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K a t a r z y n a  K l u c z y k
MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W BUDAPESZCIE 25 III 2008 R.

W RAMACH OBCHODÓW TYGODNIA PRZYJA�NI POLSKO-WÊGIERSKIEJ
PT. �A MI SZABADSÀGUNKERT S A TIETEKÉRT � LENGYEL KATONÀK

AZ 1848�49 � ES MAGYAR SZABADSÁGHARCBAN�
�ZA WOLNO�Æ NASZ¥ I WASZ¥ � POLSCY ¯O£NIERZE

W WÊGIERSKIEJ REWOLUCJI 1848�49�
Od 2007 r. na 23 III przypadaj¹ obchody Dnia Przyja�ni Polsko-Wêgierskiej. Pierwszym go-

spodarzem byli Polacy, a w 2008 r. obowi¹zek ten spad³ na Wêgrów. Z zadania tego wywi¹zali siê
�wietnie organizuj¹c obchody nie Dnia, ale Tygodnia Polskiego (Lengyel het � március 25�30). Za-
inaugurowa³a go 25 III miêdzynarodowa konferencja o znamiennym dla Polaków tytule �Za wol-
no�æ nasz¹ i wasz¹ � polscy ¿o³nierze w wêgierskiej rewolucji 1848�49� w Instytucie i Muzeum
Historii Wojny (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) w sercu starego Budapesztu. W cieniu flag wê-
gierskiej, polskiej i unijnej w Sali Galowej Muzeum zebrali siê liczni imiennie zaproszeni go�cie.
Atmosfera by³a podnios³a, odmienna od zwyk³ych roboczych konferencji. Referentów by³o niewie-
lu. Pierwsz¹ mowê wyg³osi³ dyrektor Muzeum genera³ József Holló, a po nim zabra³ g³os Tamas
Katona (Budapeszt), emerytowany profesor i by³y ambasador Wêgier w Polsce, wybitny znawca sto-
sunków polsko-wêgierskich. Nawi¹za³ do naszych wspólnych dziejów, szczególnie do wydarzeñ
z 1849 r., zajmuj¹co porównuj¹c postawê polskich dowódców walcz¹cych po stronie wêgierskich
�rebeliantów�, genera³ów Józefa Bema i Henryka Dembiñskigo, którzy do dzisiaj ciesz¹ siê na Wê-
grzech ogromn¹ popularno�ci¹. Katona zastanawia³ siê nad przewrotno�ci¹ losu, gdy¿ bardziej uta-
lentowanemu militarnie Bemowi jeszcze do niedawna na Wêgrzech mniej po�wiêcano uwagi ni¿ Dem-
biñskiemu, czego przyczyn doszukiwa³ siê w fizjonomii, charakterze i postêpowaniu obydwu wobec
podw³adnych. Kolejnym referentem by³ Tomasz Szubert (Wiedeñ), jedyny Polak w tym gronie. Jako
¿e konferencja odbywa³a siê w jêzyku wêgierskim, jego odczyt wyg³osi³ István Kovacs, który te¿
wcze�niej go przet³umaczy³. Referat Szuberta traktowa³ o obozie genera³a Bema w zrewolucjonizo-
wanym Wiedniu w pa�dzierniku 1848 r. Ukaza³ nieznane dotychczas kulisy wydarzeñ w stolicy mo-
narchii habsburskiej, problemy, z jakimi borykaæ siê musia³ polski genera³, faktyczny (ale niefor-
malny) g³ównodowodz¹cy w tym mie�cie. Powstanie wiedeñskie by³o bowiem powi¹zane niemal
wszystkimi niæmi z rewolt¹ wêgiersk¹. Natêpnie Gyula Kedves (Budapeszt) mówi³ o rozdyspono-
wywaniu w 1849 r. przybywaj¹cych zewsz¹d polskich ochotników w wojsku Honwedów. Po nim
Róbert Hermann (Budapeszt) po raz pierwszy w dziejach badañ nad wêgiersk¹ Wiosn¹ Ludów od-
niós³ siê bardzo krytycznie do osoby genera³a Dembiñskiego, wykazuj¹c brak jego wybitniejszych
umiejêtno�ci przywódczych, nieadekwatnych do wielkich oczekiwañ, jakie pok³adali w nim Wêgrzy
w 1849 r. Wreszcie István Kovács, by³y konsul Wêgier w Krakowie, zarazem �wietny znawca oso-
by genera³a Bema i dziejów polskich legionistów lat 1848�1849, przybli¿y³ sylwetkê syna hrabiego
Aleksandra Fredry, Jana Aleksandra, który jako ochotnik przyby³ z Galicji na Wêgry, aby walczyæ
za �wasz¹ wolno�æ�. Wyk³ad ten zakoñczy³ konferencjê i wszyscy przeszli do Sali Marmurowej na
oficjalne spotkanie z prezydentami Wêgier i Polski, László Sólyomem i Lechem Kaczyñskim, którzy
przeciêli bia³o-czerwon¹ i czerwono-bia³o-zielon¹ wstêgê, otwieraj¹c tym samym wystawê dotycz¹c¹
polskich legionistów wspomagaj¹cych Wêgrów w 1848 i 1849 r.
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Pok³osiem tych wydarzeñ bêdzie specjalna publikacja zawieraj¹ca wyg³oszone referaty wydana

