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28–30 stycznia 2019 r.

Katolicki Instytut Studiów Wyższych (Institut Catholique d’Études Supérieures, 
ICES) to niewielka, prywatna placówka uniwersytecka, mieszcząca się w spokojnym, 
malowniczym miasteczku La Roche-sur-Yon w Wandei, kilkadziesiąt kilometrów od 
Nantes. Powstały w 1990 r. decyzją biskupa diecezji Luçon instytut jest podporządko-
wany strukturom francuskiego Kościoła katolickiego, oferując jednak świecki system 
edukacji. 1300 uczących się tu obecnie studentów może otrzymać państwowe dyplo-
my ukończenia studiów wyższych (różnych stopni) w ośmiu specjalnościach: od prawa 
przez matematykę po biologię1.

Specyficzne umiejscowienie instytutu – w kontekście laickim, kościelnym i zarazem 
prywatnym – powoduje, że tworzy on interesującą przestrzeń wymiany intelektualnej. 
W odniesieniu do polskich etykiet światopoglądowych można by ją określić mianem 

1 A. Duret, O. Lenne, M. Vrignaud et al., L’enseignement catholique de Vendée: au fil de l’histoire, La Roche-
-sur-Yon 1999, passim, zwłaszcza s. 411–412; zob. stronę internetową Instytutu: www.ices.fr.
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świeckiego katolicyzmu otwartego, choć bez widocznych odniesień religijnych. Na 
podwórku francuskim – w obliczu lewicowo-liberalnego nastawienia intelektualne-
go mainstreamu – ośrodek ten sytuuje się raczej po prawej i konserwatywnej stronie 
życia akademickiego (takie stwierdzenie niesie rzecz jasna ze sobą ryzyko zbytniego 
uproszczenia).

W strukturze ICES znalazło się miejsce dla wydziału historycznego, kierowanego 
przez historyka idei Jeana-Pierre’a Deschodta. Jednym z pracowników wydziału jest 
stosunkowo młody badacz Pierre-Étienne Penot. W latach osiemdziesiątych – jako 
dziecko z dyplomatycznej rodziny – spędził kilka lat w PRL. Doskonale opanował 
język polski, zafascynował się Polską i zainteresował polską historią. Rezultatem tego 
zainteresowania była m.in. praca doktorska poświęcona wizerunkowi „Solidarności” 
w oczach prasy francuskiej, obroniona na uniwersytecie w Nantes w 2011 r.2 Badacz ten 
publikował również teksty w Polsce3.

Owocem tej fascynacji stała się także międzynarodowa konferencja naukowa zaty-
tułowana „Solidarnosc et l’effondrement du communisme européen (1980–1989)”, 
czyli »Solidarność« i upadek komunizmu w Europie (1980–1989)”, zorganizowana 
w końcu stycznia 2019 r. w siedzibie ICES przede wszystkim dzięki staraniom Pierre a̓-
Étienne a̓ Penota. Data imprezy zbiegła się z 30. rocznicą początku transformacji ustro-
jowej w Polsce. Współorganizatorem konferencji była Stacja Naukowa PAN w Paryżu, 
której przedstawiciele – dr hab. Maciej Forycki (dyrektor) i Katarzyna Kula – uczest-
niczyli w obradach.

Przygotowując koncepcję konferencji, Penot i współpracownicy nie zdecydowali 
się na ogłoszenie call for papers, wybierając metodę „werbunku” badaczy i świadków 
epoki. Zaproszonych gości da się z pewnym uproszczeniem umieścić w czterech kate-
goriach: studentów i pracowników ICES (poproszonych o przygotowanie tematycz-
nego referatu, choćby niekoniecznie specjalizowali się w najnowszej historii Europy 
Środkowo-Wschodniej), znanych ze współpracy z Polską Francuzów (w tym dzienni-
karzy, związkowców), Polaków mieszkających we Francji oraz zaproszonych badaczy 
i świadków epoki z Polski. Obranie metody kooptacji w ustalaniu tematyki konferencji 
ma swoje plusy: neutralizuje pewien chaos, implikowany przez często nieprzystające 
do siebie zgłoszenia w ramach call for papers; zmniejsza ponadto zagrożenie zaprosze-
nia osób przypadkowych. Wadą tej metody jest jednak pewne zamknięcie się na nowe 
kontakty, zredukowanie perspektyw jedynie do znanych sobie granic. W każdym razie 
w La Roche-sur-Yon zjawiło się grono „stałych bywalców” tego typu imprez (wcale nie 
tak częstych), w czym zresztą nie ma rzecz jasna nic złego. Jak to z reguły bywa, część 
zaproszonych gości z różnych względów ostatecznie nie dotarła na miejsce.

