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Reglamentowana odwilż.  
Obóz „zamkowy” na emigracji  

wobec wydarzeń w Polsce  
i bloku komunistycznym w 1956 roku

Zapoczątkowana w połowie lat pięćdziesiątych taktyka władz PRL wobec wychodź-
stwa, liberalizacja systemu komunistycznego, a także rozczarowanie emigrantów polity-
ką Zachodu i coraz mniejsze szanse na zmianę sytuacji w Europie Środkowo-Wschod-
niej wymuszały weryfikację metod i form aktywności Polaków za granicą, ich roli 
i zadań w nowej sytuacji, pojawiały się pytania o sens dalszego prezentowania nie-
złomnej postawy1.

Pogłębiało się również wewnętrzne rozbicie polskiego Londynu, którego apogeum 
przypadło na rok 1954. Już siedem lat wcześniej, po śmierci prezydenta Władysława 
Raczkiewicza, emigrantów podzielił spór o obsadę stanowiska głowy państwa, o które 
konkurowali Tomasz Arciszewski, premier rządu, w 1944 r. desygnowany na następcę 
prezydenta, oraz August Zaleski, były minister spraw zagranicznych i urzędujący szef 
kancelarii cywilnej prezydenta, którego na swojego następcę w ostatnich tygodniach 
życia wyznaczył śmiertelnie chory Raczkiewicz. Zmiany tej nie uznał Arciszewski i jego 
stronnictwo – Polska Partia Socjalistyczna. Zapoczątkowany w 1947 r. spór o prezy-
denturę ciągnął się przez następne ćwierć wieku. Pozycja prezydenta Zaleskiego uległa 
znacznemu osłabieniu, gdy w 1949 r. „zamek” opuściło Stronnictwo Narodowe. W grud-

1 O polityce władz PRL wobec emigracji w połowie lat pięćdziesiątych zob. S. Cenckiewicz, Geneza, dzia-
łalność i udział rozgłośni „Kraj” w akcji reemigracyjnej (1955–1957). Przyczynek do studiów nad polityką 
PRL wobec emigracji i Polonii, „Niepodległość” 2003/2004, t. 53/54, s. 114–226. Stosunek różnych ośrod-
ków na emigracji do wydarzeń w Polsce w 1956 r. najszerzej przedstawił P. Ziętara, Emigracja wobec 
Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955–1957, 
Warszawa 2001. W niniejszym artykule ustalenia Ziętary dotyczące poglądów polityków związanych 
z obozem prezydenckim („zamek”) wzbogacono o nowe źródła archiwalne (protokoły posiedzeń Rady 
Ministrów RP) oraz poszerzoną kwerendę prasową („Pod Światło” i częściowo „Głos Powszechny”), 
co pozwoliło na znacznie bardziej szczegółową analizę stanowiska władz RP. O postawach emigrantów 
wobec sytuacji w Polsce w 1956 r. pisali również: M. Alberska, Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów 
politycznych w kraju (1956–1981),Wrocław 2000, s. 46–92; A. Friszke, Życie polityczne emigracji, War-
szawa 1999, s. 242–289; P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, s. 141–
158. O stosunku władz RP do wydarzeń w bloku komunistycznym w 1956 r. zob. K. Tarka, Emigracyjna 
dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990, Warszawa 2003, s. 224–227; 
M.S. Wolański, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945–1975, Wrocław 
1996, s. 203–204, 233–234. Zob. też wydawnictwa źródłowe: 1956. Polska emigracja a Kraj. Antologia 
źródeł, red. M.M. Drozdowski, Warszawa 1998; Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa 
niepodległościowego 1939–1991, oprac. A. Suchcitz, L. Maik, W. Rojek, Londyn 1997, s. 345–422.
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niu tegoż roku opozycyjne partie utworzyły Radę Polityczną. Mimo prób zjednoczenia 
emigracji (m.in. przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego) wzajemne oskarżenia pogłę-
biały rozłam, istotnie przyczyniając się do marginalizacji wychodźstwa. Ostatecznie 
Zaleski nie zgodził się na wyznaczenie Sosnkowskiego na swojego następcę i wbrew 
zapowiedzi po zakończeniu siedmioletniej kadencji nie ustąpił ze stanowiska. W re-
zultacie dekompozycja polskiego Londynu stała się faktem. Na wiele lat utrwaliła się 
dwoistość władz emigracyjnych. Formalnoprawne atrybuty ciągłości państwa polskie-
go miał Zaleski, który aż do śmierci w 1972 r. powoływał kolejne rządy. W opozycji do 
obozu prezydenckiego znalazła się jednak większość emigracyjnych ugrupowań i elit 
politycznych. W roku 1956 polski Londyn był zatem wewnętrznie rozbity i skłócony. 
Konkurencyjnym wobec „zamku” (prezydent, rząd i Rada Rzeczypospolitej Polskiej) 
ośrodkiem politycznym był obóz „zjednoczenia” (Rada Trzech, Egzekutywa Zjedno-
czenia Narodowego, Tymczasowa Rada Jedności Narodowej)2.

Mimo wielu rozczarowań rząd RP na uchodźstwie konsekwentnie opowiadał się po 
stronie Zachodu. W exposé wygłoszonym w Radzie Rzeczypospolitej Polskiej 28 stycz-
nia 1956 r. minister spraw zagranicznych Aleksander Zawisza ostrzegał, że Związek So-
wiecki wykorzystuje odprężenie w stosunkach z Zachodem do faktycznego i prawnego 
usankcjonowania powojennej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stwarza-
nia faktów dokonanych w Azji i Afryce. Celem Kremla było „zdobycie świata dla chorej 
idei komunistycznej”. Tylko twarda postawa Zachodu, argumentował Zawisza, mogła 
położyć kres politycznej ekspansji Moskwy. Przestrzegał, że próby współpracy (polityka 
jałtańska) przyniosą zgubne skutki3.

Emigranci starali się obserwować i analizować sytuację w Polsce. Miało temu służyć 
utworzone w końcu lutego 1956 r. pod patronatem rządu RP Studium Spraw Krajowych. 
W zebraniu inauguracyjnym 26 lutego udział wziął premier Antoni Pająk. W skład stu-
dium ogółem weszło czternaście osób, w tym ministrowie – spraw wewnętrznych (Jerzy 
Ścibor) i obrony narodowej (Antoni B. Brochwicz-Lewiński) oraz bez teki (Stanisław 
Dołęga-Modrzewski). Na przewodniczącego wybrano Juliusza Prachtela-Morawiań-
skiego, a sekretarzem generalnym została Jadwiga Baranowska. Nowa placówka miała 
m.in. systematycznie gromadzić wycinki z prasy krajowej4. Wbrew zapowiedziom stu-
dium nie rozwinęło jednak szerszej działalności.

Politycy obozu „zamkowego”, powołując się na legalizm i konstytucyjną ciągłość 
władz RP, dążyli do zmiany porządku jałtańskiego. Odrzucali powojenną rzeczywi-

2 Na temat sporu o prezydenturę i prób zjednoczenia emigracji zob. A. Friszke, Życie polityczne…, s. 71–214; 
D. Górecki, Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2002, 
s. 56–127; R. Habielski, Kryzysy prezydenckie 1947 i 1954 roku. Ich antecedencje i następstwa [w:] War-
szawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, red. A. Friszke, 
Warszawa 1994, s. 19–32; P. Ziętara, Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji poli-
tycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952–1956, Warszawa 1995.

3 [A. Zawisza], Polityka zagraniczna rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 7, s. 3 i nr 8, s. 3.
4 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPMS), PRM-K 

103/36, Protokół posiedzenia Rady Ministrów z 28 II 1956 r. Kopie protokołów posiedzeń Rady Mi-
nistrów z 1956 r. zob. też: Archiwum Akt Nowych, Akta Antoniego Pająka, sygn. 62. Imienny spis 
członków Studium Spraw Krajowych zob. AIPMS, MSW, A.9 E/94, Pismo J. Ścibora do Studium Spraw 
Krajowych, 29 II 1956 r.
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stość w kraju, nie uznawali władz w Warszawie i optowali za przywróceniem granicy 
wschodniej przewidzianej w traktacie ryskim z 1921 r. Bojkotując rządy komunistów, 
stawiali na obalenie, a nie na liberalizację systemu w Polsce i krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Dążyli do osiągnięcia celów maksymalnych i nie wiązali wielkich nadziei 
z ewolucyjnymi zmianami, które nie gwarantowały uznania ich roszczeń. Na początku 
marca w wywiadzie dla Polskiej Agencji Telegraficznej premier Pająk sceptycznie ocenił 
przebieg i uchwały XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Odwilż na 
Kremlu postrzegał bardziej jako zmianę dekoracji niż rzeczywistą. Uważał, że wystąpie-
nie Nikity Chruszczowa było tylko pociągnięciem taktycznym, obliczonym na wywarcie 
wrażenia na zagranicy, by wywołać zamęt na Zachodzie i uśpić jego czujność: „Chodziło 
o to – mówił – by społeczeństwa wolnych narodów wprowadzić w błąd i podtrzymać 
wiarę niektórych polityków świata zachodniego w dobrą wolę rosyjskich przywódców. 
Parę gestów Chruszczowa wystarczyło, aby wywołać na Zachodzie wrażenie, że Rosja 
już próbuje upodobnić się do zachodniej formy rządzenia”. Zmiany na Kremlu miały 
dotyczyć metod i taktyki. Strategiczny cel Związku Sowieckiego: opanowanie całego 
świata, pozostał ten sam. W ocenie Pająka polityka sowiecka była „ciągłością udosko-
nalonej polityki carów rosyjskich. Była to i jest polityka imperialistyczna, zaborcza 
i kolonialna w najwyższym stopniu” (wielu polityków i publicystów na wychodźstwie 
postrzegało Związek Sowiecki jako nowe wcielenie carskiej Rosji, używając obu pojęć 
wymiennie). Szef rządu na emigracji przestrzegał Zachód przed dalszymi ustępstwa-
mi wobec Moskwy. Twierdził, że nie powstrzymają one, lecz tylko zachęcą Kreml „do 
parcia w kierunku opanowania reszty świata wolnego”5.

Podobnie wydarzenia postrzegał minister Zawisza. W liście z 15 czerwca 1956 r. 
do Juliusza Szygowskiego, nieoficjalnego przedstawiciela rządu w Stanach Zjednoczo-
nych, pisał: „W zmianach, jakie zaszły ostatnio w Rosji, jak się wydaje, widzieć należy 
nie zmianę celów politycznych ani też zasad z dziedziny samej koncepcji wojującego 
komunizmu. Dotychczas wszystko to wydaje się niezmienionym. Nową jest tylko me-
toda, której rewizja zostaje przeprowadzona, i taktyka. Obie one zostały udoskonalo-
ne w drodze usunięcia wad w działalności Stalina. Inaczej mówiąc, jego spadkobiercy 
postanowili wyciągnąć jak najwięcej korzyści z doświadczeń dostarczonych przez jego 
rządy, a to celem tym pewniejszego i sprawniejszego osiągnięcia niezmiennego koń-
cowego wyniku”6.

