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Patryk Pleskot

O opozycji w Paryżu. Międzynarodowa 
konferencja naukowa „Les mouvements 
non-violents en Pologne, 1945–1990”

7–8 października 2016 r. w tradycyjnej siedzibie Biblioteki Polskiej i Polskiego To-
warzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (na Wyspie św. Ludwika) odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pokojowym ruchom w komuni-
stycznej Polsce („Les mouvements non-violents en Pologne, 1945–1989”). Spotkanie, 
organizowane przez Witolda Zahorskiego z Biblioteki Polskiej, przy wsparciu Instytutu 
Pamięci Narodowej (w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Polska emigracja 
polityczna 1939–1990”), zostało podzielone na dwie części: pierwszego dnia prelegenci 
prezentowali perspektywę polską, drugiego zaś – francuską. Wszystkie referaty zostały 
wygłoszone w języku francuskim.

Konferencję otworzył dyrektor biblioteki i przewodniczący towarzystwa, C. Pierre 
Zaleski, który – mimo zaawansowanego wieku – cieszy się świetną formą fizyczną i umy-
słową. Słowo wprowadzające wygłosił ponadto chargé d’affaires ad interim w ambasadzie 
polskiej w Paryżu, Dariusz Wiśniewski, a także prof. Hélène Carrère d’Encausse, człon-
kini Akademii Francuskiej. W swym wystąpieniu prof. Carrère d’Encausse w ciekawy, 
syntetyczny sposób opisała historię komunistycznej Polski z perspektywy sowieckiej.

Pierwszy panel konferencji prowadził prof. Georges Mink, znany w Polsce (i po-
chodzący z Polski) socjolog, pracownik Centre Nationale des Recherches Scientifiques 
(CNRS) i profesor kolegium europejskiego w Natolinie. Na początku prof. Andrzej 
Paczkowski z Polskiej Akademii Nauk przedstawił referat o strajkach robotniczych 
w Polsce w latach 1945–1989. Zwrócił uwagę na drastyczny spadek liczby strajków po 
wojnie w porównaniu z latami trzydziestymi i przerwanie tradycji strajkowej II RP. 

Drugim prelegentem był dr hab. Błażej Brzostek z Instytutu Historycznego UW. 
W bardzo ciekawym referacie, który można by zaliczyć do nurtu antropologii historycz-
nej, skupił się na fenomenie niezależnej prasy polskiej w końcu lat siedemdziesiątych. 
W dyskusji pojawił się wątek początkowo sceptycznego stosunku Jerzego Giedroycia 
do niezależnych inicjatyw wydawniczych w PRL. „Książę” z Maisons-Laffitte uważał, 
że są zbyt ryzykowne. Szybko jednak, bo już po narodzinach KOR, zmienił zdanie.

Ostatni wystąpił dr hab. Patryk Pleskot z warszawskiego oddziału IPN, reprezen-
tujący również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu, który starał się 
w syntetyczny sposób opisać postawy polityczne Francji wobec Solidarności na tle 
stosunków z PRL. W dyskusji prof. Mink zwrócił uwagę na bardzo ważną rolę wizyty 
delegacji Solidarności we Francji w październiku 1981 r., która wydatnie zwiększyła 
zainteresowanie sprawami polskimi wśród Francuzów.
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Następną cześć spotkania poprowadził prof. Paczkowski. Referat poświęcony kultu-
rze niezależnej wygłosił znany reżyser Krzysztof Zanussi. Oprócz syntetycznego omó-
wienia tej problematyki, dzielił się z publicznością ciekawymi poznawczo anegdotami, 
np. o wizycie byłego funkcjonariusza SB, który przed 20 laty podsłuchiwał rozmowy 
telefoniczne reżysera, a po 1989 r. prosił go o wsparcie finansowe.

Kolejny prelegent, dr Przemysław Gasztold-Seń z centrali IPN, kontynuował wątki 
z poprzedniej sesji, opisując w telegraficznym skrócie polską drogę do Okrągłego Stołu 
i transformacji ustrojowej. Doktor hab. Błażej Brzostek, w komentarzu do tego wystą-
pienia, podkreślał wagę analizy ludzkich emocji w rozważaniach dotyczących historii 
politycznej.

Ostatni referat wygłosiła siostra Maria Krystyna Rottenberg, była przełożona ośrod-
ka edukacyjnego w podwarszawskich Laskach. Z pozycji świadka epoki starała się po-
kazać środowisko Lasek jako przykład niezależnej (choć niepolitycznej) aktywności 
w komunistycznej Polsce.

Drugi dzień konferencji został poświęcony perspektywie francuskiej. Panel, prowa-
dzony przez C. Pierre’a Zaleskiego, otworzył prof. Georges Mink, pokazując (z perspek-
tywy socjologicznej) szczególną rolę Polski w demontażu bloku komunistycznego. Temat 
ten do pewnego stopnia kontynuował pisarz Denis Lensel, skupiając się na relacjach 
komunistycznej Polski z innymi państwami „demokracji ludowej” w okresie 1945–1989 
i podkreślając wagę wyboru Karola Wojtyły na papieża nie tylko dla Polaków. Historii 
polskiego Kościoła w czasach PRL przyjrzał się z kolei socjolog Pierre Michel, pracow-
nik naukowy CNRS i École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). W swym 
wystąpieniu skupił się na roli kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz (podobnie jak Denis 
Lensel) Karola Wołtyły – Jana Pawła II. Podkreślał, że istnienie niezależnego Kościoła 
uniemożliwiło skuteczną legitymizację władzy komunistycznej w Polsce.

