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The Joachim-Lelewel-Talks of the German Historical 
Institute Warsaw are a forum, in which the conten-
tious issues surrounding the Polish history are 
discussed in their European context. Each time they 
bring together representatives of Polish, East and 
West European or international history respectively 
to a panel discussion, where the audience actively 
participates.

The intention of these discussions is not only  
a confrontation of not infrequently opposed  
assumptions and views but also an immersion  
of various research milieus in an intensive exchange  
of ideas. This procedure enables continued develop-
ment of the discussed issue as well as facilitates 
opening for diverse methodical aspects.

Debaty Lelewelowskie, organizowane przez Nie-
miecki Instytut Historyczny w Warszawie, to forum,  
na którym dyskutowane są aktualnie kontrowersyjne 
zagadnienia polskiej historii w kontekście europej-
skim. W debatach uczestniczą czołowi specjaliści  
w zakresie historii Polski, Europy Wschodniej  
i Zachodniej oraz międzynarodowych nauk histo-
rycznych, podejmujący kontrowersyjną dyskusję 
panelową, do której zapraszana jest publiczność. 

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest skonfrontowa-
nie nie tylko sprzecznych, wykluczających się często 
tez i opinii, ale także doprowadzenie do intensyw-
nej wymiany poglądów różnorodnych naukowych 
środowisk historycznych. Dzięki temu następuje 
zarówno zgłębienie omawianej kwestii, jak i zaofe-
rowane zostają możliwości różnorakiego podejścia 
metodycznego do danego problemu.
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The 250th anniversary of the first partition of the Polish- 
Lithuanian Commonwealth in 2022 is an opportunity for 
critical discussion and reflection on general reception and 
historical interpretation of the partitions from an interna-
tional perspective. The seizure of Polish-Lithuanian terri-
tories determined not only history of Poland but also of 
Lithuania, Ukraine, Belarus and the partitioning powers. 
Therefore, we want to consider the partitions as a Euro-
pean event, the effects of which are still visible today. 
There is no doubt that the partitions contributed to the 
strengthening of Russia‘s position in East-Central Europe. 
To what extent do the war in Ukraine and the conflicts in 
Belarus prove that the partitions were indeed a decisive 
factor in setting the course for the destiny of Europe? 

In the discussion, we also want to reflect on the causes of 
the fall of the Polish-Lithuanian Empire. Isn’t it to be found 
mainly – contrary to Lelewel’s opinion – in the long-stand-
ing mistakes of the Polish society, in the unwillingness to 
change and in the egoism of the nobility? With all the nega-
tive aspects, however, we do not want to ignore the posi-
tive effects of the partitions. The degree of violence that 
was necessary to enforce them does not deserve a positive 
assessment, but it should not be forgotten that it were the 
partition powers that first taxed the nobility, abolished 
serfdom, modernized the Polish economy, and built up the 
administrative apparatus. How did these dynamic transfor-
mations change the character of the individual regions of 
the former Rzeczpospolita?
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Christoph Augustynowicz 
is Professor in the Department of East European Studies 
at the University of Vienna. His research interests include 
social history of Poland(-Lithuania) with special reference 
to the Jews, images and stereotypes of Eastern Europe, 
and historiographical history (East Central European con-
ceptions). His last monograph has the title: Kleine Kultur-
geschichte Polens. Vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert 
[Small cultural history of Poland. From the Middle Ages to 
the 21st Century] (Wien 2017).

Christoph Augustynowicz 
jest profesorem w Katedrze Studiów Wschodnioeuropej-
skich na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego zainteresowania 
badawcze obejmują historię społeczną Polski(-Litwy) ze 
szczególnym uwzględnieniem Żydów, obrazy i stereotypy 
Europy Wschodniej oraz historię historiografii (koncepcje 
wschodnioeuropejskie). Ostatnia monografia nosi tytuł: 
Kleine Kulturgeschichte Polens. Vom Mittelalter bis zum 
21. Jahrhundert [Mała historia kulturalna Polski. Od śre-
dniowiecza do XXI wieku] (Wien 2017).

 

Agnieszka Pufelska  
is a research assistant at the Nordost-Institute at Ham-
burg University in Lüneburg and Professor of Modern and 
Contemporary History at the University of Potsdam. Her 
research focuses on Polish, German and Jewish social and 
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250. rocznica pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w 2022 roku jest okazją do krytycznej dyskusji  
i refleksji nad ogólną recepcją i interpretacją historyczną 
rozbiorów z perspektywy międzynarodowej. Przejęcie tery-
toriów Rzeczypospolitej wpłynęło nie tylko na losy Polski, 
ale także Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz państw zaborczych. 
Należy zastanowić się nad rozbiorami jako wydarzeniem 
europejskim, którego skutki są zauważalne po dziś dzień. 
Nie ma wątpliwości, że rozbiory przyczyniły się do umocnie-
nia pozycji Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej. W jakim 
stopniu wojna w Ukrainie i konflikty w Białorusi dowodzą, 
że w gruncie rzeczy rozbiory były posunięciem decydują-
cym o losach Europy?

