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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.



24 września 2019  |  godz. 18:00  

Prof. dr hab. Catherine Gousseff & 
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz (Warszawa / Berlin)

Beyond Borders. A Dialogic Keynote 
on East European Borderlands

   
 

 

In the aftermath of World War II, some regions in Central and 
Eastern Europe were politically reallocated. These changes were 
often accompanied by very different migration processes. But 
as a result these border areas remained what they were before 
the war: places of cultural, political and social entanglement. 
What common features and what distinguishing trends ap-
peared during the process of making these regions part of 
the new owner? What tendencies of national colonization oc-
curred in the border regions? To what extend can we compare 
the policies of the different states even if they were members 
of the same political bloc? Catherine Gousseff talks about her 
research on Silesia with Wroclaw at the center and the L’viv 
region, Ruth Leiserowitz about the areas of Klaipėda and Ka-
liningrad.

Catherine Gousseff is historian, tenured researcher at the CNRS 
(French National Center for Research), member of the Institute 
for Russian, East-European and Asian studies (CERCEC) at the 
EHESS (School of Advanced Studies in the Social Sciences) in 
Paris and former director of the Centre Marc Bloch, Berlin. Her 
last Monography was dedicated to the Polish-Ukrainian popu-
lations exchange at the end of WWII (Echanger les peuples. 
Le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques, 
1944–1947, Paris 2015).

Ruth Leiserowitz is Deputy Director at the GHI in Warsaw and 
professor for East European History at the Humboldt Univer-
sity, Berlin. Her most recent publication is together with Sigita 
Kraniauskienė / Silva Pocytė / Irena Šutinienė: Klaipėdos kraš-
tas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai 
šeimų istorijose [The Memelland 1945–1960: The Emergence of 
a New Society and its Reflection in Family Stories], Klaipėda 
2019).

26 listopada 2019  |  godz. 15:00   

Prof. dr hab. Thomas Lindenberger (Drezno)

Badania nad totalitaryzmem dziś? 
Rozważania w cieniu postkomuni-
stycznej transformacji i „demokracji 
nieliberalnej”

 

„Totalitaryzm” oznaczał zawsze dwie rzeczy: narzędzie ana-
lityczne do systematycznego badania określonego typu dyk-
tatur w epoce nowoczesności, a zarazem refleksję nad nie-
bezpieczeństwami, zagrażającymi demokracji liberalnej typu 
zachodniego od wewnątrz, w celu jej obrony przed tymi 
przeciwnikami. Po otwarciu żelaznej kurtyny i uwolnieniu od 
komunistycznych dyktatorów szybko powstał nieprzejrzysty 
melanż zwany „posttotalitaryzmem”. W międzynarodowych 
badaniach doszło zaś najpierw do ponownego odkrycia tej 
koncepcji, a potem do jej rozwinięcia, ale również krytycznego 
przezwyciężania. Jednocześnie w publicznej, pozanaukowej 
dyskusji o spuściźnie nazizmu i komunizmu ogólny „antytota-
litarny” konsensus zdołał załagodzić, a być może nawet prze-
słonić występujące nieuchronnie  sprzeczności i konflikty. Dziś,  
w obliczu wzmacniania się ruchów nieliberalnych i antydemo-
kratycznych po obu stronach dawnej granicy między systema-
mi, nasuwa się pytanie, na ile „badania nad totalitaryzmem” 
są jeszcze – lub znowu – zgodne z duchem czasu.

Thomas Lindenberger jest od 2017 r. dyrektorem Instytutu 
Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt na Uniwersy-
tecie Drezdeńskim. W 2002 r. habilitował się na Uniwersytecie 
Poczdamskim w zakresie historii współczesnej i najnowszej,  
a temat jego rozprawy brzmiał Volkspolizei. Herrschaftspraxis 
und öffentliche Ordnung im SED-Staat, 1952–1968 [Policja Lu-
dowa. Praktyka władzy i porządek publiczny w państwie SED]. 
Ostatnio opublikował wraz z Alfem Lüdtke: Eigen-Sinn. Życie 
codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku, 
Poznań 2018).

10 grudnia 2019  |  godz. 15:00  

Prof. dr hab. Jakob Vogel (Berlin / Paryż)

Lost in Imperial Circulation? 
Alexander von Humboldt i cyrku-
lacja wiedzy o państwie między 
Europą a Ameryką Łacińską  
w XVIII i na początku XIX wieku 

 

W 250. rocznicę urodzin Alexandra von Humboldta wszyscy 
przypominają jego podróż do Ameryki Południowej w la-
tach 1799–1804. W niezliczonych przemówieniach okolicz-
nościowych i publikacjach pruski podróżnik bywa chętnie 
nazywany „drugim odkrywcą Ameryki”. Przemilcza się przy 
tym jednak rozmaite formy cyrkulacji wiedzy i ekspertów, 
które istniały między Europą a Ameryką Łacińską już przed 
podróżą Humboldta jako przejaw tzw. reform burbońskich. 
Wykład demonstruje, jak bardzo sam Humboldt odnosił ko-
rzyści z tych sieci współpracy, i wykazuje, z jaką siłą anty-
hiszpańskie stereotypy europejskiego Oświecenia i postkolo-
nialny dyskurs republikańskich państw narodowych do dziś 
wpływają na popularny mit Humboldta. 

Jakob Vogel jest dyrektorem Centre Marc Bloch w Berlinie  
i profesorem historii europejskiej XIX i XX wieku na Sciences 
Po w Paryżu. Do jego publikacji należą Europa: Notre Histoire 
(red. wspólnie z E. François i in., Paris 2017) i Transnational 
Cultures of Expertise: Circulating State-Related Knowledge 
in the 18th and 19th centuries (red. wspólnie z L. Schillin-
giem, Berlin 2019).


