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Zwycięski pochód neoliberalizmu? 
Nowe spojrzenia na transformację 1989 roku

Pokojowa rewolucja 1989 roku w państwach bloku 
wschodniego szybko stała się dla historyków wygod-
ną cezurą, zamykającą okres zimnej wojny w Europie. 
To, co nastąpiło potem, stanowiło dotąd przedmiot 
zainteresowania socjologów i ekonomistów. Transfor-
macja ustrojowa i gospodarcza zbiegła się w czasie 
z ogólnoświatową dominacją neoliberalizmu. Zgodnie 
z tą doktryną polityka gospodarcza powinna opierać 
się na silnej walucie, prywatyzacji, deregulacji rynków 
i ograniczeniu roli państwa.

Ćwierć wieku później wśród historyków i publicystów 
pojawiają się odmienne perspektywy, w których rok 
1989 traci rolę cezury absolutnej. Na ile nowy kapitalizm 
państw postkomunistycznych stanowił kontynuację po-
lityki gospodarczej i zjawisk społecznych schyłkowego 
realnego socjalizmu? Kiedy się właściwie zaczęła, a kiedy 
(i czy w ogóle) skończyła transformacja? Na czym po-
legała i co zmieniła wokół nas i w naszych głowach? 
Czy dotyczyła tylko państw postkomunistycznych, 
„doganiających” Zachód, czy też stała się zjawiskiem 
dotykającym całą Europę?

Podczas 12. Debaty Lelewelowskiej na te i inne pytania 
odpowiedzą: Philipp Ther, Michal Pullmann i Rafał Woś. 
Dyskusję moderować będzie Włodzimierz Borodziej.

Debaty Lelewelowskie, organizowane przez 
Niemiecki Instytut Historyczny, to forum, na którym 
dyskutowane są aktualnie kontrowersyjne zagad-
nienia polskiej historii w kontekście europejskim. 
W debatach uczestniczą czołowi przedstawiciele 
polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich 
oraz międzynarodowych nauk historycznych, po-
dejmujący kontrowersyjną dyskusję panelową, do 
której zapraszana jest publiczność. Zamierzeniem 
przedsięwzięcia jest skonfrontowanie nie tylko 
sprzecznych, wykluczających się często tez i opinii, 
ale także doprowadzenie do intensywnej wymiany 
poglądów różnorodnych naukowych środowisk 
historycznych. Dzięki temu następuje zarówno 
zgłębienie omawianej kwestii, jak i zaoferowane 
zostają możliwości różnorakiego podejścia meto-
dycznego do danego problemu. 

Zachęcamy do odwiedzania nas 
w Internecie: www.dhi.waw.pl
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Dyskusja w języku polskim i niemieckim 
będzie tłumaczona symultanicznie.

Philipp Ther jest historykiem, profesorem Uniwersytetu 

Wiedeńskiego. Polscy czytelnicy mieli szansę zapoznać 

się z jego książką Ciemna strona państw narodowych 

(2012) poświęconą wysiedleniom i czystkom etnicznym 

w Europie. W najbliższym czasie nakładem wydawnic-

twa Kurhaus ukaże się przekład jego najnowszej, głośnej 

i nagradzanej pracy Nowy ład na starym kontynencie.

Michal Pullmann kieruje Instytutem Historii Społecznej 

i Gospodarczej na Wydziale Filozofi cznym Uniwersyte-

tu Karola w Pradze. Jego opublikowana w 2011 roku 

książka Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu 

v Československu wywołała w Republice Czeskiej żywą 

dyskusję nad charakterem przełomu z końca 1989 roku.

Rafał Woś jest dziennikarzem ekonomicznym, publicy-

stą obecnym zarówno w prasie polskiej, jak i niemiec-

kiej. W 2014 roku ukazała się jego krytyczna analiza 

polskiej transformacji pod tytułem Dziecięca choroba 

liberalizmu.

Włodzimierz Borodziej, profesor historii, badacz dzie-

jów najnowszych, autor i współautor wielu prac doty-

czących najnowszych politycznych i społecznych dziejów 

Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej pracuje 

w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.