przez Instytut i Muzeum Historii Wojny i wêgierskie Ministerstwo Obrony Narodowej.
Nawi¹zuj¹c do motta konferencji, nale¿y przypomnieæ okoliczno�ci pojawienia siê Polaków na

Wêgrzech w okresie Wiosny Ludów. W tym roku przypada 160. rocznica wybuchu walki tego naro-
du przeciwko Austriakom, o prawa nale¿ne Królestwu Wêgier. W 1848 r. Wêgrzy bêd¹c w Zalita-
wii ¿ywio³em przewa¿aj¹cym kulturowo, stanowili jednak zaledwie oko³o 40% wszystkich ludów.
Mowa o wielkim terytorium siêgaj¹cym od Chorwacji po dzisiejsz¹ S³owacjê, z Siedmiogrodem za-
siedlonym przez Wêgrów, Rumunów, Sasów i Szeklerów, do którego Wêgrzy mieli uzasadnione pre-
tensje wynikaj¹ce z jego dawnej przynale¿no�ci do Korony �w. Stefana. Dzia³ania Wêgrów objê³y
równie¿ nale¿¹ce onegdaj do nich Baczkê i Banat, bêd¹ce pod kontrol¹ Wiednia w tzw. pasie bez-
pieczeñstwa, zasiedlonym g³ównie przez Serbów i Wêgrów. Struktura narodowo�ciowa tych wszyst-
kich ziem by³a jeszcze bardziej skomplikowana ni¿ dawnego organizmu polsko-litewskiego. Na fali
rewolucji europejskiej Wêgrzy za¿¹dali od Wiednia równouprawnienia w monarchii, w stosunku do
trzymaj¹cych prym Niemców austriackich. Dwór w Wiedniu, uwik³any w walki z opozycj¹ demo-
kratyczn¹ w Przedlitawii i Niemczech oraz od�rodkowe dzia³anie W³ochów, podj¹³ bezkompromi-
sow¹ walkê o przetrwanie. Dworowi dopomog³y w tym rozwijaj¹ce siê w po³owie XIX w. ruchy
narodowe, szczególnie Serbów i Rumunów, co umiejêtnie chocia¿ krótkowzrocznie wykorzystano
przeciwko Wêgrom. Ci do walki wystawili blisko 170 tys. ¿o³nierzy, Austriacy podobnie, ale osta-
tecznie rozgrywkê rozstrzygn¹³ car Miko³aj, który w duchu ustaleñ �wiêtego Przymierza z 200 tys.
¿o³nierzy wspomóg³ chwiej¹ce siê mocarstwo naddunajskie.

