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W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Pol-
sce stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego, na czele której stanął 
I sekretarz PZPR i szef rządu Wojciech Jaruzelski. 
Jednocześnie rozbito i zepchnięto do podziemia NSZZ 
„Solidarność”. Choć międzynarodowi obserwatorzy 
przewidywali gwałtowny koniec „polskiego karnawału” 
1980-1981 r., to wielu zaskoczył jednak fakt, że nie do-
szło wówczas do radzieckiej inwazji. 

W historiografi i dziejów najnowszych wciąż toczą się 
spory na temat przyczyn wprowadzenia stanu wojenne-
go. Nawiązując do tych kontrowersji, 7. Debata Lelewe-
lowska skupia się na kwestiach związanych z radziecką 
hegemonią i z ówczesną sytuacją międzynarodową. 

Czy Moskwa wymusiła na polskich władzach rozwiąza-
nie narodowe, ponieważ – wyczerpana wojną w Afga-
nistanie i zapaścią gospodarczą – uważała, że nie jest 
w stanie interweniować w Polsce? Czy zatem brak ak-
cji militarnej ze strony Moskwy został wymuszony oko-
licznościami zewnętrznymi, w wyniku których Związek 
Radziecki musiał naciskać na wyegzekwowanie przez 
samą Polskę jego roszczeń hegemonialnych?

A może powstrzymanie się od interwencji tłumaczyć 
należy zmianami w stosunkach pomiędzy blokiem 
wschodnim i zachodnim, jakie nastąpiły w wyniku po-
lityki odprężenia? Czy budowanie stosunków między-
narodowych opartych na współpracy doprowadziło do 
zmniejszenia się radzieckiego poczucia zagrożenia ze 
strony Zachodu? Czy kontynuacja wymiany gospodar-
czej i technologicznej z Zachodem stała się ważniej-
sza od utrzymania ideologicznej ortodoksji w Europie 
Wschodniej? A może radziecka powściągliwość ozna-
czała wręcz rzeczywisty koniec doktryny Breżniewa? 

Debaty Lelewelowskie Niemieckiego Instytutu 
Historycznego to forum, na którym dyskutowane 
są w kontekście europejskim bieżące kontrowersje 
wokół polskiej historii. Debaty mają formę dysku-
sji panelowej, w której udział bierze przedstawiciel 
nauki polskiej, wschodnioeuropejskiej i zachodnio-
europejskiej (bądź międzynarodowej) i w której ak-
tywnie uczestniczy publiczność. Intencją Debat jest 
nie tylko skonfrontowanie ze sobą różnych, nie-
rzadko wykluczających się wzajemnie stanowisk, 
ale również zaangażowanie różnych środowisk 
badawczych w intensywną wymianę poglądów. 
Procedura taka umożliwia dalsze zgłębienie roz-
ważanego zagadnienia, a także ułatwia otwarcie 
się na różnorakie podejścia metodologiczne. 
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Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Mark Kramer (ur. 1962) jest profesorem Uniwersy-
tetu Harvarda. Opublikował wiele prac naukowych 
z zakresu najnowszej historii Europy Wschodniej 
oraz stosunków międzynarodowych w okresie zim-
nej wojny, w tym m.in. na temat relacji pomiędzy 
Warszawą i Moskwą w okresie „polskiego kryzysu”. 
Jako kierownik Harvard Project for Cold War Stu-
dies nadzoruje projekt archiwizacji i opracowania 
źródeł z państw byłego Układu Warszawskiego, 
oraz jest wydawcą Journal of Cold War Studies 
i serii wydawniczej Harvard Cold War Studies Book 
Series. 

Wilfried Loth (ur. 1948) jest profesorem historii 
najnowszej na Uniwersytecie w Essen-Duisburgu. 
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
m.in. wokół konfl iktu na osi Wschód-Zachód oraz 
wokół integracji europejskiej. Jest autorem serii tłu-
maczonych na wiele języków monografi i z zakresu 
powszechnej historii najnowszej. Należy do redak-
cji Militärgeschichtliche Zeitschrift, Studien zur In-
ternationalen Geschichte i jest członkiem editorial 
board czasopisma Cold War History.  

Andrzej Paczkowski (ur. 1938) jest emerytowa-
nym profesorem historii najnowszej w Instytucie 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wo-
kół powojennej historii Polski – opublikował na ten 
temat wiele prac w kilku językach. Był ekspertem 
komisji sejmowych badających kwestię legalności 
stanu wojennego i postawienia osób za niego od-
powiedzialnych przed Trybunałem Stanu. Od 1999 
do 2011 r. był członkiem Kolegium Instytutu Pamię-
ci Narodowej, a od 2011 r. jest przewodniczącym 
nowo powołanej Rady IPN. W 1997 r. otrzymał Na-
grodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najwyższe 
odznaczenie polskiej nauki. 

Robert Brier (ur. 1975) jest pracownikiem nauko-
wym Niemieckiego Instytutu Historycznego w War-
szawie, zatrudnionym przy projekcie „Tożsamość 
narodowa i ponadnarodowe powiązania”. Jego 
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
historii polskiej opozycji w kontekście międzynaro-
dowym.