Niewielki instytut katolicki w Wandei nieczęsto gości duże, międzynarodowe kon-
ferencje historyczne. ICES słusznie wykorzystał więc okazję, by pierwszego dnia obrad, 

2 P.-E. Penot, La Pologne, de la naissance de Solidarité à la mort du POUP (août 1980–janvier 1990), 
à travers la presse française, Nantes 2011, mps (https://www.theses.fr/2011NANT3009, dostęp 15 V 2019 r.).

3 Idem, Reakcje prasy francuskiej na śmierć gen. Wojciecha Jaruzelskiego [w:] Yesterday. Studia z historii 
najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2017, s. 145–154.
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28 stycznia, zaprezentować gościom swoją działalność. W holu głównym uczelni, przy-
pominającym nieco starożytne greckie amfiteatry, rektor uczelni Éric de Labarre w dłu-
gim przemówieniu opisywał szczegółowo jej misję i aktywność. Wystąpił również 
uczelniany chór (lekko fałszując…). Wokoło, staraniem pracowników redakcji pary-
skiej „Kultury” (głównie Anny Berhardt) i Biblioteki Polskiej w Paryżu, rozstawiono 
okolicznościową wystawę dotyczącą PRL i „Solidarności”. Przed wystąpieniem rektora 
Anna Biłos – dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu (kolejnej instytucji zaangażowanej 
w konferencję) – w krótkim przemówieniu opisywała współczesne osiągnięcia państwa 
polskiego i stojące przed nim wyzwania.

Tego samego dnia w sąsiadującej z „amfiteatrem” auli odbyła się pierwsza sesja 
obrad, nosząca znamienny tytuł „De Jean-Paul II à Solidarnosc, la Pologne cauchemar 
de l’URSS” („Od Jana Pawła II do »Solidarności« Polska – koszmar dla ZSRR”). Jako 
pierwsza wystąpiła na niej historyczka i publicystka Alexandra Kwatkowska-Viatteau, 
opowiadając o wsparciu ze strony Stolicy Apostolskiej dla „Solidarności”. Corentin 
Dugast, student ICES, wpisał fenomen „Solidarności” w rozważania o naturze związ-
ków zawodowych inspirowanych twórczością Hanny Arendt i Karola Wojtyły. Znany 
historyk Stéphane Courtois za pośrednictwem aplikacji Skype w pełnym erudycji wykła-
dzie postarał się scharakteryzować polskie „społeczeństwo oporu” w latach 1939–1989. 
Referat ten wywołał najgorętszą dyskusję, podczas której m.in. zastanawiano się nad 
klasyczną już kwestią: czy komunistyczna Polska była w pełni totalitarnym państwem? 
Courtois skłaniał się ku twierdzącej odpowiedzi, podczas gdy niektórzy dyskutanci 
z auli byli bardziej sceptyczni, wskazując chociażby na autonomię Kościoła katolickiego 
w Polsce. Ostatnim mówcą tej części był Nicolas Devineau, kolejny miejscowy student, 
który opisał współpracę między Francuską Partią Komunistyczną (FPK) a PZPR i sto-
sunek FPK do „Solidarności”4. Do La Roche-sur-Yon nie dotarł niestety prof. Andrzej 
Paczkowski, który miał wystąpić po Devineau z intrygującym tematem „PZPR i trzy 
przypadki wyboru »mniejszego zła« (1980–1989)”.