Ten pogląd podzielał czołowy emigracyjny publicysta i polityk, prezes Związku So-
cjalistów Polskich Adam Pragier. Na łamach wydawanego przez „zamkowych” legalistów 
biuletynu „Pod Światło” podkreślał, że Chruszczow nie zamierza zerwać z dyktaturą ani 
liberalizować systemu. Zapewnienie dyktaturze sowieckiej nowego autorytetu, niezwią-
zanego ze Stalinem i nieobciążonego jego grzechami, miało przywrócić polityce Kremla 

5 [A. Pająk], Aktualne zagadnienia polityczne w ocenie rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 11, s. 1. 
Zob. też: K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja…, s. 224. Szerzej o wizerunku Związku Sowieckiego w pub-
licystyce emigracyjnej: T. Tokarz, Zagadnienie polsko-rosyjskie w publicystyce powojennej emigracji 
(1945–1980), Wrocław 2006; P. Wójtowicz, Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji poli-
tycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1956, Warszawa 2008.

6 AIPMS, Kolekcja J. Szygowskiego, 390/1, List A. Zawiszy do J. Szygowskiego, 15 VI 1956 r. Zob. też: 
K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja…, s. 224–225.
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dynamizm. Budowanie mitów odprężenia przesłaniało ofensywne działania Związku 
Sowieckiego i paraliżowało opór Zachodu. Według Pragiera, wystąpienie Chruszczo-
wa na XX Zjeździe KPZS „otworzyło nowy etap ofensywy sowieckiej, groźniejszy od 
poprzednich”7. Wśród „zamkowych” polityków dominowało przekonanie, że zmiany 
na Kremlu mają jedynie charakter taktyczny i są obliczone na efekt zewnętrzny. Miały 
wywołać na Zachodzie wrażenie demokratyzacji systemu komunistycznego. W rzeczy-
wistości imperialne cele polityki sowieckiej nie uległy zmianie.

Nieco inaczej interpretowano te kwestie na łamach „zamkowego” tygodnika „Głos 
Powszechny”. Jego redaktor i wydawca Zygmunt Kotowicz w wydarzeniach za żelazną 
kurtyną dostrzegał coś więcej niż tylko grę sowieckich polityków. Na wiosnę 1956 r. 
komentował: „Imperium rosyjskie skrzypi. Wyraźnie ma trudności z trawieniem tego 
wszystkiego, co połknęło w rezultacie II wojny światowej”. Według niego, sytuacja na 
świecie dawno nie była tak daleka od stabilności, jak w 1956 r.: „ta płynność w sytuacji 
międzynarodowej – pisał – stwarza jednocześnie pole i możliwości dla polskiej roboty 
niepodległościowej”8. W ocenie Kotowicza tendencje odśrodkowe w Związku Sowiec- 
kim, odprężenie i zmiany w polityce międzynarodowej były korzystne dla polityki 
emigracyjnej. Jego zdania nie podzielali jednak inni „zamkowi” publicyści i politycy.

Z nowym, po śmierci Bolesława Bieruta, szefem partii komunistycznej w Polsce 
politycy obozu „zamkowego” nie wiązali żadnych nadziei. „Zastąpienie Gomułki Bie-
rutem było wydarzeniem, objęcie tego stanowiska po śmierci Bieruta przez Ochaba 
wydarzeniem nie jest” – oceniał Wiesław Wohnout, publicysta i działacz Związku So-
cjalistów Polskich. Według niego, Edward Ochab został I sekretarzem Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ponieważ zawsze był „posłusznym 
narzędziem Moskwy”9. Minister spraw wewnętrznych Jerzy Ścibor uważał to wręcz za 
„ruch w kierunku ściślejszego powiązania Polski z Rosją”10. „Zamkowi” politycy nie 
mieli wątpliwości, że komunistyczne władze w Warszawie podlegają Kremlowi, a Pol-
ska jest satelitą ZSRS. 

Na emigracji głośnym echem odbiła się wizyta w Londynie Nikołaja Bułganina i Niki-
ty Chruszczowa w drugiej połowie kwietnia 1956 r. Już kilka miesięcy wcześniej premier 
Pająk wykluczył zorganizowanie przez rząd pochodu protestacyjnego czy wiecu w Hyde 
Parku. Za wskazane uważał przeprowadzenie zamkniętego zebrania i uchwalenie „po-
ważnych rezolucji” oraz przesłanie ich do prasy i władz brytyjskich11. Ostatecznie rząd 

7 A. Pragier, Stalin strącony do piekieł, „Pod Światło” 1956, nr 13, s. 3–4. Swoje opinie Pragier przedsta-
wiał na łamach londyńskich „Wiadomości”: Pandora [A. Pragier], W nowym wymiarze, „Wiadomości” 
1956, nr 12, s. 4; Pandora [A. Pragier], Wielka klątwa, „Wiadomości” 1956, nr 18, s. 3. Na jego ocenę nie 
wpłynęło ujawnienie na Zachodzie „tajnego” referatu Chruszczowa, zob. Pandora [A. Pragier], O szkod-
liwości kultu jednostki, „Wiadomości” 1956, nr 28, s. 4; Pandora [A. Pragier], Łamigłówka, „Wiadomości” 
1956, nr 35, s. 4. Zob. też: M.S. Wolański, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej…, s. 203–204; 
P. Ziętara, Emigracja wobec Października…, s. 78–79. O publicystyce A. Pragiera zob. T. Wolsza, Poglą-
dy polityczne Adama Pragiera [w:] Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji 
powojennej, red. A. Friszke, Warszawa 1995, s. 11–25.

8 Z. Kotowicz, Aktywność Rządu Polskiego, „Głos Powszechny” 1956, nr 14, s. 1. 
9 W. W[ohnout], Po Bierucie – Ochab, „Pod Światło” 1956, nr 7, s. 7.
10 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 26 III 1956 r.
11 Ibidem, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 19 I 1956 r.
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ograniczył się do akcji dyplomatycznej. Premier Pająk nie sprzeciwiał się jednak udzia-
łowi Polaków w planowanych protestach, przede wszystkim miał nadzieję, że parlament 
i rząd brytyjski zażądają od sowieckich gości uwolnienia krajów za żelazną kurtyną12.

Jeszcze przed przyjazdem Bułganina i Chruszczowa do Londynu brytyjski „The 
Times” wydrukował list, w którym premier Pająk przedstawił stanowisko rządu RP13. 
Zamieszczenie tekstu w prestiżowym dzienniku władze emigracyjne mogły poczyty-
wać za swój sukces. Rząd RP wystosował też notę do władz brytyjskich, w której do-
magał się postawienia na porządku dziennym sprawy wycofania Związku Sowieckie-
go do granic z 1939 r., przywrócenia wolności krajom Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz wypuszczenia wszystkich obywateli polskich przetrzymywanych w sowieckich 
obozach pracy. Przypomniano też o zamordowaniu polskich oficerów w Katyniu oraz 
innych miejscach, a także podstępnym aresztowaniu szesnastu przywódców Polskie-
go Państwa Podziemnego. Nowe kierownictwo sowieckie nie deklarowało, że naprawi 
te krzywdy. Powątpiewając w realność zmian na Kremlu, pytano retorycznie: „jakaż 
moralna różnica istnieje pomiędzy dyktaturą Stalina a obecnym systemem dyktatury 
zbiorowej?”. Odcięcie się od odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie Stalina uważano 
za posunięcie taktyczne, które miało służyć wybieleniu jego następców: „Zrzuciwszy 
z siebie w ten sposób winy, ludzie ci wkradają się teraz w zaufanie opinii publicznej na 
Zachodzie i w dalszym ciągu zmierzają do swego stałego celu, którym jest osłabienie 
i rozbicie świata zachodniego”14. Postulaty władz RP świadczyły o ich niezłomności, 
ale trudno było liczyć, że rząd Wielkiej Brytanii je spełni. Z emigracyjnej perspektywy 
sukcesem było samo złożenie noty.

Zygmunt Kotowicz, redaktor „Głosu Powszechnego”, miał nadzieję, że przyjazd 
Bułganina i Chruszczowa do Londynu „wyrwie z letargu” Anglików, dumnych ze swej 
tradycji „wiernych obrońców wolności i demokracji”15. Z satysfakcją odnotował też, iż 
przy tej okazji prasa brytyjska pisała o sowieckich przywódcach jak „o jakichś kacy-
kach dzikiego szczepu”16.

Władze brytyjskie zezwoliły polskim emigrantom na zorganizowanie 22 kwietnia 
w centrum Londynu manifestacji protestacyjnej. W ocenie „zamkowego” tygodnika ta 
„wymowna demonstracja” ponad 20 tys. Polaków „raz jeszcze była świadectwem wo-
bec całego wolnego świata i będącego w niewoli kraju, że jesteśmy emigracją polityczną 
i każdy Polak w każdej chwili gotów jest przyczynić się w walce o wyzwolenie ojczyzny 
od narzuconych jej przez Moskwę komunistycznych władz”17. Organizatorami marszu 
byli polityczni konkurenci z obozu „zjednoczenia”, a sprawę nagłośnił „Dziennik Polski 
i Dziennik Żołnierza”.

12 [A. Pająk], Aktualne zagadnienia…, s. 1.
13 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 26 III 1956 r.
14 Nota Rządu RP w związku z przyjazdem do Anglii Bułganina i Chruszczowa, „Głos Powszechny” 1956, 

nr 18, s. 1.
15 Z. Kotowicz, Honory bez honoru, „Głos Powszechny” 1956, nr 16, s. 1. Na propagandowy charakter wi-

zyty sowieckich przywódców wskazywał też Pragier, zob. Pandora [A. Pragier], B. i Ch., „Wiadomości” 
1956, nr 22, s. 3.

16 Z. Kotowicz, Bułganin, Chruszczow i małpy, „Głos Powszechny” 1956, nr 17, s. 1.
17 Wymowna demonstracja, „Głos Powszechny” 1956, nr 17, s. 1. Zob. też: M. Olendzka, Wspólne milcze-

nie, „Karta” 2006, nr 49, s. 126–132.
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Planowaną manifestację już wcześniej na łamach „Tygodnika” wykpił były emigra-
cyjny premier Stanisław Mackiewicz. „Tygodnik” powstał jako organ „zamku” latem 
1954 r., gdy trwał gorący spór o prezydenturę. Wokół pisma skupili się zagorzali zwo-
lennicy Augusta Zaleskiego. Jesienią 1955 r. Mackiewicz stał się głównym publicystą 
politycznym „Tygodnika”. Wraz z nim pismo ewoluowało w kierunku rewizji niezłomnej 
postawy wychodźstwa. Demonstrację emigrantów Mackiewicz uważał za działanie cał-
kowicie jałowe i nieprzynoszące sprawie polskiej żadnych korzyści: „Po prostu uchwali 
się jakąś rezolucję, ludzie się wykrzyczą i wyklaskają, lub co najwyżej wygwizdają, i na 
tym koniec. Śmieszna, dziecinna, smarkaczowska zabawa”18.

