
Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinio Vilniuje 

paskaitų ciklas yra skirtas istorikams ir platesnei istorija 

besidominčiai visuomenei. Paskaitų metu bus diskutuojama 

svarbiais istoriniais klausimais bei bus nuolat siekiama prista-

tyti naujausius ir aktualiausius mokslinius tyrimus. Kviečiami 

pranešėjai bus istorikai(-ės) bei istorijai artimų disciplinų 

atstovai(-ės) iš daugiausiai vokiečiakalbės mokslinės erdvės. 

Vokietijos istorijos instituto paskaitų ciklas siekia tapti Lie-

tuvos ir Vokietijos mokslininkų susitikimų ir komunikacijos 

vieta.

Paskaitos vyks pirmadieniais 17 val. Vilniaus universiteto  

Istorijos fakultete ir Lietuvos istorijos institute. Pranešimų 

kalba – vokiečių su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.
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2020 m. gegužės 25 d. | 17 val.

Prof. Dr. Valentin Groebner (Liucerna)

Ar veidas turi istoriją? 
Individualumas, identitetas, reklama

Renginio partneris: Vilniaus universitetas

Renginio vieta: Vilniaus universitetas,

Istorijos fakultetas, 211 aud.

Atrodo, kad 21-ajame amžiuje viskam yra būtinas veidas: 

nuo aukų rinkimo kampanijų ir masiniam naudojimui skirtų 

produktų reklamos iki nacionalinės atminties vizualizavi-

mo. Šie veidai išsiskiria vis didesnėmis, iškalbingesnėmis  

ir į stebėtoją nukreiptomis akimis bei skleidžia savo žinią  

visuomenei naudodami vienaskaitos pirmąjį asmenį. Tokie  

vaizdai yra labai paplitę ir banalūs. Jais perteikiamą bana-

lumą aš suvokiu kaip iššūkį: kaip vertinti šiuos vaizdus, jei 

staiga į juos pažvelgtume iš kito laikmečio, t.y. iš praeities 

perspektyvos? Ką jie mums atskleidžia? Pirma, kokie yra šių 

vaizdų pirminiai vaizdiniai? Iš kur jie atsiranda? Antra, ko-

kios yra vizualinės reprezentacijos žaidimo taisyklės? Kaip 

iš vaizdinio vaizduojančio vieną individą sukuriamas kolek-

tyvinis „mes“ vaizdinys? Trečia, šio pranešimo metu bus ap-

tartas ir su tuo susijęs identiteto terminas. Ar jis iš tiesų turi 

būti suvokiamas kaip „istorinis“?

 
Nuo 2004-ųjų metų Valentin Groebner yra Liucernos univer-

siteto Viduramžių ir renesanso istorijos profesorius. Jis yra 

daugybės knygų, analizuojančių atminties kultūrų istoriją 

bei vizualinę kultūrą, autorius. Naujausios publikacijos: Retro  
šalis. Istorinis turizmas ir autentiškumo paieškos, Frankfurtas,  

2018 ir Kas kalba apie grynumą? Trumpa vieno termino  
istorija, Viena, 2019. 



2020 m. vasario 24 d. | 17 val.

Prof. Dr. Stefan Berger (Bochumas)

Istorinių nacionalizmo tyrinėjimų 
perspektyvos šiandien

Renginio partneris: Vilniaus universitetas

Renginio vieta: Vilniaus universitetas,

Istorijos fakultetas, 211 aud.

Nuo 1980-ųjų metų nacionalizmo tyrinėjimai visame pasaulyje 

išgyvena pakilimo laikotarpį, nors dar 1960-aisiais – 1970-ais-

iais metais mažai kas domėjosi šia tema. Į kokius etapus nuo 

1980-ųjų metų būtų galima suskirstyti nacionalizmo tyrimus? 

Kokias reikšmingiausias mokslines kontroversijas šiame tyri-

mo lauke galima išskirti? Kokią įtaką šiai tyrimų sričiai turėjo 

1990-aisiais metais įvykusi komunizmo griūtis? Kokios teorinės  

prieigos padarė didžiausią įtaką šiems tyrimams? Kokios yra 

nacionalizmo tyrinėjimų perspektyvos šiandien? Paskaitos 

metu bus siekiama apžvelgti vis sunkiau apčiuopiamą nacio-

nalizmo tyrimų kraštovaizdį bei aptarti politinę ir socialinę 

nacionalizmo tyrimų įtaką šiandienos globaliame dešiniųjų 

populizmų amžiuje. 

Stefan Berger yra socialinės istorijos profesorius bei Socialinių 

judėjimų instituto vadovas Rūro universitete Bochume. Jis 

taip pat vadovauja Rūro srities istorijos fondui bei yra Kardifo 

universiteto Jungtinėje Karalystėje garbės profesorius. Nau-

jausios publikacijos: Praeitis kaip istorija. Nacionalinis identi-
tetas ir istorinė sąmonė modernioje Europoje, Basingstokas, 

2015, Nacionalizmo istorijos rašymas, Londonas, 2019 (kartu 

su Eric Strom), vadovavo knygų serijos Aprašyti tautą leidimui 

(Basingstokas, 2007–2015). 

