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Doktor Ja ni na Osses -Frei, czło nek re dak cji po lo nij ne go pi sma „Na sza Wspól no ta”,
wy da wa ne go w Wied niu, wyznała pod ko niec ob rad mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
„Świat wo bec «So li dar no ści» 1980–1989”, że nie zda wa ła so bie spra wy z te go, jak

wie lu za gra nicz nych ba da czy zaj mu je się fe no me nem te go ma so we go ru chu spo łecz ne go,
ja kim by ła „So li dar ność”. I rze czy wi ście, do Sa li Wiel kiej Sta re go Ra tu sza – jed ne go z naj -
wa żniej szych za byt ków Wro cła wia – przy by ło ok. 60 pre le gen tów z po nad 20 kra jów trzech
kon ty nen tów. Co wię cej, pro po zy cje ich wy stą pień zo sta ły wy bra ne spo śród prze szło 100
zgło szeń, ja kie na pły nę ły do or ga ni za to rów im pre zy – Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej i In sty tu tu Hi sto rycz nego Uni wer sy te tu Wro cław skie go (pod ho no ro -
wym pa tro na tem pre zy den ta mia sta Ra fa ła Dut kie wi cza). 

Zde cy do wa nie naj więk szą gru pę z za pro szo nych go ści sta no wi li ob co kra jow cy na uko wo
zaj mu ją cy się historią Pol ski. W mniej szo ści natomiast zna leź li się pol scy ba da cze, któ rych
za in te re so wa nia na uko we wią za ły się z te ma tem kon fe ren cji, przed sta wi cie le Po lo nii oraz
świad ko wie epo ki. 

Nie bę dzie za pew ne prze sa dą stwier dze nie, że wro cław ska im pre za za li cza się do naj -
więk szych kon fe ren cji mię dzy na ro do wych, ja kie współ tworzył IPN w swej dzie się cio let -
niej hi sto rii. By ło to ol brzy mie przed się wzię cie lo gi stycz ne, z któ re go or ga ni za to rzy wy -
wią za li się bez błęd nie. Du ża licz ba uczest ni ków spo wo do wa ła, że trzy dnio we ob ra dy mia ły
bar dzo in ten syw ny przebieg. Za ję cia za czy na ły się o 9.00 i trwa ły nie ma lże do 20.00.
Drugie go dnia wy gło szo no aż dwa dzie ścia trzy pięt na sto mi nu to we re fe ra ty. Oczy wi ste
zmę cze nie, ja kie po wo do wał ta ki na tłok prac, re kom pen so wa ła nie zwy kła ró żno rod ność
pre zen to wa nych wąt ków, bo gac two tre ści i punk tów wi dze nia. Szko da tyl ko, że więk szość
pre le gen tów czy ta ła tek sty – ję zyk mó wio ny był by bar dziej ko mu ni ka tyw ny i „straw ny” dla
słu cha cza.

Ob ra dy zo sta ły po dzie lo ne na sześć te ma tycz nych se sji: Zwią zek So wiec ki, kra je sa te lic -
kie, Eu ro pa Za chod nia (dwie se sje), kra je po za eu ro pej skie oraz emi gra cja pol ska. Oprócz
te go na za koń cze nie pierw sze go i trze cie go dnia kon fe ren cji od by ły się 90-mi nu to we dys -
ku sje pa ne lo we po świę co ne dzia łal no ści za gra nicz nych struk tur za an ga żo wa nych w po moc
dla „So li dar no ści”. Or ga ni za to rom uda ło się do nich za pro sić kil ka bar dzo wa żnych po sta ci
z ró żno rod nych śro do wisk i o odmiennej orien ta cji po li tycz nej, m.in. Ire nę La so tę, Jo an nę
Pi lar ską, Mi ro sła wa Cho jec kie go, Ja ku ba Świę cic kie go czy Mar ka Rohr -Garz tec kie go.
Dys ku sje te mia ły cha rak ter dia lo gu świad ków epo ki – pol scy ba da cze z pew no ścią słu cha li
ich z wiel kim za in te re so wa niem, natomiast na ukow cy z za gra ni cy nie zna ją cy wszyst kich
„pol sko -pol skich” kon tek stów mo gli mieć pro blem ze zro zu mie niem nie któ rych niu an sów,
zwłasz cza że ży wy ję zyk debaty bar dzo utrud niał za da nie tłu ma czom.

W od ró żnie niu od dys ku sji se sje mia ły bar dziej „sta tycz ny” cha rak ter, ty po wy dla kon fe -
ren cji na uko wych – ich szkie let sta no wi ły po gru po wa ne naj czę ściej w dwa blo ki ze sta wy re -
fe ra tów. Przy ta kiej licz bie wy stą pień trud no ocze ki wać, by wszyst kie re pre zen to wa ły ten
sam po ziom – nie mniej wy da je się, że więk szość go ści przed sta wi ła cie ka we pro po zy cje
badaw cze. Dla te go też war to ocze ki wać pu bli ka cji materiałów po kon fe ren cyj nych, któ ra ma
tra fić do księ garń już w 2011 r. 

