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W dniu 1 sierpnia 1975 r. przedstawiciele 35 państw 
podpisali Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. Wydarzenie to było wówczas 
wielokrotnie krytykowane, jako wyraz zdrady interesów 
Zachodu oraz uznania sowieckiej dominacji w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Dzisiaj uważa się je za kamień 
milowy na drodze do pokojowego zakończenia zimnej 
wojny i ustanowienia międzynarodowych norm praw 
człowieka.

Od pewnego czasu ustalenia KBWE stały się przed-
miotem badań z zakresu historii najnowszej. W ramach 
nowej historiografi i praw człowieka, na podstawie szero-
kich badań archiwalnych powstaje zróżnicowany, często 
zaskakujący obraz procesu KBWE.

Z okazji 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego 
KBWE, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie 
pragnie przyczynić się do dyskusji na temat charakteru 
i znaczenia tego dokumentu. Czy Akt Końcowy był od 
początku pomyślany jako dokument odnoszący się do 
praw człowieka, czy też to dysydenci z Europy Środkowej 
i Wschodniej uczynili zeń mechanizm ochrony praw 
jednostki? W jakim stopniu Akt Końcowy rzeczywiście 
przyczynił się do pokojowych zmian politycznych 
w Europie i do zakończenia zimnej wojny? W jakim 
stopniu wpłynął na nagłą popularyzację idei praw czło-
wieka w latach 70-tych? 

Debaty Lelewelowskie, organizowane przez Niemiecki 
Instytut Historyczny, to forum, na którym dyskutowane 
są aktualne, kontrowersyjne zagadnienia polskiej historii 
w kontekście europejskim. W debatach uczestniczą czo-
łowi przedstawiciele polskich, wschodnio- i zachodnio-
europejskich oraz międzynarodowych nauk historycz-
nych, podejmujący kontrowersyjną dyskusję panelową, 
do której zapraszana jest publiczność. Zamierzeniem 
przedsięwzięcia jest skonfrontowanie nie tylko sprzecz-
nych, wykluczających się często tez i opinii, ale także 
doprowadzenie do intensywnej wymiany poglądów róż-
norodnych naukowych środowisk historycznych. Dzięki 
temu następuje zarówno zgłębienie omawianej kwestii, 
jak i zaoferowane zostają możliwości różnorakiego po-
dejścia metodycznego do danego problemu.
 

Zachęcamy do odwiedzania nas 
w Internecie: www.dhi.waw.pl



Stosunki międzynarodowe, 
prawa człowieka i koniec zimnej wojny.

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie po czterdziestu latach

dyskusja z udziałem

Sarah Snyder
Wanda Jarząbek

 Jan Eckel

wstęp
Miloš Řezník

prowadzenie 
Robert Brier

2 czerwca 2015, godz. 18.00
 

Sala konferencyjna
Pałac Karnickich

Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa

Dyskusja prowadzona będzie 
w językach polskim i angielskim

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Sarah Snyder jest adiunktem (Assistant Professor) 
w School of International Service, American Univer-
sity w Waszyngtonie. Zajmuje się historią zimnej wojny, 
pozarządowymi organizacjami praw człowieka oraz 
polityką Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie. Jej 
książka Human Rights Activism and the End of the Cold 
War: A Transnational History of the Helsinki Networks 
(Cambridge 2011) jest pierwszą pracą historyczną, która 
bada wpływ Aktu Końcowego KBWE na koniec zimnej 
wojny w oparciu o szeroką bazę archiwalną. Zanim 
podjęła pracę na American University, wykładała na 
University College London, Yale University oraz Georgetown 
University.

Wanda Jarząbek jest profesorem nadz. w Instytucie 
Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Jej badania 
naukowe skupiają się wokół historii stosunków Wschód 
– Zachód w okresie zimnej wojny, kwestii niemieckiej 
w polityce międzynarodowej po II wojnie światowej, po-
lityki zagranicznej PRL, miejsca PRL w bloku wschod-
nim oraz stosunków polsko-niemieckich w XX w. Autorka 
wielu publikacji, m.in. pierwszej obszernej monografi i, 
zajmującej się rolą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w procesie KBWE: Polska wobec Konferencji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość, 
1966–1975 r. Warszawa 2008.

Jan Eckel jest adiunktem (Privatdozent) przy katedrze 
historii nowożytnej i historii najnowszej na uniwersytecie 
we Freiburgu. Jego badania skupiają się m.in. na historii 
praw człowieka w polityce międzynarodowej w XX w. oraz 
pamięci o Holocauście. W swojej pracy habilitacyjnej Die 
Ambivalenz des Guten (Gettynga 2014) podejmuje kom-
pleksową analizę wzrostu rangi praw człowieka w polityce 
międzynarodowej po 1945 r. Razem z Samuelem Moyn 
wydał The Breakthrough. Human Rights in the 1970s, 
Philadelphia 2013.

Robert Brier jest pracownikiem naukowym Niemiec-
kiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Niedawno 
ukończył pracę nad monografi ą pod tytułem A Contested 
Icon, w której analizuje historię Solidarności w kontek-
ście historii praw człowieka.

Miloš Řezník pełni funkcję Dyrektora Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie i jest profesorem 
Europejskiej Historii Regionalnej na Technische Universität 
w Chemnitz. Jest autorem licznych publikacji nauko-
wych, realizuje aktualnie projekt pt.: „Zróżnicowanie 
regionalne, etniczność i kultura historyczna: Kaszuby 
w XX wieku”.


