
Niemieckie powstanie „za naszą wolność i waszą”?

Dzień 17 czerwca 1953 roku był kulminacją powszechnego buntu 
przeciw ówczesnej władzy komunistycznej w NRD. Zaczęło się od 
sprzeciwu wobec odgórnie ustalonych norm pracy, postrzeganych 
przez zwykłych obywateli jako nie do wykonania – i wobec podob-
nych form ekonomicznych czy społecznych obciążeń związanych 
z „budową socjalizmu”. W efekcie doszło do protestów robotni-
ków, ale też i rolników, studentów oraz innych grup społecznych, 
podczas których żądano wolnych wyborów i zjednoczenia Nie-
miec. Krwawe stłumienie powstania przez radzieckie siły okupa-
cyjne pokazało wyraźnie, że Związek Radziecki uznał je nie tylko za 
wydarzenie lokalne, lecz za zagrożenie swojej dominującej pozycji 
politycznej w Europie Środkowej.

Od 5 czerwca do 15 września 2013 w warszawskim Domu Spo-
tkań z Historią mogliśmy oglądać wystawę, poświęconą powstaniu 
w NRD, zatytułowaną: „Chcemy być wolni!” Wystawa ta, przy-
gotowana przez Federalną Fundację Badań nad Dyktaturą SED 
w Berlinie, z inicjatywy Ambasady Niemiec w Warszawie została 
przetłumaczona przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warsza-
wie i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzu-
pełniona o materiały istotne dla polskiego odbiorcy. 13 września 
2013, z okazji zakończenia wystawy, Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie organizuje panel dyskusyjny na temat ponadnarodo-
wego znaczenia tego powstania i  jego długotrwałych skutków. 

Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej Niemcy mieszkający 
w NRD - razem z polskimi i czechosłowackimi sąsiadami, a więc ra-
zem ze swoimi byłymi wrogami – znaleźli się w obozie politycznym 
pod egidą radziecką, który na dłuższą metę miał się przeobrazić 
w międzynarodową „wspólnotę socjalistyczną”. Także formy an-
tykomunistycznej opozycji, które rozwijały się wówczas w różnych 
krajach, wykazywały często silny charakter ponadnarodowy. Z per-
spektywy czasu, niemieckie powstanie ludowe 1953 jest dlatego 
postrzegane jako pierwsze w łańcuchu aktów oporu wobec ra-
dzieckiego komunizmu; po nim miały miejsce podobne manifesta-
cje w latach 1956, 1968, 1976, 1980 /81 oraz 1989/90.

Pomimo tego trudno jest nam udzielić odpowiedzi na pytanie 
o ponadnarodowy charakter tego oporu i jego czasową ciągłość. 
W dyskusji chcemy między innymi omówić temat: w jakim stopniu 
ten „niemiecki” bunt był postrzegany przez sąsiadów jako wyda-
rzenie, które dotyczyło również ich samych, a może nawet wywoły-
wało poczucie solidarności? Temat ten został na wystawie opisany 
i zobrazowany na przykładzie polskim. W odniesieniu do teraźniej-
szości prowadzi też do kolejnego pytania: czy i w jakim stopniu 
pamięć o powstaniu 1953 oraz o innych manifestacjach oporu 
antykomunistycznego może przyczynić się do rozwoju wspólnej 
pamięci regionalnej w postkomunistycznej Europie?
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Niemieckie powstanie 
„za naszą wolność i waszą“?

Dyskusja panelowa o ponadnarodowym 
znaczeniu i długofalowych efektach powstania 
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18.00   Powitanie: dr hab. Ruth Leiserowitz - 
zastępczyni dyrektora NIH w Warszawie 

18.05   Przemówienie powitalne: Rüdiger Freiherr 
von Fritsch - ambasador Niemiec w Polsce

18.10   Wprowadzenie: dr Jens Boysen, 
NIH w Warszawie

18.20   Dyskusja panelowa

Moderacja: dr Jens Boysen, NIH w Warszawie

Uczestnicy dyskusji:

prof. dr hab. Rainer Eckert, 
dyrektor Forum Historii Współczesnej w Lipsku

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, 
dyrektor Centrum Studiów Niemieckich 
i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego 
im. Willy’ego Brandta 

Petr Janyška, 
dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie 
(do potwierdzenia)

Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na języki niemiecki 
i polski.

