowa 
w twórczości polskiego pisarza-
-podróżnika Jana Potockiego 
(1761–1815)

 

Bronisław Malinowski (1884–1942) uważany jest zwykle za 
postać kluczową dla rozwoju etnologii i antropologii kulturo-
wej. Odrzucił tzw. „etnologię fotelową” i zainicjował zwrot 
metodyczny, polegający na (własnych) badaniach terenowych 
i myśleniu w ujęciu funkcjonalnym. Wykład ma pokazać, że 
rodak Malinowskiego, Jan Potocki, uprzedził go pod wieloma 
względami i dokonał zwrotu wcześniej. Ten piszący po fran-
cusku Podolanin dokumentował swoje podróże przez Dolną 
Saksonię, Holandię, Egipt, Maroko, Turcję i szerokie połacie 
Rosji. Jego bogate relacje mają silny wydźwięk historiogra-
ficzny. W ich świetle Potocki jawi się „nowym Herodotem”, za 
którego zresztą sam się uważał. Dzięki zastosowaniu metod 
obserwacji uczestniczącej i analizy „instytucji” (np. tańców ry-
tualnych) wyróżnia się on nie tylko jako „ojciec nowoczesnej 
etnografii”, co zostało już dostrzeżone w nauce. Równie uza-
sadnione wydaje się, by przyznać mu zaszczytny tytuł „ojca 
antropologii kulturowej”. 

Thomas Wünsch  jest profesorem współczesnej historii Europy 
Wschodniej i jej kultur na Uniwersytecie w Pasawie. Zajmuje 
się formami parlamentarnymi w Kościele i państwie, religij-
nymi miejscami pamięci, szlachtą na Śląsku oraz humanizmem 
i renesansem w Europie Wschodniej i na Rusi. Jego najnowsze 
publikacje to: Das Bild des Feindes. Konstruktion von Anta-
gonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege. 
Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reich (Berlin 2013; 
współred. E. Leuschner) i Religiöse Erinnerungsorte in Ost-
mitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- 
und epochenübergreifenden Zugriff (Berlin 2013; współred.  
J. Bahlcke, St. Rohdewald).

Prof. Wünsch jest przewodniczącym Rady Naukowej NIH w War-
szawie.
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