Po stronie Wêgrów nie zabrak³o naszych rodaków, którzy w ten sposób wyst¹pili przeciwko za-
borcom Polski. W my�l has³a ukutego jeszcze podczas wojen napoleoñskich �za wolno�æ wasz¹
i nasz¹�, Polacy w³asn¹ krwi¹ torowali sobie na przysz³o�æ obietnicê pomocy tych nacji, którym po-
magali, w nadziei, ¿e kiedy� przyjdzie kolej na rewan¿. Wed³ug badañ Istvána Kovácsa, Polaków
by³o z pewno�ci¹ nie mniej ni¿ 4 tys.1 W skali 170 tys. to liczba niedu¿a, ale zarazem wielka, gdy¿
Wêgrom oprócz garstki Niemców austriackich nie pomóg³ nikt inny. Wêgrzy o pomocy tej nie za-
pomnieli i przybyli ze wsparciem podczas pwstania styczniowego, a we wrze�niu 1939 r. dali schro-
nienie wielu uchod�com z p³on¹cej Polski. W pamiêtnym dla obydwu naszych narodów 1956 roku
byli�my równie¿ razem.

Niew¹tpliwie udane spotkanie budapeszteñskie nale¿y traktowaæ jako kolejn¹ cegie³kê w umac-
nianiu przyja�ni polsko-wêgierskiej, przyja�ni tak starej jak nasze narody, bo przecie¿ nikt nie zna
jej pocz¹tków.

J a n  Ry s z a r d  S i e l e z i n
KONFERENCJA �OBRAZY PRL-U.

KONCEPTUALIZACJE REALNEGO SOCJALIZMU W POLSCE�,
POZNAÑ 11�12 X 2007

W dniach 11�12 X 2007 r. odby³a siê w Poznaniu konferencja naukowa, której organizatorem
by³ Instytut Pamiêci Narodowej. W konferencji uczestniczyli badacze reprezentuj¹cy ró¿ne dyscy-
pliny naukowe: antropologiê, historiê, filozofiê, socjologiê, politologiê, filologiê i ekonomiê z Po-
znania (Uniwersytet im A. Mickiewicza), Wroc³awia (Uniwersytet Wroc³awski), Lublina (Uniwer-
sytet Marii Curie-Sk³odowskiej), £odzi (Uniwersytet £ódzki), Warszawy (Uniwersytet Warszawski
i Instytut Studiów Politycznych PAN), Katowic (Uniwersytet �l¹ski), S³upska (Akademia Pomor-
ska) i Uniwersytetu w Oslo.
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1 I. K o v á cs, Polacy w wêgierskiej Wio�nie Ludów. �Byli�my z Wami do koñca�, Warszawa 1999;t e n ¿ e, A lengyel légió lexikona 1848�1849 (História kónyvtár kronólógiák Adattárak, pod red.F. Glatza, t. X), Budapest 2007.
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Celem konferencji by³o przedstawienie nie tylko aktualnego stanu badañ dotycz¹cych ró¿nych

aspektów historii Polski Ludowej, ale tak¿e prezentacja w wymiarze teoretycznym mo¿liwo�ci za-
stosowania metod innych nauk (nie tylko historii), przydatnych w badaniu przesz³o�ci Polski.

W pierwszym dniu obrad, które odby³y siê w Pa³acu Dzia³yñskich, przedstawiono 8 referatów.
Konferencjê rozpoczê³o wyst¹pienie prof. Justyny Kurczak (U£) o Leszku Ko³akowskim. Autorka
przedstawi³a �konceptualizacje realnego socjalizmu� na przyk³adzie biografii tego filozofa. Zwróci³a
uwagê na jego zaanga¿owanie w budowê �dogmatycznego marksizmu-stalinizmu� i legitymizacjê
podstaw ustrojowych PRL � po krytykê tych za³o¿eñ, analizê systemu, jego za³o¿eñ doktrynalnych,
obecnych w mentalno�ci spo³ecznej i historii.