Ein deutscher Aufstand 
„für unsere und eure Freiheit“? 
Podiumsdiskussion zur transnationalen 

Bedeutung und Wirkungsgeschichte 
des Volksaufstands in der DDR vom 17. Juni 1953

Deutsches Historisches Institut Warschau, 
13. September 2013, 18.00 Uhr

18.00   Begrüßung: stellvertretende Direktorin des  
DHI Warschau, PD Dr. Ruth Leiserowitz

18.05   Grußwort des deutschen Botschafters in 
Polen, Rüdiger Freiherr von Fritsch

18.10   Einführung: Dr. Jens Boysen, 
  DHI Warschau

18.20   Podiumsdiskussion

Moderation: Dr. Jens Boysen, DHI Warschau

Diskutanten:

Prof. Dr. Rainer Eckert, 
Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig

Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz, 
Direktor des Willy-Brandt-Zentrums 
für Deutschland- und Europastudien in Breslau

Petr Janyška, 
Direktor des Tschechischen Zentrums Warschau 
(angefragt)

Die Diskussion wird simultan deutsch-polnisch übersetzt.

Ein deutscher Aufstand „für unsere und eure Freiheit“?

Der 17. Juni 1953 bildete den Höhepunkt einer allgemeinen Erhe-
bung gegen die damalige kommunistische Herrschaft in der DDR. 
Ausgehend vom Widerspruch gegen als untragbar empfundene 
Arbeitsnormen und andere mit dem „Aufbau des Sozialismus“ 
verbundene wirtschaftliche und soziale Belastungen, mündeten 
die Proteste von Arbeitern, aber auch von Bauern, Studenten und 
anderen gesellschaftlichen Gruppen in die politische Forderung 
nach freien Wahlen und der Wiedervereinigung Deutschlands. Die 
blutige Niederschlagung des Aufstands durch sowjetische Besat-
zungstruppen machte deutlich, dass die Sowjetunion diesen nicht 
nur als lokales Ereignis betrachtete, sondern durch ihn ihre macht-
politische Stellung in Mitteleuropa bedroht sah. 

Über diesen Aufstand wurde vom 5. Juni bis zum 15. Septem-
ber 2013 im Warschauer Dom Spotkań z Historią die Ausstellung 
„Wir wollen freie Menschen sein!“ gezeigt. Diese von der Bun-
desstiftung Aufarbeitung in Berlin konzipierte Ausstellung war 
auf Anregung der Deutschen Botschaft in Warschau durch das 
Deutsche Historische Institut Warschau und das Historische Insti-
tut der Universität Warschau übersetzt und um für Polen relevante 
Inhalte ergänzt worden. Anlässlich der Schließung der Ausstellung 
veranstaltet das Deutsche Historische Institut Warschau am 13. 
September 2013 eine Podiumsdiskussion über die transnationale 
Dimension sowie über die langfristige Bedeutung des Aufstands.

Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich die in der 
DDR lebenden Deutschen mit ihren Nachbarn in Polen und der 
Tschechoslowakei in einem sowjetisch gelenkten politischen Lager 
zusammengeführt, aus dem langfristig eine transnationale „sozia-
listische Gemeinschaft“ entstehen sollte. Aber auch die sich in den 
verschiedenen Ländern entwickelnden Formen der antikommuni-
stischen Opposition wiesen oft starke transnationale Züge auf. Im 
Rückblick erscheint der Aufstand von 1953 daher als erster einer 
Kette von Widerstandsakten gegen den Sowjetkommunismus, 
dem in den Jahren 1956, 1968, 1976, 1980/81 und 1989/90 wei-
tere folgten. 

Dennoch ist die Frage nach dem transnationalen Charakter und 
der zeitlichen Kontinuität dieses Widerstands nicht einfach. In der 
Diskussion soll unter anderem danach gefragt werden, inwieweit 
der „deutsche” Aufstand von den Nachbarn als ein auch sie be-
treffender Vorgang empfunden wurde und ggf. sogar ein Gefühl 
der Solidarität hervorrief. Dieser Punkt wird in der Ausstellung am 
polnischen Beispiel thematisiert. Bezogen auf die Gegenwart führt 
dies zur Frage, ob bzw. in welchem Maß die Erinnerung an die-
ses und andere Beispiele des antikommunistischen Widerstands 
zur Entstehung eines gemeinsamen regionalen Gedächtnisses im 
postkommunistischen Europa beitragen kann.