Najbardziej pracowity okazał się drugi dzień konferencji. Choć obrady nie rozpo-
częły się zbyt wcześnie, bo o godz. 10.00, skończyły się… grubo po północy. Sesja nr 2 
była poświęcona międzynarodowym reakcjom na wydarzenia w PRL w latach osiem-
dziesiątych. Brigitte Gautier z uniwersytetu w Lille przyjrzała się w tym kontekście dzia-
łalności Biura Koordynacyjnego „Solidarności” w Paryżu5. Pracownik naukowy ICES 
Eric Pomes odtworzył stosunek ONZ do „solidarnościowej” Polski, z kolei Botos Màté 
z Budapesztu i Patryk Pleskot z Warszawy opisali kolejno stosunek Węgier i Australii 
do wydarzeń w PRL6. Po przerwie dziennikarz i wykładowca Thierry Wolton sku-
pił się na wątku francuskiej dyplomacji w kontekście przestrzegania praw człowieka 
w bloku wschodnim. Gérard Desrameaux – politolog i były członek gabinetu François 
Mitterranda – analizował z kolei postawę tego prezydenta wobec „Solidarności”. Na 

4 Por. P. Pleskot, Ideologia Francuskiej Partii Komunistycznej wobec upadku ZSRR, Toruń 2006.
5 Więcej na ten temat zob. w: M. Heruday-Kiełczewska, Solidarność nad Sekwaną. Działalność Komitetu 

Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu 1981–1989, Gdańsk 2016.
6 Por. P. Pleskot, Solidarność na Antypodach. Inicjatywy solidarnościowe polskiej diaspory w Australii 

(1980–1989), Warszawa 2014.
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koniec prof. Maria Pasztor z PAN pokazała, w jaki sposób niezależny ruch związkowy 
w PRL wpłynął na relacje między PZPR a Włoską Partią Komunistyczną7.

Trzecia sesja otrzymała dość ogólnikowy tytuł „Dziedzictwo »Solidarności«. 
Przedstawiane w jej ramach referaty miały szeroką perspektywę badawczą. Pierre-Étienne 
Penot w eseistycznym wystąpieniu opisał fenomen „Solidarności” jako „antidotum na 
komunistyczny totalitaryzm”. Inny pracownik ICES, Tom Richard, starał się umieścić 
wątek niezależnego ruchu związkowego w długim trwaniu polskiej historii, od 1914 r. 
po współczesność. Na wydarzeniach współczesnych skupiła się Małgorzata Wróblewska- 
-Łysik z Warszawy, mówiąc o relacjach polsko-francuskich w latach dziewięćdziesiątych 
XX w., a także politolog z KUL Tomasz Stępniewski, który zastanawiał się, czy dziedzi-
ctwo „Solidarności” może stanowić lekcję dla dzisiejszej Ukrainy. Panel uzupełniały 
wystąpienia dwóch świadków epoki: Pierre’a Buhlera (dyplomaty, ambasadora Francji 
w Warszawie w latach 2012–2016, a w latach osiemdziesiątych pracownika tej placów-
ki), który omawiał przełomowe wybory w PRL z czerwca 1989 r., a także Sławomira 
Czarlewskiego (opozycjonisty, m.in. członka Biura Koordynacyjnego „Solidarności” 
w Brukseli i Komitetu Koordynacyjnego w Paryżu), który starał się odpowiedzieć na 
postawione w tytule swojego referatu pytanie: „Co z »Solidarności« pozostało w dzi-
siejszej Polsce?”. W programie przewidziany był referat prof. Jerzego Eislera, dyrektora 
warszawskiego Oddziału IPN, o gen. Jaruzelskim. Profesor nie mógł jednak przyjechać.

Po dłuższej przerwie rozpoczęła się najbardziej oryginalna część konferencji, zaty-
tułowana „Wieczór aktorów i świadków »Solidarności«”. Funkcję moderatorów tego 
panelu wspomnieniowego pełnili François Saint-Bonnet, profesor uniwersytetu Paris 
II Panthéon-Assas, Pierre-Étienne Penot oraz Maciej Forycki. W pierwszej części wie-
czoru swoimi świadectwami z liczne zgromadzoną publicznością (w tym studentami 
ICES) dzielili się Jean-Louis Panné (w latach osiemdziesiątych aktywny działacz komi-
tetu wsparcia dla Polski pod nazwą „Solidarité avec Solidarnosc”, poza tym historyk 
i dziennikarz), Jolanta Kessler-Chojecka (dawna dziennikarka Radia Wolna Europa, 
autorka filmów dokumentalnych o „Solidarności”8), Mirosław Chojecki (znany opozy-
cjonista, więzień polityczny, członek Biura Informacyjnego „Solidarności” w Brukseli9), 
Jacky Challot (francuski działacz związkowy – a dziś również obywatel polski – który 
w latach osiemdziesiątych jeździł z transportami do PRL i trafił tam do więzienia10), 
Jeanne-Françoise Hutin (dziennikarka, przyjaciółka Polski) oraz Wojciech Sikora (opo-
zycjonista, więzień polityczny, dyrektor paryskiej „Kultury”).

