
Debaty Lelewelowskie, organizowane przez Niemiecki  

Instytut Historyczny w Warszawie, to forum, na którym 

dyskutowane są aktualne zagadnienia historii Polski w jej 

europejskim kontekście. Uczestniczą w nich czołowi przed-

stawiciele polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich 

oraz międzynarodowych nauk historycznych, którzy oma-

wiają sporne tematy z wielu perspektyw. Aktywny udział 

w dyskusji bierze również publiczność. Zamierzeniem przed-

sięwzięcia jest konfrontacja nie tylko sprzecznych tez  

i opinii, ale także intensywna wymiana poglądów między 

różnorodnymi środowiskami historyków. Dzięki temu 

poszczególne kwestie przedstawiane są w pogłębiony 

sposób, uwzględniający różne możliwości metodolo-

gicznego podejścia do danego problemu. 

Nazwa formatu pochodzi od „ojca założyciela“ polskiej 

historiografii, urodzonego w 1786 roku w Warszawie i zmar-

łego w 1861 roku w Paryżu historyka i polityka Joachima 

Lelewela, którego dzieła historiograficzne odnoszą się za-

równo do historii polskiej, jak i do jej ponadnarodowych 

odniesień – co jest założeniem Debat Lelewelowskich. 
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Druga wojna światowa i jej następstwa silniej niż jakie-

kolwiek inne wydarzenie zdeterminowały badania nad 

historią współczesną w Polsce i w Niemczech. W specjali-

stycznych dyskursach po obu stronach Odry perspektywy 

postrzegania lat 1939–1945 nie były przy tym nigdy zgod-

ne, gdyż miały oczywiście diametralnie różne punkty wyj-

ścia: o ile w przypadku Niemiec prace naukowe determi-

nowała – czy to milcząco, czy w sposób zdeklarowany 

– konfrontacja z własną rolą jako okupantów i sprawców 

zbrodni, to główną przesłanką polskich badań było do-

świadczenie utraty suwerenności państwowej i okupacji. 

Bariery polityczne, instytucjonalne i językowe utrudniały 

ponadto przez długi czas wymianę wiedzy przez wyspe-

cjalizowanych historyków w obu krajach. Od 1989 roku 

kontakty między historykami współczesności uległy in-

tensyfikacji, przeprowadzono też liczne debaty na temat 

okupacji niemieckiej, Holokaustu i relacji między Niemca-

mi, Polakami a Żydami podczas wojny i bezpośrednio po 

niej. Obecnie biorą w nich udział nie tylko zawodowi hi-

storycy i świadkowie epoki, lecz również liczni przedsta-

wiciele świata polityki, mediów i kultury.

W kontekście współczesnej wielogłosowości dyskursu 

Debata Lelewelowska ma się skupić na obecnym stanie 

badań naukowych nad drugą wojną światową i okupacją 

niemiecką. Naświetlone i przedyskutowane zostaną za-

równo merytoryczne, jak i metodyczne oraz instytucjo-

nalne przemiany z ostatnich lat. Zostanie zadane pytanie, 

jaka specyfika i jakie priorytety w zakresie sposobów 

podejścia i interesów poznawczych determinują obecnie 

pracę historyków i innych naukowców. Przy tej okazji zo-

staną pokazane podobieństwa i różnice między badania-

mi naukowymi w Polsce i w Niemczech, ale będzie mowa 

również o punktach stycznych i kanałach wzajemnej wy-

miany. Zostaną też omówione aspekty metodyczne i kon-

cepcyjne, a także kwestia wkomponowania i przysta-

walności obu historiografii do międzynarodowych badań 

nad wojnami światowymi.
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Dyskusja w języku polskim i niemieckim będzie 
tłumaczona symultanicznie. 

 

Dr Daniel Brewing jest pracownikiem naukowym  
w Katedrze Historii Współczesnej i Najnowszej na 
Nadreńsko-Westfalska Wyższa Szkoła Techniczna  
w Akwizgranie. Jego rozprawa doktorska ukazała się 
pod tytułem Im Schatten von Auschwitz. Deutsche 
Massaker an polnischen Zivilisten 1939-1945 (Darm-
stadt 2016). W ramach nowego projektu badawczego 
analizuje wizję „dobrego żołnierza” w dyskursie woj-
skowym i cywilnym w USA (ok. 1861–1973).

Dr Edyta Gawron jest pracownikiem naukowym  
w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie i specjalizuje się we współczesnej historii 
Żydów. Jej priorytety badawcze dotyczą historii lokal-
nej (Kraków, Włoszczowa), żydowskiej diaspory oraz 
dziejów i recepcji Holokaustu. Jest autorką m.in. opra-
cowania Vlotsheve. Żydzi we Włoszczowie w latach 
1867–1942 (Włoszczowa 2000).    

Dr Joanna Ostrowska specjalizuje się jako historyczka 
w gender studies i historii Żydów. W swoich badaniach 
poświęca szczególną uwagę prześladowaniu mniejszo-
ści seksualnych pod panowaniem narodowych socjali-
stów oraz przemocy seksualnej podczas drugiej wojny 
światowej. Ostatnio wydała monografię Przemilczane. 
Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny świato-
wej (2018).

 

Prof. dr hab. Claudia Weber jest profesorem współ-
czesnej historii europejskiej oraz wiceprezydentem ds. 
badań naukowych i młodych pracowników nauki na 
Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. Jeden z jej priorytetów badawczych to dzieje 
przemocy i dyktatury w XX wieku. Opublikowała m.in. 
monografię Krieg der Täter. Die Massenerschießungen 
von Katyń (Hamburg 2015). Jako dyrektor Viadrina 
Center B/Orders in Motion opracowuje obecnie rów-
nież projekt badawczy „Ambiwalencje europeizacji”.

Prof. dr hab. Rafał Wnuk kieruje katedrą Historii i Histo-
riografii Europy Wschodniej na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Jako ekspert w dziedzinie polskich Kre-
sów zajmował się przede wszystkim zorganizowanym 
oporem antykomunistycznym podczas drugiej wojny 
światowej i w okresie powojennym. Ostatnio ukazało 
się jego opracowanie Leśni bracia. Podziemie anty- 
komunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944–1956 
(Warszawa 2018) o antykomunistycznym podziemiu 
zbrojnym w trzech państwach bałtyckich.
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