Marsz milczenia, który przeszedł ulicami Londynu, ze względu na liczbę uczestni-
ków okazał się wielkim sukcesem emigracji. W praktyce demonstracja nie przyniosła 
jednak żadnych realnych konsekwencji, co wymownie świadczyło o słabości czy wręcz 
bezsile wychodźstwa. Częścią akcji polityczno-propagandowej podjętej w związku z wi-
zytą przywódców sowieckich była również petycja londyńskiego „Dziennika Polskie-
go” – podpisana przez 60 tys. osób i złożona w siedzibie brytyjskiego premiera na Dow-
ning Street. Apelowano w niej o to, aby rząd brytyjski podczas rozmów z Bułganinem 
i Chruszczowem podniósł kwestię wolnych wyborów w Polsce, domagano się również 
wypuszczenia Polaków przetrzymywanych w obozach sowieckich oraz wyjaśnienia 
okoliczności zbrodni katyńskiej19. Jak się okazało, oczekiwania polskich emigrantów 
były zbyt wielkie i nie znalazły poparcia władz brytyjskich.

Już po wyjeździe delegacji sowieckiej Zaleski, występując 5 maja na otwarciu sesji 
Rady RP, skrytykował postulaty polityków z konkurencyjnego ośrodka. W ocenie pre-
zydenta żądanie, aby przeprowadzić w Polsce wolne wybory, bez uprzedniego wycofania 
się Związku Sowieckiego do granic sprzed II wojny światowej oraz przywrócenia wolno-
ści myśli i słowa, groziło ich sfałszowaniem przez komunistów, podobnie jak w 1947 r. 
Prezydent uważał, że „nie nadszedł jeszcze czas na zmianę stanowiska Zachodu wobec 
spraw dotyczących państw, które dostały się pod jarzmo sowieckie”, nie tracił jednak 
nadziei na zmianę tej sytuacji w przyszłości20. Animozje między „zamkiem” i „zjedno-
czeniem” były tak głębokie, że obie strony nie tylko nie potrafiły zdobyć się na skoor-
dynowaną akcję, ale wzajemnie dezawuowały swoje poczynania.

18 Cat proponował, aby podczas zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych Polonia amerykańska 
zamiast manifestować zażądała od obu kandydatów na prezydenta wiążącej deklaracji, do czego konkretnie 
w sprawie polskiej się zobowiązują (zob. S. Mackiewicz, Dwie metody politycznego myślenia, „Tygodnik” 
1956, nr 7, s. 1; idem, Akty polityczne realne i nierealne, „Tygodnik” 1956, nr 11, s. 1; idem, Pojedynek dyplo-
matyczny, „Tygodnik” 1956, nr 17, s. 1; idem, Chodziło o handel, „Tygodnik” 1956, nr 18, s. 1). Szerzej zob. 
K. Tarka, „Tu nie ma nadziei”. Stanisław Mackiewicz na łamach emigracyjnego „Tygodnika”, „Rocznik Historii 
Prasy Polskiej” 2014, z. 4, s. 63–78; zob. też: K. Tarka, Na emigracji i w kraju, Łomianki 2015, s. 229–245.

19 P. Ziętara, Emigracja wobec Października…, s. 61. W rozmowach brytyjsko-sowieckich kwestia polska 
pojawiła się tylko marginalnie. Problemów zasadniczych (wolne wybory, sprawa katyńska, a tym bar-
dziej uwolnienie Polski spod dominacji sowieckiej) Brytyjczycy nie podjęli i nie zamierzali podejmować. 
W Londynie nikt nie łudził się co do reakcji Kremla. Wbrew nadziejom i postulatom polskich emigrantów 
Brytyjczycy nie oczekiwali nawet ustępstw Moskwy w tych sprawach (zob. J. Tebinka, Nadzieje i rozcza-
rowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005, s. 25–28). O obchodach na 
emigracji rocznicy zbrodni katyńskiej w 1956 r. zob. T. Wolsza, „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. 
W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008, s. 132–138.

20 Prezydent RP o sytuacji w Kraju, „Głos Powszechny” 1956, nr 19, s. 1.
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Rozwijając opinię prezydenta, postulaty polityków „zjednoczenia” skrytykował rów-
nież Jan Walewski, członek Rady Rzeczypospolitej Polskiej. Na łamach biuletynu „Pod 
Światło” „zamkowy” publicysta i polityk argumentował: „Bowiem naród pozbawiony 
niepodległości nie może wybierać. W kraju naszym, okupowanym siłą przez obce pań-
stwo, nie ma ani wolności zgromadzeń, ani wolności prasy, która jest monopolem ob-
cego, nienawistnego rządu. Polski naród nie miałby żadnych możliwości swobodnego 
działania. Tę możność mają tylko komunistyczne pachołki Moskwy. Cała propaganda 
byłaby w ręku komunistów, bowiem w Polsce nie ma ani jednej nieupaństwowionej dru-
karni. Rzecz prosta, iż »wybory« w takich warunkach przeprowadzone byłyby zgodą 
na naszą dalszą niewolę. A ponieważ »wybory« miałyby się odbyć w przepołowionej 
Polsce, bez udziału obywateli Rzeczypospolitej z zagrabionych nam podstępnie przez 
Rosję ziem wschodnich – byłyby one ponadto zatwierdzeniem rozbioru Polski”21. Taki 
właśnie pogląd dominował na „zamku”. Jego zwolennicy nie stawiali na zmiany ewo-
lucyjne, ale na obalenie systemu komunistycznego. Nie tłumaczyli jednak, jak miałoby 
się to dokonać.

Emigracyjni politycy mieli nadzieję na zmianę położenia międzynarodowego. Po-
czucie misji, mimo kolejnych niepowodzeń, pozwalało im trwać na posterunku. Pre-
mier Pająk musiał jednak przyznać, że „oddziaływanie niezależnej polskiej polityki na 
ogólną politykę międzynarodową jest znikome. Dzieje się tak od wielu lat”22. Rozłam 
w 1954 r. pogłębił tylko ten stan. Choć wspólna akcja wychodźstwa zapewne nie zmie-
niłaby jego pozycji międzynarodowej oraz sytuacji w Polsce, pokazałaby jednak, że 
w sprawie kraju emigracja potrafi mówić jednym głosem.

Amnestię uchwaloną przez Sejm PRL w końcu kwietnia 1956 r., tak jak każdą za-
powiedź poprawy losu rodaków, prezydent Zaleski przyjął „z uczuciem pewnej ulgi”, 
choć obawiał się, że z więzień zostaną zwolnieni przede wszystkim zwykli przestępcy 
i komuniści – przeciwnicy Stalina, a nie polscy patrioci. Wskazywał też na instrumen-
talny charakter amnestii i uzależnienie władz PRL od Kremla: „Tak zwany rząd polski 
w Warszawie wykonywał rozporządzenia Moskwy, skazując z całą samowiedzą ludzi na 
niesprawiedliwe kary tak, jak obecnie na rozkaz Moskwy niektóre ze swych ofiar zwalnia 
lub kary ich łagodzi, gdyż jest to potrzebne siepaczom moskiewskim dla ich rosyjskiej 
polityki. I jednej rzeczy możemy być pewni, jeżeli przyjdzie rozkaz z Moskwy, ci ludzie 
rozpoczną znowu z całą zimną krwią równie niesprawiedliwie jak dotąd ludzi wieszać, 
rozstrzeliwać, więzić i katować”. Mimo zapowiadanej odwilży Zaleski nie miał żadnej 
wątpliwości, że system rządów w Polsce się nie zmienił. Prezydent podkreślił, iż dopóki 
Związek Sowiecki nie wycofa się do granic sprzed II wojny światowej, dopóty „żadne 
reformy nie będą miały praktycznego znaczenia”23. W działaniach władz PRL dopatry-
wano się inspiracji Kremla, co wynikało z satelickiego charakteru komunistycznej Polski.

Występując 16 czerwca przed Radą RP, premier Pająk zaznaczył, że w poprzedza-
jących miesiącach nie zdarzyło się nic, co wymuszałoby korektę działań rządu. Odwilż 

21 J. Walewski, Światło w ciemnościach, „Pod Światło” 1956, nr 9, s. 1. Podobnie wypowiadał się A. Pragier, 
Pokłosie wizyty, „Pod Światło” 1956, nr 10, s. 6.

22 [A. Pająk], Aktualne zagadnienia polityczne w ocenie rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 11, s. 1; 
zob. też: K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja…, s. 191.

23 Prezydent RP o sytuacji…, s. 1.
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w bloku komunistycznym zbagatelizował i stwierdził, iż w ten sposób „propaganda bol-
szewicka usiłuje wmówić w świat, że zmiana jej taktyki postępowania jest zasadniczą 
zmianą zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej polityki rosyjskiej i jej państw satelic- 
kich”. Podkreślił: „Fakty jednak nie potwierdzają hałaśliwej propagandy wschodniej”24. 
Stanowisko władz emigracyjnych wobec polityki Związku Sowieckiego i komunistycz-
nych rządów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pozostało niezmienne.

Z opinią premiera zgadzali się członkowie Rady RP. W przyjętych uchwałach stwier-
dzono, że kolektywne kierownictwo w Związku Sowieckim „nie jest początkiem okresu 
reform prowadzących do demokratyzacji systemu rządzenia”. Podkreślono, iż monopol 
polityczny partii komunistycznej pozostał nienaruszony, a ZSRS nadal utrzymuje prze-
mocą wszystkie tereny podbite w czasie II wojny światowej. Również potępienie Stalina 
na XX Zjeździe KPZS nie oznaczało podważenia komunizmu jako idei25.

Sytuację w Polsce oceniono na kolejnym posiedzeniu Rady RP, 23 czerwca. Premier 
Pająk zapewniał, że emigracja utrzymuje więź duchową z rodakami w kraju: „Wszyst-
kie nasze myśli, uczucia serdeczne i jak najlepsze życzenia biegną do kraju. Można by 
powiedzieć, że tylko fizycznie przebywamy poza krajem”. Wyraził też przekonanie, iż 
naród polski w ogromnej większości myśli i czuje tak samo jak wychodźcy, choć mimo 
odwilży nie może się swobodnie wypowiadać. W ocenie szefa rządu na emigracji Polska 
znajdowała się pod okupacją sowiecką, a Polacy w kraju nie mogli korzystać z wolności 
obywatelskich ani realnie wybierać swoich autentycznych przedstawicieli do parlamentu 
oraz nie mieli żadnego wpływu na sposób powoływania władz państwowych. Władza 
niezmiennie spoczywała „w ręku nielicznej kliki agentów moskiewskich, narzuconych 
Polsce przy pomocy bagnetów rosyjskich i utrzymywanych środkami znanego terro-
ru”. Celem władz na wychodźstwie było oswobodzenie kraju „od okupanta rosyjskie-
go”, dopiero wówczas mogłyby się odbyć wolne wybory. Pająk zapewniał, że rząd RP 
nigdy nie miał i nie ma zamiaru odzyskać władzy w Polscy, korzystając z obcej pomo-
cy wojskowej. Oświadczył też: „niektóre przemiany dokonane w Polsce współczesnej 
są nieodwracalne i wcale nie mamy zamiaru przeciwstawiać się dążeniom do postępu 
w kraju”. Nie sprecyzował jednak, co ma na myśli. Dodał tylko, że emigracja nie uznaje 
i nigdy nie uzna „tego wszystkiego, co zostało Polsce narzucone siłą lub zostało wpro-
wadzone wbrew woli większości Polaków”. Pająk powtórzył, że odwilż była wyłącznie 
taktycznym posunięciem reżimu komunistycznego w Polsce, dokonanym zresztą na 
rozkaz Moskwy. Niezmienny pozostał również cel władców na Kremlu: „opanowanie 
reszty wolnego świata”. Obserwując wydarzenia w kraju, premier przestrzegał emigra-
cję przed „niezwykle precyzyjnie przygotowanym i perfidnie stosowanym zwyczajnym 
oszustwem komunistycznym”. Podkreślił: „Żadnych zasadniczych zmian w dotychcza-
sowym systemie rządzenia Polską przez Rosję bolszewicką nie ma i nie będzie”. Na dro-
dze do wolności i niepodległości Polaków czekała „nieustająca walka z największym 
wrogiem całego wolnego świata – rosyjskim bolszewizmem i od niego całkowicie uza-

24 Przemówienie premiera A. Pająka, „Głos Powszechny” 1956, nr 25, s. 2.
25 Uchwała Rady RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 25, s. 2. Na temat Rady RP zob. R. Turkowski, Parlamen-

taryzm polski na uchodźstwie 1945–1972 w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Warszawa 
2001, s. 219–253.
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leżnionym komunizmem międzynarodowym”26. Pająk nie precyzował, czy ma to być 
jedynie starcie polityczne, czy również zbrojne.

