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Analizy dotyczàce dziejów emigracji sà wa˝nym elementem badaƒ historycznych. Dorobek historiografii Polonii jest bardzo bogaty. Powsta∏y ju˝ tak˝e ksià˝ki na temat nielicznej emigracji polskiej w Danii, która pojawi∏a si´ tam pod koniec XIX w.35; grupa poszukujàcych pracy przybyszów liczy∏a wówczas oko∏o
8 tys. osób. Po II wojnie Êwiatowej znaleêli si´ tam nowi emigranci – nie zarobkowi, lecz polityczni. Oko∏o 800–900 wi´êniów, robotników przymusowych
i jeƒców nie skorzysta∏o z akcji repatriacyjnej i pozosta∏o w Danii, tworzàc „emigracj´ niepodleg∏oÊciowà”. Po 1948 r. istnia∏y dwie organizacje: Zwiàzek Polaków w Danii, wspó∏pracujàcy blisko z placówkà dyplomatycznà Polski Ludowej,
oraz Zwiàzek Wolnych Polaków w Danii, grupujàcy emigracj´ wiernà rzàdowi
londyƒskiemu. Po 1956 r. i cz´Êciowym otwarciu granic Polski trwa∏ sta∏y, choç
niewielki nap∏yw uchodêców z kraju. Kolejna wi´ksza fala emigrantów przyby∏a
po rozp´taniu przez w∏adze PRL nagonki antysemickiej w 1968 r. Powstawa∏y
nast´pne organizacje, które zrzesza∏y najaktywniejszà cz´Êç emigracji, liczàcej
pod koniec XX wieku oko∏o 17 tys. osób. Janusz Wasylkowski, znany dotàd
przede wszystkim z publikacji o charakterze literackim, dotyczàcych g∏ównie tematyki lwowskiej36, podjà∏ prób´ omówienia fragmentu najnowszych dziejów
Polaków zamieszkujàcych Dani´.
Obszernà monografi´ poÊwi´conà dziejom emigracji polskiej w Danii a˝ do lat
dziewi´çdziesiàtych XX w. ju˝ ponad dziesi´ç lat temu opublikowa∏ Edward Olszewski37. Lubelski historyk i politolog, omawiajàc koleje losu ró˝nych organizacji, kilka stron poÊwi´ci∏ Naczelnemu Komitetowi Wolnych Polaków w Danii,
dzia∏ajàcemu od 1973 r. Rol´ Komitetu wÊród duƒskiej Polonii raczej zbagatelizowa∏, zaznaczajàc jednoczeÊnie, ˝e nie udost´pniono mu dokumentów, co – jak
podsumowa∏ – „utrudni∏o weryfikacj´ materia∏ów prasowych i byç mo˝e prezentacj´ bardziej obiektywnego obrazu...”38 Niewielkie opracowanie Janusza Wasylkowskiego jest niejako odpowiedzià i polemikà z ocenami Edwarda Olszewskiego dotyczàcymi Komitetu, jego sukcesorów oraz organizacji afiliowanych.
We wst´pie do swej ksià˝ki Wasylkowski t∏umaczy rezerw´, z jakà w poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych Êrodowisko Komitetu podesz∏o do kwerendy OlszewNajwa˝niejsze z nich: E.S. Kruszewski, Problemy osadnictwa Polaków w Danii 1893–1939, Londyn 1990; S. KoÊcielecka, Dzieje Polonii w Danii w latach 1892–1940, Szczecin 1983; E. Olszewski, Emigracja polska w Danii 1893–1993, Warszawa–Lublin 1993.
36
Prace tego autora, wydane przez Instytut Lwowski: Lwowska piosenka na wojennym szlaku,
Warszawa 1999; Lwowskie misztyga∏ki, Warszawa 2000 (szkice literackie, eseje, gaw´dy poÊwi´cone ró˝nym aspektom lwowskiej kultury i obyczajowoÊci); Benudasz. Sztuka w oÊmiu obrazach, Warszawa 2000; Samotny jak pies w butonierce. 200 limeryków, w tym jeden sproÊny, no, mo˝e nie jeden, Warszawa 2000; Królewski b∏azen. Zabawa historyczno-literacka w 3 aktach, Warszawa 2001;
Sà s∏owa. Wiersze o MieÊcie, które samo si´ nie obroni, Warszawa 2002.
37
E. Olszewski, op. cit.
38
Ibidem, s. 450.