Nastêpnie dr Ryszard Sitek (AP S³upsk) w referacie o Andrzeju Walickim i jego koncepcji totali-
taryzmu przedstawi³ historiê komunizmu, poszczególne jego fazy, a¿ po s³abniêcie i rozpad �komuni-
stycznej utopii� rozumianej jako �detotalizacjê komunizmu�. W kolejnym wyst¹pieniu mgr Lidia Go-
dek (UAM) omówi³a system realnego socjalizmu �jako produkt ideologii komunistycznej� na
przyk³adzie koncepcji Józefa Marii Bocheñskiego. Referentka przypomnia³a, ¿e propozycja polskiego
dominikanina mo¿e byæ przydatna w badaniach systemu komunistycznego. Z kolei dr hab. Krzysztof
Brzechczyn (UAM i IPN Poznañ) przedstawi³ referat o prognozach dotycz¹cych upadku realnego so-
cjalizmu na przyk³adzie koncepcji g³oszonych przez Randala Collina i Leszka Nowaka. Wykaza³ on,
¿e wspomniani badacze trafnie przewidzieli na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i oiemdziesi¹tych upadek
realnego socjalizmu. Porównuj¹c obie koncepcje, zaakcentowa³ rolê konfliktu w ¿yciu spo³ecznym
w pañstwach bloku wschodniego i ewolucyjne zmiany, jakie ostatecznie doprowadzi³y do wyzwolenia
gospodarki i kultury spod wp³ywu aparatu partyjnego. Natomiast dr Andrzej Kuty³owski z Oslo w in-
teresuj¹cym referacie o Stefanie Kurowskim przypomnia³ koncepcje ekonomiczno-polityczne tego uczo-
nego, jego dorobek naukowy i dzia³alno�æ eksperck¹ w NSZZ �Solidarno�æ�.

W sesji popo³udniowej prof. Micha³ Buchowski (UAM), wychodz¹c z przes³anek antropologicz-
nych, przedstawi³ referat o komunizmie jako magii i religii, w którym wykaza³, ¿e powolna erozja
systemu komunistycznego oznacza³a de facto opór spo³eczeñstwa wobec w³adzy, ale te¿ i wspó³-
dzia³anie w wymiarze �wiatopogl¹dowym, kulturowym i spo³ecznym. Dr hab. Ewa Domañska (UAM)
zastanawia³a siê nad mo¿liwo�ci¹ wykorzystania teorii postkolonialnej w badaniach �komunistycz-
nej przesz³o�ci Polski� i omówi³a ten problem badawczy na przyk³adzie festiwalu piosenki radziec-
kiej w Zielonej Górze. Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³o wyst¹pienie prof. Dariusza Stoli (ISP PAN
Warszawa). W referacie: �O dalszy rozwój badañ nad socjalistycznymi praktykami spo³ecznymi. Re-
fleksja nad morfogenez¹ � szans¹ postêpu w rozja�nianiu natury PRL� postulowa³ skoncentrowanie
badañ dotycz¹cych PRL nie tylko na praktycznym wymiarze, lecz wskaza³ na potrzebê odwo³ania
siê do innych metod, stosowanych np. przez socjologiê, które mog¹ ostatecznie przyczyniæ siê do
pog³êbienia refleksji o Polsce Ludowej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy obradowali w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyja-
ció³ Nauk. Sesjê przedpo³udniow¹ rozpocz¹³ dr Jan. R. Sielezin (UWr.), który wykaza³, ¿e napiêcia
i konflikty spo³eczno-polityczne w PRL w latach 1945�1980 mia³y charakter strukturalny, dotyka³y
bezpo�rednio sfery gospodarczej i finansów pañstwa, przy czym polskie do�wiadczenia nale¿y roz-
patrywaæ nie tylko w aspekcie systemowych sprzeczno�ci, ale i zale¿no�ci politycznej od ZSRR
i RWPG.