W dyskusji chcemy także poruszyć temat dotyczący źródeł 
upadku Rzeczypospolitej. Czy nie był on głównie – w prze-
ciwieństwie do opinii Lelewela – konsekwencją długo-
trwałych błędów społeczeństwa polskiego, niechęci do 
zmian oraz egoizmu szlachty? Przy wszystkich negatywach 
chcielibyśmy jednocześnie zastanowić się nad pozytywnymi 
skutkami rozbiorów. Dawka przemocy, która była koniecz-
na do ich dokonania, nie zasługuje na pozytywną ocenę, 
jednak nie można zapominać, że dopiero zaborcy opodat-
kowali masowo szlachtę, znieśli pańszczyznę, zmodernizo-
wali polską gospodarkę i stworzyli aparat administracyjny. 
Jak te dynamiczne przemiany zmieniły charakter poszcze-
gólnych regionów byłej Rzeczypospolitej?

cultural history in the 18th–20th centuries. Her last publi-
cation together with Felix Ackermann has the title: Preußen 
postcolonial [Prussia postcolonial] (Göttingen 2022). Be-
fore she authored i.e.: Der bessere Nachbar? Das polnische 
Preußenbild zwischen Politik und Kulturtransfer (1765–
1795) [The better neighbor? The Polish Image of Prussia 
between Politics and Cultural Transfer (1765–1795)] (Berlin 
2017).

Agnieszka Pufelska  
jest asystentem naukowym w Instytucie Nordost na Uni-
wersytecie Hamburskim w Lüneburgu i profesorem historii 
nowożytnej i współczesnej na Uniwersytecie w Poczdamie. 
Jej badania koncentrują się na polskiej, niemieckiej i ży-
dowskiej historii społecznej i kulturowej w XVIII–XX wieku. 
Jej ostatnia publikacja wspólnie z Felixem Ackermannem 
nosi tytuł: Preußen postcolonial [Prusy postkolonialne] 
(Göttingen 2022). Wcześniej była autorką m.in.: Der bessere 
Nachbar? Das polnische Preußenbild zwischen Politik und 
Kulturtransfer (1765–1795) [Lepszy sąsiad? Polski obraz Prus 
między polityką a transferem kulturowym (1765–1795)] 
(Berlin 2017).

 

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė   
is Senior Researcher at the Lithuanian Institute of History 
and Professor at the Education Academy of the Vytautas 
Magnus University (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 
akademija). She researches the late 18th century political 
history of the Grand Duchy of Lithuania and development 
of political institutions of the Polish-Lithuanian state. Her 
most recent publication is Miestas, dvaras, kaimas: Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje XVI–
XVIII a [Town, manor, village: in the Grand Duchy of Lithu-
ania and the Kingdom of Poland in the 16th–18th centuries] 
(Vilnius 2018).

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
jest starszym pracownikiem naukowym Litewskiego Insty-
tutu Historii i profesorem Akademii Edukacyjnej Uniwersy-
tetu Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universiteto 
Švietimo akademija). Zajmuje się historią polityczną Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego pod koniec XVIII wieku i roz-
wojem instytucji politycznych państwa polsko-litewskiego. 
Jej najnowsza publikacja to Miestas, dvaras, kaimas: Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikątystėje ir Lenkijos karalystėje XVI–
XVIII a [Miasto, dwór, wieś: w Wielkim Księstwie Litewskim 
i Królestwie Polskim w XVI–XVIII wieku] (Wilno 2018).

Ruth Leiserowitz 
is Professor of East European History at the Humboldt-Uni-
versity of Berlin and Deputy Director at the German Histori-
cal Institute Warsaw. Her research is focused on European 
history of the nineteenth and the twentieth century. The 
last monograph is Heldenhafte Zeiten. Die polnischen Erin-
nerungen an die Revolutions- und Napoleonischen Kriege 
1815–1945 [Heroic Times. The Polish Memories of the Revo-
lutionary and Napoleonic Wars 1815–1945] (Paderborn 
2017).

Ruth Leiserowitz 
jest profesorem historii Europy Wschodniej na Uniwersy-
tecie Humboldtów w Berlinie i wicedyrektorem Niemiec-
kiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jej badania 
koncentrują się na europejskiej historii XIX i XX wieku. 
Ostatnia monografia to Heldenhafte Zeiten. Die polnischen 
Erinnerungen an die Revolutions- und Napoleonischen 
Kriege 1815–1945 [Bohaterskie czasy. Polskie wspomnie-
nia o wojnach rewolucyjnych i napoleońskich 1815–1945]  
(Paderborn 2017).


