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Wykłady wtorkowe w Niemieckim Instytucie  

Historycznym w Warszawie w szczególności  

adresowane do historyków, dostępne są dla  

wszystkich zainteresowanych. Kilka razy w roku  

zapraszani są (przeważnie) niemieckojęzyczni  

badacze, by prezentować ważne dokonania,  

koncepcje i projekty z zakresu nauk historycznych  

i pokrewnych. Po każdym wykładzie odbywa się 

dyskusja. Umożliwia to bezpośrednią komuni- 

kację z polskimi naukowcami, a także innymi  

słuchaczami. Wykłady i dyskusje odbywają się  

w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu  

Historycznego i są tłumaczone symultanicznie.



26 lutego 2019  |  godz. 18.00  

Prof. dr hab. Martin Sabrow (Poczdam)

Szczęśliwy rok Honeckera: 1987. 
Triumf i upadek socjalizmu w NRD 
z perspektywy biograficznej

   
 

 

W roku 1987 wydawało się, że konsolidacja wewnętrzna, 
oparta na przekonaniu o własnej sile, łączy się w NRD z osią-
gniętym uznaniem międzynarodowym i sukcesami w utrzymy-
waniu korzystnej pozycji we współzawodnictwie ustrojów spo-
łecznych; z późniejszej perspektywy można doszukiwać się  
w ówczesnej sytuacji oznak zbliżającego się upadku. Wykład 
jest poświęcony znaczeniu „przełomowego roku 1987” w karie-
rze politycznej sekretarza generalnego SED Ericha Honeckera 
oraz w dziejach wschodnioniemieckiego socjalizmu. Prelegent 
omówi też zależność między umacnianiem się na zewnątrz 
władzy SED a jej wewnętrznym rozkładem.

Martin Sabrow jest profesorem historii najnowszej i współcze-
snej na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz dyrektorem 
Centrum Badań nad Historią Współczesną (ZZF) w Poczdamie. 
Ostatnio opublikował książkę Erich Honecker: Das Leben davor. 
1912-1945, München 2016, za którą został wyróżniony w 2017 
roku nagrodą historiograficzną im. Golo Manna.

19 marca 2019  |  godz. 14.00   

Prof. dr hab. Etienne François (Berlin)

Czy kraje wschodnioeuropejskie 
różnią się strukturalnie  
od zachodnioeuropejskich?

 

Wykład będzie poświęcony aktualnej, prowadzonej często  
w polemicznym tonie w całej Europie (nie tylko w Unii Euro-
pejskiej) debacie wokół różnic narodowych i kulturowych.  
W dyskusjach tych m.in. reprezentowana jest teza, że kraje 
wschodnioeuropejskie zasadniczo różnią się od zachodnich. 
Po porównawczym zestawieniu stosowanych argumentów,  
w drugiej części nastąpi analiza i dekonstrukcja ich kontekstu. 
Wreszcie w trzeciej części referent skupi się na podobień-
stwach i pokrewieństwach państw wschodnio- i zachodnioeu-
ropejskich i wykaże, że są one mimo wszystko ważniejsze niż 
różnice. 

Etienne François (1943) jest emerytowanym profesorem histo-
rii na Uniwersytecie Paris-I (Panthépon-Sorbonne) i Wolnym 
Uniwersytecie Berlińskim. Jest dyrektorem-założycielem nie-
miecko-francuskiego centrum nauk społecznych „Centre Marc 
Bloch” w Berlinie i członkiem Berlińsko-Brandenburskiej Aka-
demii Nauk. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą 
historii niemiecko-francuskiej i europejskiej. Ostatnio opubli-
kował: Europa – Notre Histoire (Paris 2017, red. wraz z Thoma-
sem Serrierem).

23 kwietnia 2019  |  godz. 14.00  

Prof. dr hab. Martina Winkler (Kilonia)

Pionierska chusta i Krecik:  
oblicza dzieciństwa  
w socjalistycznej Czechosłowacji

 

Historyczne badania nad dzieciństwem przeżywają boom. 
Jednym z rodzajów dzieciństwa w XX wieku było to socjali-
styczne: zdeterminowane przez „przewodnią rolę partii”, 
przez akcentowanie kolektywności i przez wyobrażenia o spo-
łecznej roli tego okresu życia jednostki, ale zarazem pozosta-
jące pod wpływem romantycznych obrazów „jak na Zacho-
dzie”. Te rozmaite, niekiedy sprzeczne ze sobą, jednak 
współistniejące aspekty koncepcji dzieciństwa zostaną prze-
analizowane na przykładzie kultury dzieciństwa w socjali-
stycznej Czechosłowacji.

Martina Winkler jest profesorem historii wschodnioeuropej-
skiej na Uniwersytecie Chrystiana Alberta w Kilonii. Po uzy-
skaniu doktoratu na Uniwersytecie Lipskim pracowała między 
innymi na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Westfalskim 
Uniwersytecie Wilhelma w Münster i Loughborough University. 
Do jej głównych tematów badawczych należą historia dzieciń-
stwa, badania nad socjalizmem, dzieje Imperium Rosyjskiego 
oraz dzieje fotografii, filmu i telewizji.

28 maja 2019  |  godz. 14.00 

Prof. dr hab. Anne-Charlott Trepp (Kassel)

„Rozróżnienie konfesyjne”  
i powstanie nowoczesności.  
O nowej konceptualizacji topografii 
religijnej w epoce nowożytnej 

 

Wykład podejmie krytyczną analizę klasycznego paradygmatu 
„konfesjonalizacji”. Jego celem jest ukazanie różnorodności 
religijnej a także powstających nowych form wiedzy w epoce 
nowożytnej oraz ich znaczenia w kształtowaniu się nowo-
czesności. Analiza, nawiązująca do badań z zakresu socjologii 
religii z początku XX w., pozwoli na omówienie takich zagad-
nień jak: procesy indywidualizacji, samookreślenie religijne, 
tolerancja oraz kształtowanie się nowoczesnego pojęcia nauki. 
Nowy sposób postrzegania religii w epoce nowożytnej wyma-
ga rozpatrzenia w dłuższym przedziale czasowym, sięgającym 
późnego średniowiecza. Takie podejście podkreśla znaczenie 
wspólnych idei, kluczowych dla rozwoju wewnętrznej, jak  
i ukierunkowanej na praktykowanie religijności oraz ich roz-
przestrzenienie w nowożytnej Europie.

Anne-Charlott Trepp jest profesorem historii nowożytnej na 
Uniwersytecie w Kassel. W latach 1994–2004 była referentką 
naukową w Instytucie Historii im. Maxa Plancka w Getyndze. 
W 2006 roku habilitowała się na Uniwersytecie w Getyndze,  
a w 2009 roku przyjęła powierzoną jej profesurę historii 
wczesnej epoki nowożytnej na Uniwersytecie Ruhry w Bo-
chum. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą historii 
religii i wiedzy, historycznej futurologii, dziejów relacji zwierzę 
– człowiek, dziejów wzajemnych powiązań i misji, dziejów płci 
oraz historii oświecenia.