Szef MSW, Jerzy Ścibor, mówiąc na tym samym posiedzeniu Rady RP o sytuacji 
w Polsce zaznaczył, że odwilż ogranicza się do zmiany taktyki i metod działania rzą-
dzącego w kraju reżimu. Podzielał też opinię kierowniczych kół obozu „zamkowego”, że 
Polska znajduje się pod okupacją, a „istotne zmiany mogą nastąpić tylko przy zupełnej 
zmianie ustroju”. Dostrzegł jednak także „dobre strony” sytuacji w kraju: większą swo-
bodę wypowiedzi w prasie i możliwość krytyki istniejących stosunków. Wskazał również 
na zmianę stosunku do Armii Krajowej i zwalnianie z więzień byłych żołnierzy AK27.

Robotnicza rewolta w Poznaniu zaskoczyła emigrantów. Teza o sterowanej i kontro-
lowanej odwilży nie zakładała przecież istnienia oddolnego nurtu przemian. Krwawe 
stłumienie demonstracji wstrząsnęło wychodźstwem. Już nazajutrz po poznańskim 
czarnym czwartku, 29 czerwca, z orędziem do kraju wystąpił prezydent August Zaleski. 
Potępiając działania rządzących w Polsce „agentów rosyjskiego komunizmu” wobec de-
monstrantów, w poznańskich wydarzeniach dopatrywał się protestu przeciwko politycz-
nemu i gospodarczemu uciskowi Polski. Oddał cześć poległym, podkreślił, że warunki 
panujące w ojczyźnie zmusiły ich do demonstrowania przeciwko reżimowi, i apelował 
do Polaków w kraju, aby „nie marnowali sił narodu przez wystąpienia powodujące ofia-
ry, niewspółmierne do osiąganych korzyści”. Przypominał, że Polska znajduje się pod 
obcą okupacją, ze wszystkich stron otoczona przez kraje, w których stacjonują wojska 
sowieckie – w tych okolicznościach wszelkie demonstracje mogły zostać zgniecione 
siłą. Wbrew temu, co stwierdził Zaleski, w 1956 r. wojska sowieckie nie stacjonowały 
w Czechosłowacji, choć nie zmieniało to geopolitycznego położenia Polski. Prezydent 
nie wątpił, iż przyjdzie czas, gdy wyzwolenie stanie się możliwe, a wówczas przebywa-
jące na uchodźstwie prawowite władze RP same wezwą kraj do czynu. Zaleski wzywał 
rodaków, aby przed nadejściem tego czasu oszczędzali siły i nie ulegali podszeptom 
ludzi, „którzy akcji swej nie przemyśleli do końca, ani prowokatorom, którzy działają 
w interesie obcym, a nie w interesie Polski”28. Patrząc na wydarzenia z perspektywy 
kilku miesięcy, twierdził, że demonstracje w Poznaniu zostały wprawdzie krwawo stłu-
mione, ale nie poszły na marne, gdyż obudziły w narodzie „poczucie jego siły moralnej 
i wzmocniły ducha oporu przeciw przemocy moskiewskiej”29.

26 [A. Pająk], Władze RP o sytuacji w Kraju, „Głos Powszechny” 1956, nr 26, s. 1–2. Na taktyczny charakter 
odwilży i jej sowiecki rodowód wskazywali również „zamkowi” publicyści. Dostrzegając złagodzenie 
kursu w Polsce, podkreślali, że jest to instrument polityki Kremla i przede wszystkim ma służyć realizacji 
jego interesów (zob. Pandora [A. Pragier], Odwilż, „Wiadomości” 1956, nr 29, s. 4). Sterowana odgórnie 
odwilż w Polsce miała wywołać prawdziwą odwilż na emigracji: „Nas chcą »ogrzać«, otumanić, łudzić 
obietnicami i dezorientować. Chcą rozładować opory, część namówić do powrotu, a pozostałą resztę 
zniechęcić do dalszej walki” (Z. Perkoski, „Odwilż”, która może doprowadzić do błota, „Głos Powszech-
ny” 1956, nr 25, s. 3). Zob. też: P. Ziętara, Emigracja wobec Października…, s. 92.

27 Studium Polski Podziemnej, Kolekcja S. Dołęgi-Modrzewskiego, 5/44, Przemówienie ministra spraw 
wewnętrznych Jerzego Ścibora na posiedzeniu Rady RP 23 VI 1956 r.

28 Orędzie Prezydenta RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 27, s. 1. Zob. też: 1956. Polska emigracja a Kraj…, 
s. 167–168; Wybór dokumentów…, s. 345–346. Szerzej o reakcjach emigrantów na poznański Czerwiec 
zob. P. Ziętara, Emigracja wobec Października…, s. 99–140.

29 Mowa prezydenta RP Augusta Zaleskiego na otwarciu w Londynie sesji Rady RP [27 X 1956 r.], „Głos 
Powszechny” 1956, nr 43, s. 3.
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Wypadki w Poznaniu utwierdziły władze RP w przekonaniu, że „odwilżowa sielanka 
w kraju” była jedynie taktycznym wybiegiem komunistów. Przemawiając 30 czerwca na 
posiedzeniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej, premier Antoni Pająk oświadczył, że de-
monstracje robotników w Poznaniu „stanowią najlepszą odpowiedź dla wszystkich filo-
zofujących polityków i publicystów emigracyjnych, którzy dostrzegali w zwykłej taktyce 
bolszewickiej jakieś zasadnicze przemiany lub nadzieje na możliwość współpracy”. Rząd 
na uchodźstwie konsekwentnie nie widział możliwości zawarcia kompromisu z „tyranią 
komunistyczną”. Z nadzieją dodał, że udział młodych robotników w ulicznych demonstra-
cjach dowodzi, iż „pomimo ogromnych wysiłków dotychczas nie udało się skomunizować 
ani zrusyfikować młodzieży polskiej”. Szef rządu kategorycznie sprzeciwiał się również 
wyjazdom emigrantów do Polski. Ostrzegał, że wycieczki do kraju „są organizowane 
przez reżim w ramach akcji repatriacyjnej i nie dla innych, tylko dla reżimowych celów 
politycznych”, osłabiają niepodległościową i antykomunistyczną postawę wychodźstwa, 
a powracający z Polski mogą mieć problem z wjazdem na terytorium Wielkiej Brytanii30.

Na tym samym posiedzeniu Rady RP premier w imieniu rządu potępił brutalną pa-
cyfikację demonstracji w stolicy Wielkopolski i zapewnił, że po odzyskaniu wolności 
i niepodległości naród wystawi poległym pomnik na pl. Wolności w Poznaniu. Podobnie 
jak prezydent, przestrzegał Polaków w kraju przed możliwymi prowokacjami ze strony 
rządzącego reżimu. Miałyby one posłużyć do krwawego stłumienia „odruchów rozgo-
ryczenia” i zastosowania „wypróbowanych metod komunistycznego terroru we wszyst-
kich dziedzinach życia w Polsce”. W tej sytuacji nadzieję na samowyzwolenie krajów za 
żelazną kurtyną uważał za złudną, tym szkodliwszą, że Zachód nie zamierzał angażować 
się w ich uwolnienie spod dominacji sowieckiej. „Krwawe wypadki” w kraju rząd RP 
próbował też wykorzystać w wewnątrzemigracyjnych rozgrywkach. Pająk, odwołując 
się do sytuacji w Polsce, w imieniu rządu wezwał antyzamkową opozycję do zaniechania 
„szkodliwej działalności” i uznania władz powołanych przez prezydenta Zaleskiego31.

„Głos Powszechny” dostrzegł ogromne znaczenie poznańskiego Czerwca „nie tyl-
ko dla chwili obecnej, ale i na przyszłość”. W ocenie redakcji demonstracje na ulicach 
Poznania były „potężnym ciosem zadanym komunistycznemu reżimowi w Polsce”, 
pokazały jego „obcość i nietrwałość”. Za prawdziwą klęskę rządzącego reżimu uznano 
obecność wśród protestujących wielu młodych robotników i studentów wychowanych 
już w Polsce powojennej. Podkreślono, iż wydarzenia w Poznaniu pokazały światu, że 
naród polski nie skapitulował, a zajścia ujawniły „straszliwą nędzę panującą w Polsce” 
(głód, brak mieszkań i wyzysk pracowników). Dodano, iż Poznań był wstrząsem dla 
całego bloku sowieckiego oraz lekcją dla kapitulantów politycznych na emigracji, do-
wodem, że Polacy zawsze będą walczyć o wolność. Przy okazji tradycyjnie wzywano 
Zachód do twardej polityki wobec Moskwy32.

Omówieniem wypadków w Poznaniu rząd RP zajął się 6 lipca. Premier Pająk przed-
stawił działania ośrodka prezydenckiego i z satysfakcją podkreślił: „Nasza informacja 

30 AIPMS, MSZ, A.11 E/1451, Przemówienie A. Pająka na posiedzeniu Rady RP 30 VI 1956 r., zob. też: 
Wybór dokumentów…, s. 350–352.

31 Oświadczenie Rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 27, s. 1. Pomnik poznańskiego Czerwca ’56 stanął 
na pl. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1981 r.

32 Poznań zadał cios reżymowi i wstrząsnął sowieckim blokiem, „Głos Powszechny” 1956, nr 27, s. 1.
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rozeszła się bardzo szeroko w całym świecie i była znacznie silniejsza od akcji rokoszan 
[przeciwników prezydenta Zaleskiego na emigracji – K.T.]. Wygraną naszej linii politycz-
nej jest fakt, że rokoszanie przejmują nasze hasła, co stanowi zwycięstwo sprawy polskiej, 
tak jak była ona postawiona przez rząd RP”33. Ta opinia wydaje się przesadzona. Zain-
teresowanie na świecie sytuacją w Polsce nie wynikało przecież z działalności tego czy 
innego ośrodka na emigracji. W rzeczywistości sprawa polska zależała od koniunktury 
międzynarodowej. O sytuacji w kraju w coraz większym stopniu decydowały też wyda-
rzenia nad Wisłą. Rywalizujące o rząd dusz na obczyźnie ugrupowania konkurowały ze 
sobą również w wymiarze krajowym, co korzyści sprawie polskiej przynieść nie mogło.