Bardzo ciekawe rozmowy i dyskusja trwały aż do godziny 22.00. To nie był jednak 
koniec! Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część solidarnościowego wieczoru, która 
przeciągnęła się daleko poza północ. Co zadziwiające, frekwencja wcale nie spadła – wręcz 
przeciwnie: w auli dominowali studenci, wiele osób nawet robiło notatki. Piszący te 
słowa ze zdziwieniem dopytywał, czy uczestnictwo w imprezie było obowiązkowe czy 

7 Zob. M. Pasztor, D. Jarosz, Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945–1989, Warszawa 2019.
8 Zob. np. Świat i Solidarność, reż. J. Kessler-Chojecka, scen. M. Chojecki, Polska 2005.
9 Więcej na temat biura zob. w: I. Goddeeris, Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Biuro 

Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, 1982–1989, część 1, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2, s. 315–347.
10 Por. R. Ptaszyński, Jacky Jean Etienne Challot: przyjaciel Solidarności, Warszawa 2013.
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też niezbędne do zaliczenia przedmiotu. Okazało się, że nie, nikt też nie sprawdzał listy 
obecności. Elementem przyciągającym nie mógł być również katering, bo dyskusje pro-
wadzono przy lampce wody (sic!). Podobno takie późne spotkania nie są w ICES niczym 
niezwykłym: w ciągu dnia obłożeni zajęciami studenci mają po prostu niewiele moż-
liwości uczestnictwa w pozaplanowych wydarzeniach. Wieczorem łatwiej im znaleźć 
czas, więc przychodzą. Tę informację można zadedykować studenckiej braci w Polsce.

Do późnego wieczora debatowali wspominany już Sławomir Czarlewski, Marzena 
Sowa (pisarka, autorka komiksowej serii „Marzi”11, wydawanej przez belgijskie wydaw-
nictwo Dupuis, a opisującej rzeczywistość PRL doby stanu wojennego), Marcin Frybes 
(opozycjonista, więzień polityczny, socjolog), Yves Houée (działacz „Solidarności 
z Solidarnością”), Ewa Kubasiewicz-Houée (opozycjonistka, więzień polityczny, dzia-
łaczka „Solidarności Walczącej”) i znany socjolog i przyjaciel „Solidarności” Georges 
Mink, który wypowiadał się za pośrednictwem Skype’a. Dzięki wciąż licznym i różno-
rodnym głosom z sali dyskusja miała ciekawy i angażujący przebieg.

Uczestnicy konferencji nie mieli wiele czasu na odpoczynek, ostatni bowiem, trze-
ci dzień obrad rozpoczął się nazajutrz o godz. 9.30. Sesja czwarta otrzymała tytuł 
„Solidarność z »Solidarnością«”. O historii organizacji o tej samej nazwie opowiadał 
wzmiankowany Jean-Louis Panné. Również wspomniany już Jacky Challot tym razem 
skupił się na analizie stosunku francuskiej centrali związkowej CFDT do „Solidarności”. 
Student ICES, Martin Martineau, przedstawił z kolei oderwaną nieco tematycznie od 
poprzednich wątków prezentację na temat wizyty Lecha Wałęsy w Wandei w 2013 r. Po 
przerwie pracownik naukowy ICES, Guillaume Bernard, kontynuował lokalny temat 
wandejski, przypatrując się obecności inicjatyw antykomunistycznych w tym regionie. 
Ostatnie dwa referaty wygłosili sowietolog Pierre Rigoulot („Pismo »Temps modernes« 
wobec wydarzeń w Polsce”) oraz znany nam już Marcin Frybes („Postawy społeczeństw 
amerykańskiego i francuskiego wobec »Solidarności«”).