Prof. Jadwiga Staniszkis (UW) podsumowa³a swoje dotychczasowe badania nad systemem real-
nego socjalizmu. W konstatacji podkre�li³a, ¿e istotn¹ rolê w upadku realnego socjalizmu odegra³a
w bloku wschodnim wojskowa nomenklatura (KGB i armia), kryzys aparatu partyjno-pañstwowego
w poszczególnych pañstwach oraz sytuacja geopolityczna i geostrategiczna w �wiecie. Procesy te
widoczne w d³u¿szym okresie czasowym pozwalaj¹ dopiero rozumieæ �ukryte i aktualne� interesy
ró¿nych grup spo³ecznych po 1989 r. W kolejnym wyst¹pieniu dr Pawe³ Nowak (UMCS) zaj¹³ siê
jêzykiem obozu w³adzy w kontek�cie �metafor pojêciowych� i charakterystycznych �s³ów-kluczy�,
które w PRL mia³y szczególne znaczenie, gdy¿ nak³ania³y ró¿ne grupy spo³eczno-zawodowe do wy-
konywania i realizacji jakiej� dyrektywy i kszta³towa³y postawy i pogl¹dy.

W sesji popo³udniowej jako pierwsza wyst¹pi³a dr Dorota Malczewska-Pawelec (U�l.), która
zg³osi³a postulat wykorzystania w badaniach �sfery mentalnej� przedstawicieli komunistycznego
aparatu w³adzy w Polsce, natomiast dr hab. Tomasz Pawelec (U�l.) przedstawi³ g³ówne za³o¿enia
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�polityki historycznej� realizowanej w Polsce Ludowej. Konferencjê zakoñczy³ prof. Rafa³ Stobec-
ki (U£), który mówi³ o �komunistycznej przesz³o�ci� na przyk³adzie Polski, Rosji i Niemiec, gdzie
dominuj¹ trzy zasadnicze postawy: marginalizacja, potêpienie i oswajanie. Podkre�li³, ¿e historia
�przywo³ywana w tera�niejszo�ci� nabiera obecnie wiêkszego znaczenia i mo¿e s³u¿yæ zarówno
�wybaczaniu, jak i potêpianiu�, przy czym w debacie czêsto zatraca siê niuanse i historyczne konte-
ksty.

Obrady podsumowa³ prof. Andrzej Paczkowski, który wyró¿ni³ trzy obszary tematyczne. Pierw-
szy, to opis realnego socjalizmu, gdy jeszcze ten system istnia³. W tym obszarze lokuj¹ siê wyst¹-
pienia o Ko³akowskim, Walickim, Nowaku, Collinsie, Kurowskim i Bocheñskim, a tak¿e wyk³ad
prof. Staniszkis. Drugi obszar to propozycja badañ wycinków historii PRL poprzez odwo³anie siê
do innych dziedzin nauki, które zg³osili np. prof. Buchowski, dr hab. Domañska, prof. Stola, dr Sie-
lezin. I wreszcie trzeci obszar problemowo-metodologiczny, to ocena komunistycznej przesz³o�ci
zaproponowana przez prof. Stobeckiego.

Konferencja mia³a interdyscyplinarny charakter. W zamy�le jej organizatora, dr. hab. Brzech-
czyna, mia³a zainicjowaæ now¹ perspektywê badañ istoty realnego socjalizmu w Polsce. Materia³y
pokonferencyjne (uzupe³nione artyku³ami osób, które z ró¿nych przyczyn nie uczestniczy³y w kon-
ferencji) bêd¹ wydane pod red. K. Brzechczyna przez poznañski Oddzia³ IPN.
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