Na tym samym posiedzeniu szef MSZ Aleksander Zawisza zapoznał Radę Ministrów 
z projektem noty do rządu Stanów Zjednoczonych. Minister spraw wewnętrznych Jerzy 
Ścibor wskazywał na ogólnopolskie, a nie lokalne przyczyny demonstracji w Poznaniu. 
Minister bez teki Stanisław Dołęga-Modrzewski chwalił wystąpienia prezydenta i pre-
miera. Podkreślił też konieczność dokładnego zbadania przez specjalną komisję przyczyn 
zajść w Poznaniu: „Wypadki te są niewątpliwie zjawiskiem, które będzie się powtarzać, 
i dlatego rząd musi posiadać ugruntowany i bezbłędny pogląd na nie”. Na wniosek mi-
nistra obrony narodowej Antoniego B. Brochwicza-Lewińskiego RM zaapelowała do 
społeczeństwa polskiego na emigracji, aby lipiec 1956 r. uznać za miesiąc żałoby naro-
dowej i w tym okresie powstrzymać się od zabaw publicznych. Podsumowując wyniki 
dyskusji, premier Pająk zaproponował, aby rząd wybrał podkomitet, który opracuje 
„tezy praktycznego podejścia do spraw krajowych”. W skład tego organu weszli mini-
strowie Brochwicz-Lewiński, Dołęga-Modrzewski i Ścibor34. Wydarzenia w kraju coraz 
bardziej uświadamiały „zamkowym” politykom konieczność uwzględniania w opiniach 
i ocenach zmieniającej się sytuacji w Polsce. Górę brały jednak polityczny maksymalizm, 
niezłomność przekonań, wierność ideałom oraz rytuał uzasadniający trwanie emigracji 
politycznej. W rezultacie trudno było zrewidować dotychczasowe interpretacje.

We wspomnianej nocie rząd RP zwrócił się do władz amerykańskich z gorącą proś-
bą, aby na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zażądały przywrócenia wolno-
ści wszystkim „narodom ujarzmionym przez Rosję”. W dokumencie przekonywano, 
że dopóki Polska będzie „okrążona pierścieniem wojsk sowieckich”, dopóty wszelkie 
wystąpienia przeciwko reżimowi komunistycznemu w kraju pociągną za sobą „tylko 
nieuniknione bezowocne ofiary”. Krwawe stłumienie demonstracji w Poznaniu miało 
potwierdzać wcześniejszą tezę władz na emigracji, że za żelazną kurtyną nie nastąpiła 
żadna liberalizacja. „Wszelkie hasła tak zwanej odwilży są tam pustym dźwiękiem i mają 
na widoku jedynie cele taktyczne, jeżeli nie zgoła prowokacyjne” – czytamy w nocie 
rządu RP. W ocenie władz uchodźczych wydarzenia w Poznaniu pokazały również, 
że „społeczeństwo polskie nie pogodziło się i że pogodzić się nie może z okupacją so- 
wiecką, z reżimem komunistycznym i z narzuconymi rządami agentów moskiewskich”. 
Podobne noty zostały skierowane do rządów innych państw35. Był to kolejny bezsku-

33 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 6 VII 1956 r.
34 Ibidem.
35 Nota Rządu RP do Rządu USA, „Głos Powszechny” 1956, nr 28, s. 1; Nota MSZ RP do MSZ Francji 

z 10 VII 1956 r. [w:] Wybór dokumentów…, s. 353–355.
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teczny protest, który nie miał żadnych praktycznych skutków. Zachód nie zamierzał 
zmieniać porządku jałtańskiego.

Patrząc na wydarzenia w Poznaniu z perspektywy kilku tygodni, Jan Walewski okreś- 
lił je mianem powstania i tak podsumował jego znaczenie: „Powstańcy poznańscy wal-
czyli nie tylko o wolność Polski. Bili się również o wolność wszystkich narodów środ-
kowo-wschodniej Europy. Bili się o wolność całej Europy, dając świadectwo prawdzie, 
iż wolność jest jedna i niepodzielna, że nie może być w Europie trwałego pokoju, póki 
cała Europa, a przede wszystkim Polska – wolną nie będzie”. Emigracyjny publicysta 
był dumny z postawy młodych. „Wychowana już w komunistycznych szkołach, od dzie-
ciństwa uciskana przez cały, potężny i okrutny aparat komunistyczny – młodzież nasza 
pozostała wierna Polsce, jej ideałom, jej narodowym tradycjom. Polskim sztandarom 
narodowym dodała nowego blasku” – pisał z patosem36. „Zamkowi” politycy i publi-
cyści uważali, że naród w kraju myśli tak samo jak oni.

Mimo odnotowania „silnego wrzenia” w ojczyźnie i burzliwych dyskusji w kierow-
nictwie PZPR w obozie „zamkowym” nadal dominowała teza, że „o liberalizacji sto-
sunków politycznych w Polsce nie ma mowy”. Obecność sowieckiego premiera Nikołaja 
Bułganina w lipcu 1956 r. na VII Plenum KC PZPR odebrano jako bezceremonialną 
i brutalną ingerencję. O tym, kto faktycznie był „dyktatorem Polski”, świadczyły uchwały 
plenum noszące „wyraźne piętno żądań sowieckich zwierzchników”37. W poczynaniach 
ekipy rządzącej Polską konsekwentnie dopatrywano się zakulisowej inspiracji Kremla.

W siedemnastą rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Zaleski ponownie 
ostrzegał przed złudzeniami co do polityki sowieckiej. Wskazując na pozorną demo-
kratyzację narzuconego Polsce siłą ustroju, zaznaczył, że w kraju możliwa była jedynie 
dyskusja na temat poprawy funkcjonowania systemu komunistycznego. Podważanie 
ideowych podstaw ustroju czy krytykowanie zależności Polski od Związku Sowieckiego 
pozostawało „najściślej zakazane”38. W ocenie prezydenta Zaleskiego zmiany w kraju 
miały ograniczony charakter i wykluczały radykalne przeobrażenia, łącznie z obaleniem 
systemu komunistycznego.

Kotowicz, coraz wyraźniej zdegustowany postawą emigracyjnych elit, pogrążających 
się we wzajemnych sporach oraz kłótniach, stopniowo tracił wiarę w sens trwania na 
wychodźstwie. Wpływały na to przede wszystkim „poważne zmiany”, które zachodziły 
nad Wisłą. Na początku września 1956 r. redaktor „Głosu Powszechnego” już otwarcie 
pisał o konieczności rewizji poglądów emigrantów. Wobec pasywnej postawy Zacho-
du sojuszników przeciwko Moskwie chciał szukać „w samym bloku komunistycznym, 
a przede wszystkim w samym Zw[iązku] Sowieckim”. W jego ocenie zmianom sprzyja-
ła korzystna sytuacja geopolityczna Polski. Podział Niemiec na dwa państwa odsuwał 
groźbę agresji z zachodu, a wygaszenie konfliktów narodowościowych w kraju stwa-
rzało praktyczną „możliwość trwałego porozumienia się z Ukraińcami, Białorusinami 
i Litwinami”. Kotowicz uważał zresztą, że „panowanie Moskwy nad Polską opiera się 

36 J. Walewski, Poznańska błyskawica, „Pod Światło” 1956, nr 14, s. 1–3.
37 Bułganin dyktatorem Polski, „Głos Powszechny” 1956, nr 30, s. 1; zob. też: P. Ziętara, Emigracja wobec 

Października…, s. 141.
38 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 17. rocznicę najazdu na Polskę, „Głos Powszechny” 1956, nr 34, 

s. 1.
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na bardzo kruchych podstawach”, a „narzucona przez Moskwę komunistyczna admi-
nistracja w Polsce jest bardzo słaba”. Podobnie jak prezydent Zaleski czy premier Pająk, 
twierdził jednak, iż mimo tych sprzyjających czynników Polska nie może sobie pozwolić 
na otwarte wystąpienie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Ostrzegał, że „powstanie 
w Polsce może być tylko pretekstem do bezpośredniej ingerencji wojsk sowieckich i do 
nowej masakry, do nowego upustu krwi narodu polskiego”. Za realną uważał tylko „cy-
wilną walkę z komunistyczną administracją w Polsce”. Redaktor „Głosu Powszechnego” 
przekonywał, że każdy Polak powinien stosować „bierny opór wobec zarządzeń admini-
stracyjnych” i starać się je „jak najbardziej ignorować, jako pochodzące od najeźdźcy”. 
Nie precyzował jednak, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Taka akcja – stwierdził 
optymistycznie – miała szybko doprowadzić do tego, że administracja komunistyczna 
zawiśnie w próżni, a gdy zaistnieją sprzyjające okoliczności, zostanie łatwo obalona”39.

Jakby wbrew tym opiniom w połowie września „Głos Powszechny”, powołując się 
na relacje osób przybyłych niedawno z Polski, zapowiadał koniec odwilży. Zaostrzenie 
kursu miało być odczuwalne przede wszystkim na prowincji. „Przez cały kraj przeta-
cza się fala nowych aresztowań, ludzie znikają dosłownie z dnia na dzień” – alarmo-
wał tygodnik. Zmiana kursu miała być jednak przeprowadzana bardzo ostrożnie, przy 
zachowaniu pewnych pozorów liberalizmu w sprawach mniej istotnych. Niezłomni 
w polskim Londynie od początku uważali zresztą, że rzekoma liberalizacja w kraju to 
wielka mistyfikacja, ułatwiająca władzom PRL rozpoznanie nastrojów społecznych, aby 
w przyszłości tym łatwiej rozprawić się ze środowiskami opozycyjnymi40.

Procesy uczestników poznańskiego czerwca „zamkowi” publicyści uznali za „nowy 
trik komunistów instruowanych z Moskwy”41. Dopuszczenie na salę sądową zachod-
nich dziennikarzy, krasomówcze popisy reżimowych obrońców czy stosunkowo łagodne 
wyroki były „przedstawieniem sądowym wyłącznie na użytek zagranicy”. W ten sposób 
władzom PRL udało się skutecznie zasugerować, że „reżim znajduje się na prostej drodze 
do ustępstw i dalszej liberalizacji”. Powątpiewano też, czy skazani będą odbywać kary 
w polskim więzieniu, a nie na Kołymie, oraz czy na wolność wyjdą żywi, a nie „umrą 
na serce”. Mimo konsekwentnego podtrzymywania dotychczasowych opinii i ocen 
sytuacji w kraju dostrzegano jednak pewne pozytywne zmiany w sądownictwie. Pro-
cesy uważano za próbę skanalizowania narastającego niezadowolenia społeczeństwa, 
a nie jak dotychczas – zastraszenia go. Zauważono też, że rozprawy odbywały się bez 
politycznych deklamacji na salach sądowych: „Mówi się tylko tam o abstrakcyjnym 
Prawie przez duże »p«, a nie o »sprawiedliwości socjalistycznej«, która niszczy bez  
litości »wrogów ludu«”. Wyciągano stąd wniosek, że władze komunistyczne w większym 
niż do niedawna stopniu musiały się liczyć z nastrojami społeczeństwa i obawiały się 
„przeciągnięcia struny”42.