35
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skiego. Dosadnie krytykuje historiografi´ okresu PRL, piszàc, ˝e „autorzy krajowi pisali o niektórych aspektach konfliktów w Êrodowisku duƒskich Polonusów
w sposób jawnie fa∏szywy i tendencyjny” (s. XI). Olszewskiemu – wed∏ug Wasylkowskiego – nie ufano ze wzgl´du na jego przesiàkni´ty ideologià dorobek naukowy z lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Nie udost´pniono mu archiwaliów
z obawy przed brakiem obiektywizmu. Zarzut, i˝ Olszewski „o organizacjach
niepodleg∏oÊciowych mówi niezbyt wiele, subiektywnie i cz´sto ba∏amutnie”
(s. XIV), ma uzasadniaç niech´ç do kontaktowania si´ z nim dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych. Jednak wobec tego trudno oceniç, w jakim stopniu niedoskona∏oÊci jego opracowania by∏y wynikiem zarzucanej mu niekompetencji i braku dobrej woli, a w jakim zosta∏y spowodowane niedost´pnoÊcià êróde∏. Wasylkowski
natomiast skupia si´ na jednej organizacji, opierajàc si´ – jak pisze – „na bogatej,
starannie gromadzonej dokumentacji archiwalnej” (s. XIV), ale warto zwróciç
uwag´, ˝e ogranicza si´ tylko do zasobów Instytutu Polsko-Skandynawskiego
w Kopenhadze oraz Towarzystwa Polskiego w Danii.
Praca zosta∏a podzielona na trzy rozdzia∏y, omawiajàce dzieje Komitetu na
Rzecz Wolnej Polski w Kopenhadze, a nast´pnie jego sukcesorów: Naczelnego
Komitetu Wolnych Polaków oraz Towarzystwa Polskiego w Danii. Najpierw,
w grudniu 1970 r., powsta∏o pismo „Kronika poÊwi´cona sprawom polskim”.
Wydawany „niemal konspiracyjnie” i kolportowany nieoficjalnie, typowo informacyjny periodyk przekszta∏ci∏ si´ stopniowo w czasopismo publicystyczne i opiniotwórcze, polemizujàce z propagandà PRL. Zbli˝ajàca si´ helsiƒska Konferencja Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie sta∏a si´, jak zauwa˝a Autor,
impulsem dla Êrodowiska „Kroniki” do za∏o˝enia w∏asnej organizacji. 1 lipca
1973 r., miesiàc po ukonstytuowaniu si´, Komitet, którego g∏ównym animatorem by∏ emigrant z 1969 r. Eugeniusz S. Kruszewski, wystosowa∏ apel do wszystkich przedstawicieli paƒstw zachodnich na konferencj´ w Helsinkach z ˝àdaniem
uznania prawa Polski do wolnoÊci i niepodleg∏oÊci. Zaznaczajàc faktycznà niemo˝noÊç weryfikacji skutecznoÊci takiej propagandy, Wasylkowski kwalifikuje jà
jako „krople drà˝àce ska∏´ oboj´tnoÊci i niezrozumienia” wÊród Duƒczyków,
którzy o Polsce i Polakach wiedzieli niewiele (s. 6). Wówczas Komitet nawiàza∏
kontakty z politykami duƒskimi oraz z innymi organizacjami polonijnymi w Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA. Warto zastanowiç si´, czy geneza Komitetu
nie jest zwiàzana ze scaleniem polskich organizacji emigracyjnych w Wielkiej
Brytanii w 1972 r. i przezwyci´˝eniem d∏ugoletniego rozbicia najwa˝niejszego
oÊrodka londyƒskiego na dwa obozy polityczne. Wasylkowski nie poruszy∏ tego
problemu, ale bioràc pod uwag´ okolicznoÊci i czas powstania Komitetu oraz zakres podejmowanych dzia∏aƒ, w du˝ym stopniu zbie˝nych z przedsi´wzi´ciami
„polskiego Londynu”, wydaje si´ to prawdopodobne.
Komitet, utworzony doraênie w zwiàzku z KBWE w Helsinkach, wyrós∏ na powa˝nà alternatyw´ dla Zwiàzku Polaków w Danii, dzia∏ajàcego pod patronatem
ambasady PRL w Kopenhadze. Zdaniem Wasylkowskiego ju˝ 11 listopada 1974 r.
przekszta∏ci∏ si´ w Naczelny Komitet Wolnych Polaków, aby zgodnie z deklaracjà
ideowà odegraç rol´ „∏àcznika mi´dzy w∏asnym narodem a opinià spo∏ecznà i politycznà wolnego Êwiata” (s. 16). Jednak Autor w sposób niejasny przedstawia
ewolucj´ organizacyjnà Komitetu, kiedy sygnalizuje dzia∏anie innych organizacji
zwiàzanych z tym samym kr´giem dzia∏aczy, przede wszystkim Komitetu na Rzecz
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Wolnej Polski w Skandynawii. Niezrozumia∏e jest jego stwierdzenie, ˝e statut jednego z komitetów by∏ jednoczeÊnie statutem drugiego. Przeczà temu dwa odr´bne dokumenty (obydwa datowane na 12 lutego 1975 r.) zamieszczone w ksià˝ce.
