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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. 14.00 w sali 

konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego. 

Wykład 25 września odbędzie się wyjątkowo o godz. 

18.00.  



25 września 2018  |  godz. 18.00  

Prof. dr hab. Marcus Köhler (Drezno)

Zabytkowe ogrody 
jako polsko-niemieckie 
dziedzictwo kultury

We współpracy z Wydziałem Kultury  
Ambasady Niemiec w Warszawie

 

Z punktu widzenia historyka ogrodów i nauczyciela akademic-
kiego będzie mowa o tym, jakie historyczne obiekty w postaci 
ogrodów należą do polsko-niemieckiego dziedzictwa kultury 
i jakie są sposoby traktowana tej spuścizny w dalszej perspek-
tywie. Należy przy tym zadbać o ochronę danego zespołu jako 
zabytku, a jednocześnie umożliwić ich bieżące wykorzystywa-
nia. Wachlarz tych projektów rozciąga się od ogrodów Petera 
Josepha Lennégo po projekt współczesny, realizowany przez 
Politechnikę Drezdeńską wraz z tamtejszym Muzeum Kraszew-
skiego. Prezentację uzupełnia projekt, który ma być w przy-
szłości realizowany razem z polskimi partnerami w Książu.

Marcus Köhler jest od 2014 roku profesorem historii architek-
tury krajobrazu i konserwacji zabytków ogrodowych na Uni-
wersytecie Drezdeńskim. 

Po studiach historii sztuki, publicystyki, germanistyki i peda-
gogiki na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim i Uniwersytecie 
Technicznym w Berlinie obronił w 1997 r. na tej pierwszej 
uczelni pracę doktorską o Johannie Buschu, handlarzu roślin 
i nadwornym ogrodniku carycy Katarzyny II. W latach 1996–1998 
był pracownikiem naukowym Instytutu Planowania Zieleni  
i Architektury Ogrodowej Uniwersytetu w Hanowerze, a w la-
tach 1998–2014 profesorem w Szkole Wyższej w Neubranden-
burgu. 

Jest autorem publikacji poświęconych historii ogrodów, ostat-
nio – wraz z Christophem Haase – książki Die Gärten Peter 
Joseph Lennés im heutigen Polen. Eine Spurensuche jenseits 
von Oder und Neisse, Wettin-Löbejün 2016. Ponadto publikuje 
na tematy z zakresu historii sztuki i architektury, a spod jego 
pióra wyszło również wiele ważnych ekspertyz dotyczących 
obiektów zainteresowania historii sztuki. 

30 października 2018  |  godz. 14.00   

Prof. dr hab. Volker Zimmermann (Monachium/Düsseldorf)

Dysproporcje między Wschodem  
a Zachodem w statystykach prze-
stępczości. Poziom przestępczości 
a ludność polska w Cesarstwie 
Niemieckim (1871–1914)

 

Kiedy opublikowano pierwszą oficjalną statystykę przestęp-
czości Cesarstwa Niemieckiego, uważni obserwatorzy mogli 
stwierdzić asymetrię między Wschodem a Zachodem w licz-
bach osób skazanych za przestępstwa i wykroczenia przeciw-
ko obowiązującemu w Rzeszy prawodawstwu. Oczywisty był 
fakt, że w 1882 roku we wschodniej części Rzeszy, czyli we 
wschodnich prowincjach Prus, stanęło przed sądem więcej 
ludzi niż gdzie indziej. Liczni statystycy, prawnicy i inni auto-
rzy przypuszczali, że za te dysproporcje między Wschodem  
a Zachodem w statystyce przestępczości odpowiedzialna była 
ludność polska. Wykład prześledzi ówczesne dyskusje krymino-
logiczne i publicystyczne, pytając o kulisy kryminalizacji ludno-
ści polskiej. Jakie wzorce interpretacji i mechanizmy sprzyjały 
obrazowi dopuszczających się przestępstw „obcych”, który jest 
jak wiadomo w rozmaitych formach wszechobecny do dziś  
w dyskusjach o tak zwanej „przestępczości cudzoziemców”? 

Volker Zimmermann jest pracownikiem naukowym Collegium 
Carolinum, czyli instytutu badań nad historią Czech i Słowacji 
w Monachium, oraz nieetatowym profesorem historii współ-
czesnej, najnowszej i wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie 
im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Obecnie pracuje nad 
projektem „Przestępczość innych. Kryminalizacja o podłożu 
etnicznym we wschodnich prowincjach Prus i w krajach cze-
skich”, finansowanym przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą 
(DFG). Napisał między innymi następujące monografie: Eine 
sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwi-
schen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei 1945–1969, Essen 
2010, NS-Täter vor Gericht. Düsseldorf und die Strafprozesse 
wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen, Düsseldorf 
2001, i Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Politik und Stim-
mung der Bevölkerung im Reichsgau Sudetenland 1938–1945, 
Essen 1999. 