39 Z. Kotowicz, Opór bierny – orężem kraju, „Głos Powszechny” 1956, nr 35, s. 3.
40 Odwilż się kończy, „Głos Powszechny” 1956, nr 36, s. 1; zob. też: P. Ziętara, Emigracja wobec Paździer-

nika…, s. 141.
41 Podstęp procesów poznańskich, „Głos Powszechny” 1956, nr 39, s. 1.
42 J.S., Reżym boi się przeciągnięcia struny, „Głos Powszechny” 1956, nr 40, s. 2. Podobne opinie zob. J. Wa-

lewski, Grzech przeciwko naturze, „Pod Światło” 1956, nr 19, s. 2–3; zob. też: P. Ziętara, Emigracja wobec 
Października…, s. 146.
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Jesienią 1956 r. rząd RP coraz więcej uwagi poświęcał sprawom krajowym. Na po-
siedzeniu Rady Ministrów 10 października szef MSW Jerzy Ścibor poinformował o pla-
nowanych pracach powołanego kilka miesięcy wcześniej Studium Spraw Krajowych, 
wygłosił też obszerny referat o sytuacji w Polsce43. Tydzień później, na kolejnym takim 
zebraniu, odbyła się dyskusja nad wystąpieniem ministra Ścibora. Premier Pająk konse-
kwentnie bronił tezy, że Polska znajduje się pod okupacją. Przypominając o zadaniach 
rządu RP, podkreślił, iż ciągle jest on potrzebny, powinien niezłomnie opowiadać się za 
pełną suwerennością, wolnością i niepodzielnością Polski i w tym zakresie nie może być 
skrępowany opinią Zachodu. W wystąpieniu szefa rządu pobrzmiewała teza, że między 
krajem a emigracją istnieje pewien podział ról: gdy kraj „w warunkach większego lub 
mniejszego terroru walczy w granicach możliwych dla siebie o lepsze warunki egzysten-
cji”, rolą emigracji było uzupełniać go „przez uwydatnienie i rozwijanie spraw przez nie-
go podnoszonych”. Premier kraje komunistyczne podzielił na trzy grupy. Do pierwszej 
zaliczył Jugosławię, która w jego opinii była „dyktaturą komunistyczną nieodstępującą 
od pnia moskiewskiego i nieróżniącą się z nim w walce prowadzonej przeciwko wolnemu 
światu”. W drugiej kategorii umieścił kraje satelickie w Europie Środkowo-Wschodniej, 
wśród których Polska wyróżniała się jako „najbardziej dynamiczna i przygotowana do 
ruchu wyzwoleńczego”. Pająk podkreślił, że ideologia i system komunistyczny zostały 
Polsce narzucone przez Związek Sowiecki i były jej obce. Przekonywał: „nie istnieje ża-
den komunizm polski. To, co nazywano tym imieniem, było zawsze ruchem rosyjskim”. 
W skład trzeciej grupy wchodziły państwa azjatyckie, które „albo nie dojrzały jeszcze, 
albo o starej kulturze. Ich ruchy własne mogą zaistnieć, ale nie są to sprawy jednego 
pokolenia”. W tym schemacie Pająk nie uwzględnił roli Związku Sowieckiego. Szef rzą-
du na emigracji nie powiedział tego wprost, ale podział krajów komunistycznych na 
różne kategorie niewątpliwie świadczył o tym, że nie tworzyły już one monolitu. Pająk 
podkreślił, że rząd RP powinien wnikliwie obserwować wszelkie przemiany w kraju 
i mieć ich świadomość, „gdyż mogą zajść takie okoliczności, które wyjdą poza ramy 
planowane przez centralne kierownictwo komunistyczne”44. W obozie „zamkowym” 
dotychczas panowała pewność, że odwilżą sterowano odgórnie, a Pająk po raz pierw-
szy dopuścił możliwość, że komuniści mogą utracić pełną kontrolę nad tym procesem.

Rysy w bloku komunistycznym zauważył również szef MSZ. Według Zawiszy, po 
śmierci Stalina zabrakło na Kremlu polityka o tak silnej pozycji. W rezultacie komuni-
ści w innych krajach „zaczęli zdradzać swoje własne cele”. Tę tendencję miał wspierać 
przywódca Jugosławii Josip Broz-Tito, który nie chciał być osamotniony „w swojej linii 
politycznej”. Zawisza uważał, że Polska nie ma „własnego komunizmu, nie może więc 
istnieć w niej titoizm”. Stwierdził jednak, że Polacy muszą walczyć „zarówno przeciw-
ko Rosji, jak i przeciwko tzw. polskiemu komunizmowi”. Minister Dołęga-Modrzewski 
nie uważał Gomułki za narodowego komunistę, twierdził też, że wbrew pojawiającym 
się na Zachodzie opiniom nie był on niezależny od Moskwy, która cały czas kontrolo-
wała to, co działo się w Polsce. Według Dołęgi-Modrzewskiego odsunięcie Gomułki 

43 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 10 X 1956 r. Niestety nie udało się 
odnaleźć tekstu wystąpienia Ścibora.

44 Ibidem, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 17 X 1956 r.
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było efektem wewnętrznych rozgrywek i rywalizacji wśród komunistów w Polsce: „jego 
niełaska wynikała z obrazy o Bieruta, którego wyznaczono wielkorządcą”. Analizując 
sytuację w kraju, wskazał na głęboki ferment w społeczeństwie i partii komunistycznej: 
„Nastroje w Polsce są w stanie wrzenia i nie dają się opanować komunistom. Zaczęła się 
wojna cywilna, wyrażająca się w oporze władzy. W kierownictwie komunistycznym dają 
się zauważyć rozbieżności w poglądach na środki przeciwdziałania. Przeważa pogląd 
liberalizacji”. Jeszcze do niedawna takiej opinii nie wygłosiłby nie tylko nikt na „zamku”, 
ale także żaden emigrant polityczny. Oceniając referat Ścibora, Dołęga-Modrzewski po-
dziękował mu „za głęboką analizę spraw krajowych”. Sygnalizowana przez szefa MSW 
zmiana stosunku do Armii Krajowej – w jego ocenie – była jednak złudzeniem. Dodał, 
że nie zmienił się także stosunek do katolików. Dołęga-Modrzewski zamierzał dokonać 
szczegółowej analizy procesów poznańskich i opublikować wyniki swoich badań. Za 
pożądane uznał szukanie możliwości wpływania na kraj, „tak jak reżim stara się oddzia-
ływać na emigrację”. Sugerował, że rząd RP powinien wysyłać własne wydawnictwa na 
adresy krajowych bibliotek, instytutów czy organizacji: „coś z tego mogłoby się prze-
sączyć do świadomości społeczeństwa”. Uważał również, iż Polaków przyjeżdżających 
z kraju do Wielkiej Brytanii należy uświadamiać o roli legalnych władz na uchodźstwie. 
Minister obrony narodowej Brochwicz-Lewiński zaznaczył, że tożsame są cele krajowe 
i rządu RP, który musi jednak znaleźć sposób na ich osiągnięcie. Dodał, iż niezależnie 
od stanowiska państw zachodnich władze na emigracji powinny je informować o swoich 
postulatach. Wskazywał, że trzeba znaleźć sposób, aby kierować walką w kraju. Minister 
dla spraw obywateli polskich na obczyźnie Tadeusz Bugayski dostrzegł odwilż w blo-
ku komunistycznym, choć stwierdził ostrożnie, że „nie wszystkie jeszcze elementy są 
dziś znane”. Wskazując na jej genezę i okoliczności, stwierdził: „Stalin popełnił szereg 
błędów, idąc zbyt szybko do zamierzonych celów. Odsłonił przeto sowieckie założenie 
zasadnicze. Po śmierci Stalina kierownictwo państwowe wyciągnęło wnioski z jego 
błędów, które postanowiło naprawić. Zdaje ono sobie sprawę, że wojny z Zachodem 
obecnie nie wygra, i dlatego zdecydowało się na powrót do sytuacji z 1945 r.” Podkreś- 
lił, że postulat liberalizacji systemu komunistycznego jest przeciwstawny żądaniu zu-
pełnej wolności, który głosi rząd RP – nawet jeśli kraj usiłował osiągnąć maksimum 
korzyści ze złagodzenia kursu, to rolą emigracji było niezmienne głoszenie programu 
niepodległościowego. Nawiązując do propozycji Dołęgi-Modrzewskiego, stwierdził, że 
należy nawiązywać kontakty z rodakami przyjeżdżającymi z Polski: „Jest to i trudne, 
i niebezpieczne, ale trzeba szukać tych możliwości”. Uważał też, iż rząd RP powinien 
sformułować praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak dotrzeć i do społeczeństwa pol-
skiego w kraju, i do Polaków na Zachodzie, zwłaszcza do Polonii amerykańskiej, „którą 
komuniści będą się starać obałamucić dla swoich celów”. Ścibor podkreślił, że poziom 
dyskusji był wyższy niż jego referatu. Dodał, że nawiązywanie kontaktów z krajem czy 
przyjezdnymi z Polski wykracza poza kompetencje MSW i wymaga decyzji całego rzą-
du. Wydaje się, że sam nie był entuzjastą takiego rozwiązania. Przestrzegał pozostałych 
ministrów „przed takimi czynnościami, które nie dając pożądanych rezultatów, mogą 
jednocześnie poderwać autorytet rządu. Może nadejść taka chwila, gdy autorytet ten 
okaże się niezbędny dla sprawy”. Podsumowując dyskusję, premier Pająk stwierdził, że 
rząd RP stoi niezłomnie na stanowisku walki o zupełną suwerenność Polski. Uważał, 
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iż kraj „musi być powiadomiony, że obok jego walki istnieje także walka rządu na emi-
gracji, broniącego polskiej racji stanu”. Nie sprecyzował jednak, w jakiej formie taka 
informacja miałaby zostać przekazana do Polski. Zapowiadał też wydanie deklaracji 
zawierającej ocenę aktualnej sytuacji w kraju45. Odcięci od Polski „zamkowi” politycy 
mieli świadomość, że ich głos nie docierał do ojczyzny. Zrażeni wcześniejszymi doświad-
czeniami swoich przeciwników z Rady Politycznej (sprawa Bergu), nieufnie podchodzili 
do kontaktów z osobami z Polski, obawiając się infiltracji ze strony komunistycznego 
wywiadu. Nawiązanie łączności z krajem utrudniały także niewielka liczba wyjazdów 
z Polski na Zachód i ścisła kontrola korespondencji. Politycy obozu prezydenckiego 
nie mieli także finansowych ani organizacyjnych możliwości, by wyjść z izolacji. Nie 
sprzyjała temu również ich niezłomna postawa, która coraz wyraźniej rozmijała się 
z nastrojami i nadziejami Polaków w kraju, a także z odczuciami coraz większej części 
społeczności emigracyjnej.