To˝samoÊç nazwy Komitetu na Rzecz Wolnej Polski w Skandynawii z organizacjà dzia∏ajàcà wczeÊniej w Kopenhadze (opisanà w rozdziale I ksià˝ki) sugeruje,
˝e jedynie rozszerzono terytorialnie dzia∏alnoÊç istniejàcego ju˝ Komitetu, równoczeÊnie powo∏ujàc nowà organizacj´ – czyli Naczelny Komitet Wolnych Polaków. Takie rozumowanie nasuwa si´ tym bardziej ˝e, jak pisze Autor: „g∏ównym
oÊrodkiem Komitetu na Rzecz Wolnej Polski sta∏a si´ Kopenhaga, choç formalnie jego siedzibà by∏ Sztokholm” (s. 21).
W 1976 r. Eugeniusz S. Kruszewski, zwiàzany od po∏owy lat siedemdziesiàtych z Polskim Uniwersytetem na Obczyênie w Londynie (doktorat w 1975 r.,
habilitacja w 1980 r., nast´pnie stanowisko profesora historii stosunków mi´dzynarodowych), zosta∏ delegatem rzàdu RP na uchodêstwie w Danii, stajàc na czele miejscowych Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych. Janusz Wasylkowski podkreÊla
ich du˝y wysi∏ek finansowy; organizowano m.in. zbiórk´ i wysy∏k´ leków, ˝ywnoÊci i odzie˝y do kraju. W ksià˝ce mamy kronikarski zapis aktywnoÊci cz∏onków Komitetu oraz akcji odczytowych organizowanych przy wspó∏udziale Instytutu Polsko-Skandynawskiego – kolejnej organizacji powo∏anej w 1985 r. w kr´gu
Komitetu (Autor jest warszawskim wspó∏pracownikiem redakcji naukowej Instytutu od 1993 r.). Kiedy w 1989 r. nastàpi∏y prze∏omowe zmiany polityczne
w Polsce, Komitet zorganizowa∏ zbiórk´ na fundusz premiera Tadeusza Mazowieckiego. Wasylkowski z ˝alem komentuje, ˝e „nie doczekano si´ ani podzi´kowania, ani choçby potwierdzenia przyj´cia daru...” (s. 63). Rozgoryczenie z powodu niedocenienia w ojczyênie zas∏ug emigracji niepodleg∏oÊciowej w Danii
i w innych krajach widoczne jest w kilku komentarzach Autora.
Po rozpadzie bloku paƒstw komunistycznych Naczelny Komitet Wolnych Polaków podjà∏ decyzj´ o przekszta∏ceniu si´ w Towarzystwo Polskie w Danii. Rozdzia∏ walki o niepodleg∏oÊç Polski uznano za zakoƒczony. Nawiàzano pierwsze
kontakty z ambasadà RP, przerwano dzia∏alnoÊç politycznà, ograniczajàc si´ do
polemik i protestów w razie wystàpieƒ antypolskich. Lata dziewi´çdziesiàte
w dziejach organizacji oznacza∏y g∏´bokie konflikty z innymi Êrodowiskami polskimi, które mia∏y swe êród∏o w przesz∏oÊci. Wasylkowski w emocjonalnym tonie pisze o atakach na Naczelny Komitet Wolnych Polaków oraz inne zwiàzane
z nim organizacje: „K∏amcy i oszuÊci, ci wszyscy, którzy s∏u˝yli wiernie komunistycznemu re˝imowi lub dla w∏asnych, niezaspokojonych ambicji dzia∏ali przeciwko niepodleg∏oÊciowej emigracji, nie ponoszà – niestety – odpowiedzialnoÊci
karnej” (s. 85). Nie tylko w tym miejscu daje si´ zauwa˝yç, ˝e Autor jest emocjonalnie zaanga˝owany i zale˝y mu na tym, aby przedstawiç Komitet i jego cz∏onków w jak najlepszym Êwietle. Wydaje si´, ˝e czasami traci dystans do omawianych zagadnieƒ. Zdaniem Wasylkowskiego atmosfer´ wzajemnej wrogoÊci
mi´dzy dzia∏aczami emigracyjnymi oczyÊci∏oby ujawnienie listy agentów peerelowskich s∏u˝b specjalnych. Opinia o ciàg∏ym zagro˝eniu infiltracjà agenturalnà
przewija si´ przez ca∏e opracowanie. Wasylkowski wielokrotnie pisze o inwigilacji, próbach skompromitowania i torpedowania akcji Komitetu. W okresie
III Rzeczypospolitej wzajemne oskar˝enia oraz ambicje osobiste paradoksalnie
pog∏´bi∏y podzia∏y mi´dzy polskimi organizacjami. Znamiennym faktem by∏o
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zorganizowanie odr´bnych obchodów stulecia emigracji polskiej w Danii przez
trzy ró˝ne Êrodowiska.