27 listopada 2018  |  godz. 14.00  

Prof. dr hab. Birgitta Bader-Zaar (Wiedeń)

Partycypacja polityczna a płeć 
1918–1921: państwa-sukcesorzy 
monarchii habsburskiej 
w kontekście europejskim

 

Pierwsze lata powojenne 1918–1921 stanowią szczególną  
cezurę pod względem możliwości partycypacji politycznej ko-
biet w państwach-sukcesorach monarchii habsburskiej. Opra-
cowywano nowe konstytucje, a wprowadzenie powszechnego 
prawa wyborczego dla kobiet przyniosło wielu spośród tych 
państw demokratyzację. Wykład z jednej strony daje przegląd 
okoliczności zniesienia bariery związanej z płcią, poświęcając 
przy tym szczególną uwagę interesom partyjnym i wpływom 
ruchów na rzecz przyznania kobietom prawa wyborczego.  
Z drugiej strony kieruje uwagę na te państwa, które nie prze-
żyły demokratyzacji i pyta o elementy ciągłości z okresu mo-
narchii habsburskiej, również pod kątem istniejącego w wielu 
gminach i pewnej liczbie parlamentów regionalnych już przed 
rokiem 1918 cenzusowego prawa wyborczego dla kobiet. 
Kolejnym tematem będą wreszcie – również w kontekście po-
równania z przemianami w innych krajach europejskich – 
możliwości partycypacji kobiet w ramach partii politycznych  
i parlamentów narodowych.

Birgitta Bader-Zaar jest profesorem-asystentem w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Po studiach historii i etno-
logii na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz – dzięki stypendium 
Fulbrighta – na University of Minnesota (USA) pracowała m.in. 
w Austriackiej Akademii Nauk, a w 1993 roku przeniosła się na 
Uniwersytet Wiedeński. Do jej podstawowych zainteresowań 
badawczych należą dzieje prawa wyborczego (dla kobiet) oraz 
generalnie prawa podstawowe i prawa człowieka, głównie  
z perspektywy porównawczej i transnarodowej, obejmującej 
Europę i Amerykę Północną, a także historia amerykańskiego 
niewolnictwa, zwłaszcza ruchu abolicjonistycznego oraz ego-
dokumenty niewolników i niewolnic. Jedną z jej najważniej-
szych nowszych publikacji jest – wraz z Christą Hämmerle  
i Oswaldem Übereggerem – Gender and the First World War, 
Basingstoke/New York 2014.

11 grudnia 2018  |  godz. 14.00 

Prof. dr hab. Daqing Yang (Waszyngton)

History Dialogue for All? 
Joint Historians’ Commissions  
in Europe and East Asia

 

The last three decades have seen a proliferation of joint histo-
rians’ commission around the world. In Europe alone, at least 
twenty such commissions have been formed since the early 
1990s; some are still in operations after more than two decades. 
Moreover, a number of countries in East Asia have introduced 
cross-national dialogues with identical features. What explains 
the popularity of such historians’ commissions? What are their 
goals and their outcomes? What do these historians’ commis-
sions have in common, and what explains the differences 
among them? What does “sharing history” across national 
borders mean and will it continue to be a goal for historians 
in the future? I explore these questions against the context of 
greater politicization of historical issues in international affairs 
after the end of the Cold War as well as historians’ disenchant-
ment with the once-widely held view of a universal truth in 
history. By comparing joint historians commission, I seek to shed 
light on historical knowledge production and international 
affairs in our times. 

Daqing Yang is an Associate Professor of History and Interna-
tional Affairs at George Washington University in U.S.A. He is 
a founding co-director of the Memory and Reconciliation in 
Asia Pacific program. A native of Nanjing, China, he received his 
PhD at Harvard University. His research interests are science and 
technology in the Japanese empire, the history and memory 
of the Asia-Pacific War, and historical reconciliation. His book 
Technology of Empire, Harvard, 2011, examines telecommuni-
cations networks in prewar and wartime Japanese expansion. 
His edited books include Toward a History Beyond Borders: 
Contending Issues in Sino-Japanese Relations, Harvard, 2012 
and Memory, Identity, and Commemorations of World War II: 
Anniversary Politics in Asia Pacific, Lanham, MD, 2018.