Adam Pragier, reprezentatywny dla obozu „zamkowego” publicysta i polityk, przy-
znał, że odwilż w Polsce była zjawiskiem realnym, ale mającym wyraźne granice: „Ustęp-
stwa czyni się tylko na dalekich marginesach spraw, bez naruszenia ich istoty”, choć 
wyznaczone granice liberalizacji mogą czasem zostać przekroczone. Konsekwentnie 
uznawał jednak, że nie jest to zjawisko polskie, lecz wynik decyzji sowieckiej. Przypo-
minał, iż Polska pozostaje pod okupacją ZSRS, a jej uzależnienie od Sowietów uznał za 
całkowite. Odrzucając możliwość normalizacji stosunków z komunistycznymi władca-
mi Polski pod pozorem współpracy z ojczyzną, twierdził: „Oni nie są krajem, ale obcą 
władzą narzuconą krajowi”. Za szczególnie niebezpieczną, bo potencjalnie efektywną 
próbę politycznej neutralizacji i skorumpowania wychodźstwa uważał zgodę na druk 
w Polsce wybranych książek pisarzy emigracyjnych oraz przyjmowanie przez autorów 
wysokich honorariów. Przestrzegał, że od tych, którzy ulegną tej pokusie, nie moż-
na już „spodziewać się niczego, co by mogło zrazić ich komunistycznych odbiorców 
w Warszawie”46. Trwając przy dotychczasowych interpretacjach, Pragier obawiał się 
przede wszystkim rozmiękczenia niezłomnej postawy emigrantów.

W przełomowych dniach października 1956 r. rząd RP wystosował noty dyploma-
tyczne do mocarstw zachodnich. Ponownie domagano się w nich odrzucenia przez 
Zachód umów jałtańskich, wywarcia nacisku na Związek Sowiecki w kwestii wycofania 
się z Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz udzielenia Polsce 
pomocy gospodarczej. Rząd RP podtrzymał tezę, że wolne wybory w Polsce mogą się 
odbyć dopiero wówczas, gdy naród „nie będzie odczuwał żadnego nacisku zarówno sił 
obcych lub też zorganizowanych komunistycznych agentów sowieckich”. Władze na 
emigracji opowiadały się również za przywróceniem przedwojennej granicy Polski na 

45 Ibidem.
46 A. Pragier, Punkt topliwości, „Pod Światło” 1956, nr 19, s. 1–2. Choć zmiany w Polsce były „niemałe”, 

a nawet „znaczne w stosunku do tego, co było jeszcze bardzo niedawno”, a „żelazna kurtyna oddziela-
jąca Polskę od Zachodu zrobiła się dziurawa jak przetak”, to Pragier zwracał uwagę na jego „całkiem 
jednostronną” przepustowość. Do Polski nadal nie dochodziły książki ani pisma emigracyjne, a wia-
domości o życiu emigracji politycznej podawano „tylko w wersjach ustalonych w urzędach warszaw-
skich” (Pandora [A. Pragier], „Druga rewolucja”, „Wiadomości” 1956, nr 33, s. 3). Zob. też: P. Ziętara, 
Emigracja wobec Października…, s. 158, 160).
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wschodzie i utrzymaniem granicy z Niemcami na Odrze i Nysie Łużyckiej47. Podobnie 
jak wcześniej, rząd RP nie doczekał się odpowiedzi na swe postulaty. Konsekwencja 
była świadectwem wierności ideałom i niezłomności władz na uchodźstwie, ale nie 
miarą ich osiągnięć. Emigranci nie byli w stanie przełamać politycznej izolacji na are-
nie międzynarodowej, w której znajdowali się od przeszło dziesięciu lat. Dysponując 
skromnymi środkami, nie mieli też wpływu na wydarzenia rozgrywające się w Polsce.

Przemawiając 27 października na otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej, August Za-
leski przyznał, że w kraju „zachodzą pewne zmiany na lepsze”, ale prawdziwej wolności 
nie ma. Jego zdaniem, „pod naporem opinii publicznej” narzucony Polsce siłą reżim 
komunistyczny musiał pójść na ustępstwa i przyznać się do stosowania „niebywałego 
ucisku” oraz do błędów w polityce gospodarczej. Prezydent ocenił, iż zmiany w kraju 
są rodzajem pałacowego przewrotu, manewrem. Według Zaleskiego, porozumienie za-
warte z przywódcami sowieckimi polegało na „oddaniu władzy cywilnej w ręce mniej 
znienawidzonej frakcji komunistycznej z pozostawieniem władzy wojskowej w ręku 
rosyjskim”, ale nadal trwały system komunistyczny oraz wasalna zależność narzuco-
na Polsce w Jałcie. Co charakterystyczne, prezydent nie wymienił nazwiska Gomuł-
ki, który kilka dni wcześniej został nowym przywódcą PZPR w Polsce, przypomniał 
natomiast, że do władzy wracają ludzie, którzy „wprowadzili i utrzymywali w oparciu 
o bagnety rosyjskie ten system, który doprowadził Polskę do jej stanu dzisiejszego”. 
Zaleski zdecydowanie przestrzegał rodaków w kraju przed przedwczesnymi wybucha-
mi rewolucyjnymi. Takie nieprzemyślane i ryzykowane działania uznał za skazane na 
niepowodzenie, gdyż przyniosłyby tylko zbędne ofiary. Odradzał też udział w pracach 
sabotażowych lub wywiadowczych służących obcym celom, a często organizowanych 
przez prowokatorów48. W ten sposób niedwuznacznie nawiązał do sprawy Bergu, czyli 
współpracy działaczy antyprezydenckiej Rady Politycznej z wywiadem amerykańskim 
i infiltracji tych działań przez komunistyczne tajne służby.

Przedstawiając na tym samym posiedzeniu Rady RP stanowisko rządu wobec wy-
darzeń w kraju, premier Pająk wyraził wielki podziw i radość z postawy rodaków, któ-
rzy wykazali wielką dojrzałość polityczną. Odczucia emigrantów z nadzieją witających 
przejawy liberalizacji w kraju częściowo udzieliły się również jemu. W ocenie szefa 
rządu masowe poparcie w Polsce dla Gomułki było wyborem mniejszego zła. Ostrze-
gał jednak emigrantów, by nie ulegali złudzeniu, iż Gomułka będzie skłonny zdradzić 
komunistyczną doktrynę. Chwalił natomiast rodaków za umiar w demonstracjach  
antyrosyjskich. Podobnie jak prezydent, odradzał przedwczesne zrywy powstańcze. 
Krytykując obojętność Zachodu na masakrę dokonywaną przez wojska sowieckie na 
ulicach Budapesztu, dowodził, że Polacy, podobnie jak Węgrzy, nie mogliby obecnie 
liczyć na pomoc z zewnątrz. Premier uznał, że w sytuacji, gdy nie można się spodziewać 
szybkiego uwolnienia Polski z niewoli, emigracja powinna wspomagać kraj „w długo-
trwałej walce o stopniowe przywracanie jego praw do pełnej wolności i niepodległości”. 
Dodał, iż obowiązkiem uchodźstwa jest nadal dążyć do celów maksymalnych. Do emi-

47 Stanowisko Rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 42, s. 1. 
48 Mowa prezydenta RP Augusta Zaleskiego…, s. 3; Wybór dokumentów…, s. 364–367; zob. też: P. Ziętara, 

Emigracja wobec Października…, s. 231.
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grantów apelował, aby w przełomowej chwili skupili się wokół prezydenta i rządu RP49. 
Nie negując dotychczasowych opinii i ocen, premier Pająk dostrzegł pewne pozytywne 
strony liberalizacji systemu komunistycznego oraz możliwość jego stopniowej ewolucji.

Kilka dni później Pająk zawiadomił Radę Ministrów o próbach nawiązania kon-
taktu z krajem „przy zachowaniu wszelkich ostrożności”. Nie sprecyzował jednak, na 
czym to polegało ani kto był partnerem w Polsce. Analizując opinie zachodniej prasy 
dotyczące sytuacji za żelazną kurtyną, ponownie podkreślił, że „wciąż jeszcze panuje 
na Zachodzie niezrozumienie tego, co tam się dzieje”50.

W podobnym tonie 3 listopada w Radzie RP przemawiał minister spraw zagranicz-
nych Zawisza. Za naiwne uznał pojawiające się na Zachodzie opinie, że „narodowe ko-
munizmy” w krajach Europy Środkowo-Wschodniej „można trwale przeciwstawiać ko-
munizmowi rosyjskiemu”. Twierdził, że ogół Polaków w kraju, podobnie jak emigracja, 
walczy o całą, niepodległą i wolną Polskę. W jego ocenie „manifestacyjne poparcie udzie-
lone Gomułce przez naród polski w 95 proc. antykomunistyczny nie jest niczym innym 
jak tylko chęcią skorzystania z okazji rozprawienia się z jednym wrogiem – okupacją 
sowiecką, odkładając na później rozprawienie się z drugim wrogiem – komunizmem, 
pod kierownictwem chociażby tego samego Gomułki”51. Zawisza pośrednio przyznał, 
że wraz z dojściem Gomułki do władzy sytuacja w kraju uległa jednak pewnej zmianie.

Zdecydowanie bardziej prokrajowe stanowisko zajął Kotowicz. Zafascynowany nie-
złomną postawą rodaków w Polsce i siłą społecznej presji, z podziwem pisał, iż naród 
„sam, bez niczyjej pomocy zapalił w kraju pochodnię wolności i targa nałożonymi na 
niego kajdanami”. Według redaktora „Głosu Powszechnego”, to naród był motorem 
przemian w ojczyźnie – Polaków nie przestraszyły sowieckie czołgi, nie zniechęciła ich 
obojętność Zachodu: „młodzież, która nawet nie pamięta wolnej Polski, którą przez 
dziesięć lat truto jadem bezbożnej propagandy, sączonej z Kremla, dziś na cały głos 
krzyczy: precz z Moskalami! I gotowa jest z gołymi rękami znów iść na czołgi wroga”. 
Z dumą pisał, że pierwszą rundę naród wygrał w krwawym powstaniu w Poznaniu: 
„Zdobył [wówczas] wolny głos do wołania na cały świat o tym, o czym nawet bała się 
pisać prasa wolnego świata”. Jesienią 1956 r. Kotowicz, ciągle jeszcze „zamkowy” pub-
licysta, z zapartym tchem czekał na rundę drugą52.

49 Stanowisko rządu RP w sprawie ostatnich wydarzeń w kraju. Przemówienie prezesa Rady Ministrów  
Antoniego Pająka, „Głos Powszechny” 1956, nr 43, s. 3–4.