Drugi panel tego dnia otworzyła projekcja wybranych przez Sławomira Stępnia 
z warszawskiego oddziału IPN materiałów filmowych, wytworzonych w MSW w latach 
1967–1968, a dotyczących zwłaszcza protestów z Marca ’68. Pozbawione dźwięku kadry 
na bieżąco komentowali prof. Georges Mink i dr Audrey Kichelewski z uniwersytetu 
w Strasburgu. Projekcja płynnie przeszła w ciekawy referat tej badaczki, poświęcony 
intelektualistom dysydentom z okresu „kampanii antysyjonistycznej”. Kichelewski zwró-
ciła m.in. uwagę, że obecnie zapomina się nieco o roli kobiet w protestach marcowych.

Ostatnim prelegentem panelu i całej konferencji był znany w Polsce dziennikarz 
Bernard Guetta, który z perspektywy świadka epoki barwnie i z humorem opowiadał 
o swoim doświadczeniu fenomenu społecznego, jakim była Solidarność. Mówił np. o ze-
braniu w Stoczni Gdańskiej, na którym debatowano nad postulatami, jakie zamierzano 
zgłosić stronie rządowej. Dużo miejsca poświęcił trudnym rozmowom między przed-
stawicielami opozycji i władz w przeciągu całych 16 miesięcy tzw. karnawału, starając 
się zrozumieć mechanizm „samoograniczającej się rewolucji”.

Plusem konferencji z punktu widzenia organizacyjnego było zapewnienie prelegen-
tom sporego komfortu czasowego: każdy miał 30 minut na wygłoszenie referatu, z do-
datkowym czasem na dyskusję. Po każdym panelu przewidziany był czas na dodatkową, 
ogólniejszą dyskusję. Trzeba przyznać, że i prelegenci, i słuchacze chętnie zabierali głos, 
w pełni wykorzystując przeznaczony na debaty czas.
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Publiczność dopisała średnio – audytorium Jana Pawła II w Bibliotece Polskiej nie 
świeciło pustkami, ale i nie było wypełnione. Oprócz prelegentów przeważali przed-
stawiciele „starej” emigracji polskiej. Z tego względu trudno było odpowiednio spro-
filować narrację poszczególnych wystąpień: z powodu mieszanego, polsko-polonijno-
-francuskiego audytorium prawie niemożliwe okazało się zdefiniowanie odbiorców 
referatów: dla niektórych poruszane wątki były oczywiste, dla innych – nieznane. Na 
szczęście dyskusje pozwalały na wyjaśnienie i rozwinięcie wielu kwestii.

Ułożenie referatów według klucza polskiej i francuskiej perspektywy okazało się do 
pewnego stopnia sztuczne: np. siostra Rottenberg i prof. Mink funkcjonują właściwie 
w obu tych perspektywach. Konferencja stała się zarazem okazją do spotkania kilku 
polskich absolwentów EHESS, a także dawnych współpracowników Ośrodka Kultury 
Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. Można żywić nadzieję, że nawiązane 
w Bibliotece Polskiej kontakty zaowocują nowymi projektami badawczymi: narodził 
się np. pomysł nagrania wywiadu rzeki z Georges’em Minkiem.

Niemniej konferencja skłania do refleksji niestety pesymistycznej: w Polsce coraz 
trudniej znaleźć badaczy (chodzi głównie o historyków), którzy chcieliby i potrafili-
by przemawiać w języku francuskim. Bardzo trudno było skompletować grono prele-
gentów. Również po stronie francuskiej zjawili się badacze, którzy od lat interesują się 
Polską – nie widać tu nowych twarzy. Rozwinięte relacje intelektualne między Polską 
a Francją, widoczne przed 1989 r., w wolnej Polsce – być może wcale nie paradoksal-
nie – wyraźnie osłabły1. Pozostaje otwarte pytanie, czy takie wydarzenia, jak opisywana 
tu konferencja, mogą ten trend odwrócić. Na pewno warto próbować – zwłaszcza że 
naukowcy z obu krajów mogą się jeszcze wiele od siebie nauczyć.

Patryk Pleskot (ur. 1980) – doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nad-
zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Obecnie główny 
specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Naukowych IPN w Warszawie, koordy-
nator Centralnego Projektu Badawczego „Polska emigracja polityczna 1939–1990”, 
a także kierownik Zakładu Pamięci o Zagładzie i Praw Człowieka PWSZ. Interesuje 
się m.in. historią i historiografią francuską, historią społeczno-kulturalną i polityczną 
PRL, epoką Solidarności, migracjami, teoriami stosunków międzynarodowych, ba-
daniami nad pamięcią społeczną oraz działalnością służb specjalnych. Autor ponad 
100 artykułów naukowych, a także autor, współautor lub redaktor ponad 20 książek, 
m.in.: Niewiadomski: zabić prezydenta, Warszawa 2012 (nominacja w konkursie 
im. Hanny Szwankowskiej „Najlepsze Varsaviana 2012/2013”), Kłopotliwa panna „S”. 
Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL, 1980–1989, 
Warszawa 2013 („Najlepsza Książka Naukowa” w konkursie „Książka Historyczna 
Roku 2013”; Nagroda Klio III stopnia w kategorii „monografia naukowa”).

1 Więcej na ten temat zob. w: P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty polskich historyków z francuskim 
środowiskiem „Annales” w latach 1945–1989, Warszawa 2010.
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