Janusz Wasylkowski koƒczy swój wyk∏ad na dacie 28 stycznia 2001 r., gdy nastàpi∏ kres istnienia Towarzystwa Polskiego w Danii. Na jego miejsce powo∏ano
Fundacj´ Towarzystwa Polskiego w Danii z zadaniem gromadzenia funduszy na
ró˝norodne inicjatywy spo∏eczne, religijne i kulturalne.
Tekst g∏ówny ksià˝ki uzupe∏niajà Personalia, czyli spis cz∏onków Komitetu na
Rzecz Wolnej Polski, Naczelnego Komitetu Wolnych Polaków, Towarzystwa Polskiego w Danii oraz po raz pierwszy wymienionego w ksià˝ce Naczelnego Komitetu Obywatelskiego Wolnych Polaków. List´ dope∏nia spis wspó∏pracowników
i cz∏onków honorowych. Notkami biograficznymi Autor uhonorowa∏ szczególnie zas∏u˝onych zmar∏ych dzia∏aczy Êrodowiska niepodleg∏oÊciowego. W za∏àcznikach znalaz∏o si´ siedem dokumentów: statuty organizacyjne z 1975 r., apel
z 1978 r. w sprawie wys∏ania wniosku o przyznanie pokojowej Nagrody Nobla
prymasowi Polski ks. kardyna∏owi Stefanowi Wyszyƒskiemu, uchwa∏a Naczelnego Komitetu Wolnych Polaków podj´ta na zakoƒczenie dzia∏alnoÊci, deklaracja
ideowa Towarzystwa Polskiego w Danii z 1990 r., list biskupa duƒskiego Hansa
Martensena do Polaków z okazji pi´çdziesi´ciolecia Zwiàzku Wolnych Polaków
w Nykøbing Falster (bez daty, ale z treÊci ksià˝ki wynika, ˝e chodzi o 1976 r.)
oraz przes∏anie og∏oszone 2 maja 1992 r. przez ambasadora RP w Danii Jerzego
S. Sito, który z ubolewaniem przyzna∏, ˝e nie jest w stanie przezwyci´˝yç rozbicia duƒskiej Polonii.
Opracowanie Janusza Wasylkowskiego w drobiazgowy sposób omawia dzia∏alnoÊç wa˝nego Êrodowiska emigracji polskiej w Danii, uzupe∏niajàc stan wiedzy
o jej dziejach. Mocnà stronà publikacji jest jej dokumentarny charakter: w tekÊcie roi si´ od przytaczanych w ca∏oÊci deklaracji, pism okólnych, apeli, odezw,
oÊwiadczeƒ i fragmentów protoko∏ów. Jednak praca rozczarowuje. Cz´sto komentarze Autora i jego liczne, niezwiàzane bezpoÊrednio z tematem i utrzymane
w publicystycznym tonie dygresje nie u∏atwiajà czytelnikowi poruszania si´
wÊród omawianych zagadnieƒ i w gàszczu ró˝nych organizacji. S∏aboÊcià sà te˝
uchybienia redaktorskie. Choç nieliczne, wprowadzajà w b∏àd, jak np. informacja, ˝e uchwa∏a z czerwca 1982 r., w której Naczelny Komitet Wolnych Polaków
dzi´kowa∏ organizacjom duƒskim za pomoc materialnà dla Polski po wprowadzeniu stanu wojennego, zosta∏a og∏oszona w prasie duƒskiej w grudniu 1981 r.
(s. 45–46). Wasylkowski stara si´ oddaç atmosfer´ codziennej pracy dzia∏aczy
polonijnych, piszàc o ciàg∏ych szykanach ze strony agentów, ale szkoda, ˝e nie
dopuÊci∏ do g∏osu cz∏onków Komitetu, których mo˝na jedynie obejrzeç na kilkudziesi´ciu do∏àczonych do publikacji ilustracjach. Na koniec wypada wyraziç nadziej´, ˝e wbrew pesymizmowi Autora jego opracowanie b´dzie mo˝na w przysz∏oÊci poszerzyç o informacj´ z archiwów s∏u˝b PRL, prowadzàcych prac´
agenturalnà w Êrodowiskach emigracyjnych.
Pawe∏ Jaworski
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