Piąta i ostatnia sesja została poświęcona mediom francuskim w kontekście 
„Solidarności”. W ten sposób rozwinięto w pewnej mierze problematykę zaznaczoną 
w referacie Pierre’a Rigoulota. Sesja nosiła znamienny tytuł „»Solidarność«: francuska pasja 
medialna” i miała głównie wspomnieniowy charakter. Rozpoczął ją znany dziennikarz 
Bernard Lecomte, opowiadając o fascynacji, jaką wzbudził w latach osiemdziesiątych Lech 
Wałęsa w redakcji katolickiego pisma „La Croix”. Jan Krauze, były korespondent francuski 
w Polsce, wspominał swą misję w Warszawie, zastanawiając się nad korzyściami i pułapka-
mi dziennikarstwa zaangażowanego (czy empatycznego). Dziennikarka „Le Figaro” Laure 
Mandeville odtwarzała postawy redakcji tego dziennika wobec „Solidarności”, a filozof 
Paul Thibaut, były redaktor naczelny pisma „Ésprit”, przypominał aktywność tego z kolei 
periodyku w sprawach polskich. Karykaturzysta Paul Baringou przedstawiał za to swoje 
rysunki z okresu stanu wojennego, publikowane w dzienniku „Ouest-France”. Wątki arty-
styczne rozwijała Marzena Sowa, w intrygujący sposób pokazując, w jaki sposób można 
opowiadać Francuzom o stanie wojennym w Polsce przez komiks.

11 Zob. m.in. wydania zbiorcze La Pologne vue par les yeux d’une enfant (Charleroi 2008) i Une enfant en 
Pologne (Charleroi 2009).
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Po serii pytań bilans trzydniowych obrad starał się przedstawić Éric Picard, pracow-

nik naukowy ICES. W nawiązaniu do tego bilansu warto sformułować garść wniosków 
podsumowujących imprezę. Na poziomie public diplomacy na pewno pozwoliła ona 
wyraźnie zaznaczyć obecność polską w regionie – zwłaszcza że konferencji towarzyszył 
zorganizowany przez miejscowych studentów pokaz filmu Człowiek z nadziei Andrzeja 
Wajdy12 w jedynym kinie w La Roche-sur-Yon. Warte podkreślenia w tym kontekście 
jest zaangażowanie kilku polskich instytucji (ze Stacją Naukową PAN w Paryżu na 
czele) w organizację wydarzenia.

Na poziomie naukowym konferencja nie przyniosła przełomowych osiągnięć. Za 
pewną słabość należałoby może uznać mało ostre wytyczenie granic między perspektywą 
świadków epoki a perspektywą badawczą. Zapewne za słabo wybrzmiała problematyka 
transformacji w innych państwach bloku wschodniego (sugerowana w głównym tytu-
le konferencji). Jednak szeroki zasięg tematyczny i możliwość bezpośredniej wymiany 
doświadczeń między uczestnikami stanowiły bez wątpienia wartość dodaną imprezy.

Jeszcze większą wartość mają na pewno interakcje społeczne, których tworzenie 
i umacnianie umożliwiają tego typu spotkania. Budowany w ten sposób kapitał społecz-
ny przyczynia się – mimo słabnącego od dłuższego czasu wzajemnego zainteresowania 
na poziomie ogólnospołecznym – do tworzenia polsko-francuskiego mikrośrodowiska 
utrwalającego pamięć o wydarzeniach sprzed przeszło 30 lat. Okazuje się, że istnieje 
ono nie tylko w samym Paryżu.

PATRYK PLESKOT – historyk, politolog, doktor habilitowany nauk politycznych, pro-
fesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, pracownik 
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, a także kierownik Zakładu 
Myśli Politycznej i Teorii Polityki PWSZ. Interesuje się m.in. historią i historiografią francuską, 
historią społeczno-kulturalną i polityczną PRL, epoką „Solidarności”, migracjami, teoriami 
stosunków międzynarodowych, badaniami nad pamięcią społeczną oraz działalnością 
służb specjalnych. Autor ponad 150 artykułów naukowych, a także autor, współautor oraz 
redaktor ponad 30 książek. 

PATRYK PLESKOT – historian, political scientist, PhD with habilitation, Associate 
Professor of the State Higher Vocational School in Oświęcim, employee of the Departmental 
Office of Historical Research of the Institute of National Remembrance in Warsaw, and head 
of the Department of Political Thought and Theory of Politics at the SHVS. He is interested 
in, among others, French history and historiography, socio-cultural and political history of 
the PPR, the era of “Solidarity”, migration, theories of international relations, research on 
social memory and the activity of special services. Author of over 150 scientific articles as 
well as author, co-author and editor of over 30 books.

12 Wałęsa. Człowiek z nadziei, reż. A. Wajda, scen. J. Głowacki, Polska 2015.