431

k
r

o
n

ik
a



Tro chę szko da, że wśród go ści nie zna leź li się przed sta wi cie le Ja po nii czy Au stra lii – prze -
szko dę sta no wi ły tu za pew ne wzglę dy lo gi stycz ne. Do Wro cła wia nie do tar ło też kil ku za pro -
szo nych pre le gen tów, np. Fa tih To ka tli z Tur cji czy prof. Péter Vámos z Wę gier. Na szczę ście
po dob nych przy pad ków by ło za le d wie kil ka. Jak zwy kle przy te go ty pu przed się wzię ciach
zabra kło wy star cza ją cej ilo ści cza su na dys ku sje – roz mo wy kwi tły za to w ku lu arach. Trze ba
pa mię tać, że mię dzy na ro do we spo tka nia te go ty pu ma ją nie tyl ko me ry to rycz ną war tość po -
znaw czą, ale ta kże (a mo że przede wszyst kim) sta no wią oka zję do oso bi ste go kon tak tu, na wią -
za nia zna jo mo ści, wy mia ny (czy kon fron ta cji) punk tów wi dze nia, do świad czeń i per spek tyw
badaw czych. Po przez nie for mal ne roz mo wy i dys ku sje two rzy się trud na do prze ce nie nia sieć
kon tak tów, a w ten spo sób – za cząt ki mię dzy na ro do we go śro do wi ska ba da czy zaj mu ją cych się
„So li dar no ścią”.

Nie zwy kle wa żną re flek sją, ja ka na su nę ła się po wy słu cha niu re fe ra tów, by ło stwier dze -
nie, że ba da cze z ze wnątrz nie sku pia ją się na po dzia łach „So li dar no ści”, kon flik tach, wal -
kach o wpły wy i kon tro wer sjach, tyl ko ana li zu ją ten ruch ja ko praw dzi wy fe no men spo łecz -
ny, któ ry w la tach osiem dzie sią tych bu dził au ten tycz nie du żą sym pa tię w naj ró żniej szych
za kąt kach świa ta (od In dii po Szwe cję), szcze re za cie ka wie nie swą nie zwy kło ścią; wy wo -
ły wał od dol ne ini cja ty wy spo łecz ne (ak cje po mo cy dla Po la ków), przy jed no cze snym za -
kło po ta niu po li ty ków, któ rzy mu sie li ba lan so wać mię dzy ge sta mi sym pa tii wo bec „So li dar -
no ści” a twar dy mi wy mo ga mi gry dy plo ma tycz nej na tle sto sun ków z PRL i w szer szym
wy mia rze re la cji Wschód–Za chód. Szko da, że sa mi Po la cy nie za wsze zda ją so bie z te go
spra wę.

Wro cław ska kon fe ren cja do bit nie po ka za ła fakt, któ ry na pol skim po dwór ku, w fer wo -
rze kłót ni po li tycz nych, czę sto jest po mi ja ny, że z per spek ty wy ze wnętrz nej „So li dar ność”
sta no wi je den z naj wa żniej szych zna ków fir mo wych Pol ski, wi ze run ko wy sym bol
– na pew no uprosz czo ny i spły co ny (co ce chu je ka żdy sym bol czy mit) – ale re al ny. Trze ba
przy tym za uwa żyć, że w ju bi le uszo wym ro ku „So li dar no ści” nie zor ga ni zo wa no w Pol sce
na tę ska lę żad nej in nej kon fe ren cji na uko wej, któ ra ana li zo wa ła by fe no men Nie za le żne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go z per spek ty wy mię dzy na ro do wej. Wszyst kie zna ne
au to ro wi na uko we przed się wzię cia przy go to wa ne w ra mach ob cho dów rocz ni cy po ro zu -
mień sierp nio wych sku pia ły się na te ma ty ce lo kal nej i co naj wy żej ogól no pol skiej. Jest to
rzecz ja sna ujęcie pod sta wo we i jak naj bar dziej po trzeb ne, ale po przez zbyt sztyw ne trzy -
ma nie się po dob nej kon wen cji tra ci się szan sę „za re kla mo wa nia” ob cho dów na ze wnątrz.
Kon fe ren cja „Świat wo bec «So li dar no ści»” przy naj mniej czę ścio wo wy peł ni ła tę lu kę.

Układ kon fe ren cji i cha rak ter za pro szo nych go ści wpły nął na to, że trzy dnio we ob ra dy
sku pi ły się przede wszyst kim na wy mia rze po li tycz nym re ak cji świa ta wo bec „So li dar no -
ści”. Dy rek tor BEP dr Łu kasz Ka miń ski obie cał jed nak, że w przy szło ści od bę dzie się mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa całkowicie po świę co na re ak cjom spo łecz nym. Na pew -
no przy da ło by się rów nież bar dziej szcze gó ło we omó wie nie kwe stii ak tyw no ści emi gra cji
po li tycz nej i Po lo nii – ta bo ga ta te ma ty ka rów nież za słu gu je na osobną uwagę. Z pew no ścią
wro cław skie ob ra dy sta no wią do bry po czą tek mię dzy na ro do wych pro jek tów do ty czą cych
fe no me nu „So li dar no ści”.

Pa�tryk�Ple�skot�

Świat wobec „SolidarnoŚci”...
k

r
o

n
ik

a