2020 m. kovo 30 d. | 17 val.

Prof. Dr. Arnd Bauerkämper (Berlynas)

Antrasis pasaulinis karas naujame 
tūkstantmetyje: nacionalinių atminties 
kultūrų ir universalistinių naratyvų 
suderinamumas ir priešprieša

Renginio partneris: Lietuvos istorijos institutas

Renginio vieta: Lietuvos istorijos instituto, 

Baltojoje salėje

Pranešimo metu bus aptartos šios temos: nacionalsocializmo 

atmintis, Antrasis pasaulinis karas, Holokaustas bei stalinis-

tinio teroro politika Europoje. Paskaitoje bus diskutuojama, 

kodėl ir po 1990-ųjų metų nebuvo sukurta bendra europinė 

atminties kultūra. Priešingai, europiečiai prisimena 1939–1945 

m. vykusį masinį smurtą, tačiau jį vertina labai skirtingai.  

Šie atminties konfliktai išryškėja ne tik tarp skirtingų valstybių, 

bet ir pačių šalių viduje. Studijos, analizuojančios Europos 

praeitį, turi suvokti atmintį kaip atvirą ir daugiadimensinį 

procesą. Pranešimo metu bus atskleista, kad sienas peržen-

giantys universalistiniai Antrojo pasaulinio karo atsiminimai 

įtakojo ir nacionalines atminties kultūras, tačiau jų nepakeitė.

Arnd Bauerkämper yra Laisvojo Berlyno universiteto 19-20-ojo 

amžiaus istorijos profesorius. Jo tyrimų sritys: fašizmo istorija 

Europoje, istoriniai atminties tyrinėjimai, Vokietijos istorija 

po 1945-ųjų metų. Naujausios publikacijos: Transatlantinė 
vokiečių filantropijos perspektyva. Požiūriai ir mainai nuo 
20-ojo amžiaus pradžios, Niujorkas, 2016 (kartu su Gregory R. 

Witkowski), Fašizmas be sienų. Transnacionaliniai kontaktai ir 
bendradarbiavimas tarp judėjimų ir rėžimų Europoje nuo 1918 
iki 1945, Niujorkas, 2017.

2020 m. balandžio 27 d. | 17 val.

Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer (Vupertalis)

Gyvenimas vokiečių okupacijoje 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Primestos rutinos, naujos galimybės 
ir gyvenimas įtampoje

Renginio partneris: Vilniaus universitetas

Renginio vieta: Vilniaus universitetas,

Istorijos fakultetas, 211 aud.

Iki šių dienų Antrojo pasaulinio karo istorija yra suvokiama 

kaip nacionalsocialistinės ekspansijos ir jos pagrindinių vei-

kėjų istorija, daugiausia dėmesio skiriant Holokaustui ir Ver-

machto nusikaltimams. Taip pat valstybėse, kurios išgyveno 

vokiečių okupacinį laikotarpį, didelis dėmesys yra skiriamas 

pasipriešinimo istorijai. Tačiau vietinių gyventojų kasdieny-

bė okupacijos sąlygomis sulaukia nepalyginamai mažesnio 

tyrėjų susidomėjimo. Ši kasdienybė buvo neišvengiamai 

įtakojama okupacinio rėžimo, ypač palaikant ir užmezgant 

santykius tarp okupuotojo ir okupanto. Pranešimo metu bus 

diskutuojamas kasdienis okupuotųjų ir okupantų bendra-

vimas, dažnai pasižymėjęs ir smurto protrūkiais. Paskaitos 

metu bus pristatyta „okupuotųjų visuomenės“ koncepcija, 

kuri padės geriau suvokti žmonių, gyvenusių vokiečių oku-

pacijos metu, veikimo logiką. Taip pat bus diskutuojama, 

kiek ši koncepcija gali prisidėti ir prie platesnio Šoa konteks-

tualizavimo.

Tatjana Tönsmeyer nuo 2011-ųjų metų yra Naujosios ir nau-

jausios istorijos profesorė Vupertalio universitete. Ji taip pat 

vadovauja šaltinių serijos Vokiečių okupuotosios visuomenės. 
Kasdienybės patirtys Antrojo pasaulinio karo metu leidybai. 

Pagrindinė tyrimų sritis – 19-20-ojo amžiaus Europos istori-

ja. Naujausia publikacija: Susidoroti su badu ir nepritekliumi 
vokiečių okupacijoje Antrojo pasaulinio karo metu, Basing-

stokas, 2018 (kartu su Peter Haslinger ir Agnes Laba).