50 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 2 XI 1956 r.
51 Minister A. Zawisza o polityce Rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 44, s. 3; zob. też: Wybór doku-

mentów…, s. 374–375.
52 Z. K[otowicz], Niezłomny, „Głos Powszechny” 1956, nr 42, s. 1. Postępująca izolacja i dekompozycja 

obozu „zamkowego” oraz narastająca różnica w ocenie sytuacji w kraju sprawiły, że na początku 1957 r. 
Kotowicz (a wraz z nim redagowany przezeń „Głos Powszechny”) przeszedł na pozycje „prokrajowe”, co 
doprowadziło tego emigracyjnego publicystę do nawiązania współpracy z wywiadem PRL. Szerzej na 
temat ewolucji poglądów Kotowicza: K. Tarka, Od „zamku” do Gomułki. Postawa i działalność Zygmunta 
Kotowicza, redaktora emigracyjnego „Głosu Powszechnego”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, z. 2, 
s. 99–114; idem, Jest tylko jedna Polska? Emigranci w służbie PRL, Łomianki 2014, s. 199–254. Jedną 
z form dywersji wobec wychodźstwa było finansowe wspieranie przez komunistyczny wywiad i MSZ 
środowisk opowiadających się za współpracą z krajem, czyli de facto z władzami PRL. Po Październi-
ku ’56 do najważniejszych tego rodzaju inicjatyw należały redagowane przez Karola Lewkowicza „Od-
głosy” (przemianowane na „Oblicze Tygodnia”) oraz „Kronika” Bolesława Świderskiego. Te i inne pisma 
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Analizując na bieżąco wydarzenia w kraju, redaktor „Głosu Powszechnego” pod-
kreślił, że w końcu października Polacy gotowi byli stanąć do walki o wolność. Według 
niego, ta determinacja sprawiła, iż „czołowi oprawcy kremlowscy zobaczyli nagle, że 
Warszawa może stać się dla nich pułapką, i wydali rozkaz cofnięcia się sowieckich wojsk”. 
Kotowicz z emfazą stwierdził: „Moskwa na oczach całego zdumionego świata dostała 
[od Polaków] w twarz. […] Po raz drugi w XX w. Warszawa stanęła na drodze trium-
falnego marszu Moskali na podbój świata”. Uznał, że fala wydarzeń wyniosła do władzy 
Gomułkę, który stał się dla rządzącego reżimu jedyną nadzieją na ratunek – naród go 
poparł, ale nie bezwarunkowo. Dodał, iż z powrotem Gomułki do władzy Polacy w kra-
ju wiązali nadzieje na dalsze zmiany. Znamienne, że redaktor emigracyjnego pisma nie 
przesądzał, czy są one realne, czy płonne: „Co w wypowiedziach Gomułki było szczere, 
co nie, i co on zdoła przeprowadzić, a czego nie – o tym w tej chwili trudno sądzić”53.

„Głos Powszechny” na pierwszej stronie informował o zwolnieniu z internowania 
prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego i jego powrocie do stolicy. Na stanowiska wrócili 
też pozostali biskupi. W komentarzu redakcja podkreśliła, że nie było to podyktowa-
ne „tylko uczuciem sprawiedliwości i chęcią naprawienia wyrządzonych im krzywd”, 
ale także „leżało w najżywotniejszym interesie reżimu, a przede wszystkim Gomułki”. 
Z zadowoleniem pisano, że zwolnienie prymasa wywołało ogromną radość wśród Po-
laków oraz „spowodowało uspokojenie wzburzonych umysłów”54. Tygodnik przyznał 
pośrednio, że Gomułka w przeciwieństwie do swoich poprzedników potrafił kierować 
się politycznym pragmatyzmem.

Za przykładem Polaków również Węgrzy wyszli na ulice, żądając wolności. Już 
pierwsze doniesienia wskazywały, że wydarzenia nad Dunajem przybrały zdecydowanie 
dramatyczniejszy obrót. „Głos Powszechny” krytykował węgierskiego premiera Imre-
go Nagya, że „już w pierwszym dniu zdradził swych rodaków” – nie tylko tolerował 
zauszników Kremla na najwyższych stanowiskach w partii komunistycznej i państwie, 
ale także wezwał wojska sowieckie i ogłosił stan wyjątkowy. W rezultacie na Węgrzech 
polała się krew: „Ten krwawy prysznic na entuzjazm Węgrów – komentowało pismo – 
jest chyba najwymowniejszym świadectwem, że dopóki w jakimkolwiek kraju pozostają 
wojska sowieckie, nie może być mowy o pełnej wolności jego narodu”55.

Wiadomości napływające z Budapesztu w październiku i listopadzie 1956 r. wstrząs-
nęły polskim Londynem. Tragedia węgierskiego powstania odbiła się szerokim echem, 

za pieniądze z Warszawy zwalczały emigrację polityczną oraz przekonywały Polaków na wychodźstwie 
do pozytywnego stosunku wobec Polski Ludowej. Choć ukazywały się za granicą, w rzeczywistości były 
echem propagandy komunistycznej w Polsce (szerzej zob. K. Tarka, Działalność Karola Lewkowicza – 
przyczynek do powstania orientacji prokrajowej na emigracji, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1 (15), 
s. 139–168; idem, Jest tylko jedna Polska?…, s. 49–94; idem, Jest tylko jedna Polska. Bolesław Świder-
ski – emigrant w służbie Polski Ludowej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1 (11), s. 273–308; idem, 
Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów, Łomianki 2007, s. 197–250. Zob. też: W. Bagieński, 
Przyczynek do historii emigracyjnej prasy „prokrajowej” [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. 
Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego, red. T. Wolsza, S. Ligarski, Warszawa 2010, s. 301–335.

53 Z. Kotowicz, Naród polski w walce o wolność, „Głos Powszechny” 1956, nr 42, s. 1–2.
54 Wszyscy biskupi polscy na wolności, „Głos Powszechny” 1956, nr 44, s. 1, 4; Prymas Polski Kardynał 

Wyszyński w Warszawie, „Głos Powszechny” 1956, nr 43, s. 1.
55 Krwawy tusz na Węgrzech, „Głos Powszechny” 1956, nr 42, s. 2.
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emigracyjne władze przekazały liczne wyrazy sympatii i solidarności. Oprócz gestów 
rząd nie mógł jednak zrobić nic więcej. „My Polacy – mówił 27 października na posie-
dzeniu Rady Rzeczypospolitej premier Pająk – nie posiadamy żadnej innej możliwości 
przyjścia narodowi węgierskiemu z pomocą”. Szef rządu RP oskarżył państwa zachodnie 
o brak reakcji „na tę straszliwą zbrodnię Rosji”56. W przyjętej tego dnia uchwale człon-
kowie Rady zawarli „słowa czci dla poległych bohaterów walczących Węgier i słowa 
przyjaźni i podziwu dla bratniego narodu węgierskiego”57.

Następnego dnia minister Zawisza reprezentował rząd RP podczas nabożeństwa 
urządzonego przez Wolnych Węgrów, przekazał im też ostatnią uchwałę Rady RP58. 
Przemawiając 3 listopada w Radzie RP, szef emigracyjnej dyplomacji złożył hołd wę-
gierskim powstańcom. Zawisza zarzucił również rządom zachodnim, że „nie zdo-
były się na kategoryczną postawę w obronie słusznej sprawy wyzwolenia narodów 
ujarzmionych”, nawet „wobec rzezi dokonanej na Węgrzech przez okupacyjne wojska 
sowieckie”59.

Krwawe zdławienie węgierskiego powstania, przy bezczynności Zachodu, powstrzy-
mywało emigrację od nawoływania rodaków w kraju do czynnej walki o wolność i nie-
podległość. Po drugiej interwencji sowieckiej prezydent Zaleski 5 listopada apelował 
o zachowanie spokoju: „Niech los Węgier […] będzie dla was przykładem, czego mo-
żecie spodziewać się zarówno od Wschodu, jak i Zachodu”. Przestrzegając przed nie-
przemyślanymi krokami prowadzącymi do nieobliczalnych konsekwencji, podkreślił, 
że Polska w żadnej mierze nie może jeszcze liczyć na pomoc Zachodu60. Mimo krytyki 
tamtejszych rządów „zamkowi” politycy mieli świadomość, że to jedyny potencjalny 
sojusznik sprawy polskiej.

Dwa dni później Rada Ministrów na wniosek premiera uchwaliła oświadczenie, 
w którym gorąco apelowała „do wszystkich rządów wolnych narodów świata o na-
tychmiastową, nie tylko słowną i humanitarną, lecz także realną pomoc dla bohaterów 
węgierskich walczących z barbarzyńcami wschodnimi”61. W Waszyngtonie, Londynie 
czy Paryżu głos rządu RP od dawna nie był jednak brany pod uwagę.

W polskim Londynie tliła się nadzieja, że śmiertelny bój Węgrów o wolność i nie-
podległość obudzi sumienia demokracji zachodnich. Reakcja na zbrodnię, której na 
oczach całego świata dokonywał Kreml, nie mogła się ograniczyć do protestów opinii 
publicznej w wolnym świecie czy rozmów dyplomatycznych. „Głos Powszechny” wprost 
apelował do rządów zachodnich: „dajcie zbrojną pomoc ginącym Węgrom – dopóki 

56 Stanowisko Rządu RP w sprawie ostatnich wydarzeń w Kraju. Przemówienie prezesa Rady Ministrów An-
toniego Pająka na I posiedzeniu 4 sesji Rady Rzeczypospolitej w dniu 27 października 1956 roku w Lon-
dynie, „Głos Powszechny” 1956, nr 43, s. 4.

57 Polska i Węgry, „Głos Powszechny” 1956, nr 43, s. 4; Wybór dokumentów…, s. 363; zob. też: K. Tarka, 
Emigracyjna dyplomacja…, s. 225.

58 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 2 XI 1956 r.
59 Minister A. Zawisza o polityce Rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 44, s. 3; zob. też: K. Tarka, Emigra-

cyjna dyplomacja…, s. 225.
60 Do Kraju, „Głos Powszechny” 1956, nr 44, s. 1; Wybór dokumentów…, s. 384; zob. też: K. Tarka, Emi-

gracyjna dyplomacja…, s. 226.
61 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 7 XI 1956 r.; zob. też: K. Tarka, 

Emigracyjna dyplomacja…, s. 226.
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nie będzie za późno”62. Żądając natychmiastowego, realnego wsparcia „dla jeszcze wal-
czących bohaterów węgierskich”, redakcja pisma „Pod Światło” alarmowała: „zdziczałe 
mongolskie hordy bolszewickie” dokonują na Węgrach masowej zbrodni63.

Mimo prozachodnich sympatii emigracyjni politycy mieli świadomość, że uchodź-
stwo zdane jest tylko na własne siły. Lekcja węgierska była tego wymownym przykładem. 
Rozczarowanie polityką Zachodu pogłębiało frustrację. W ocenie emigracji nie tylko 
nie mógł on sobie przypisywać żadnych zasług w wyzwalaniu narodów ujarzmionych 
spod sowieckiej dominacji, ale w dużym stopniu był odpowiedzialny za ostatnie wy-
padki na Węgrzech: „Świat zachodni – pisał z goryczą publicysta związany z obozem 
»zamkowym« – w ciągu ostatnich lat popełnił moc błędów. Oprócz tego jest egoistyczny 
i tchórzliwy. Tylko w jednym przypadku podejmie zdecydowaną akcję przeciw Rosji, 
a mianowicie gdy będzie do tego zmuszony. Spójrzmy na Węgry. Patrzmy, co się tam 
dzieje. I przypomnijmy sobie kilka faktów. – W radio Free Europe była sekcja węgier-
ska. Tak zwani mężowie stanu na Zachodzie bredzili na temat polityki »wyzwolenia«. 
Potem głosili inną teorię. Przewidywali, że trzeba pomagać siłom wewnątrz państw 
satelickich, które potrafią same zrzucić jarzmo sowieckie. Zapamiętajmy tę »politykę« 
i wyciągnijmy z niej odpowiednie wnioski…”64. O niemoc, cynizm i moralny upadek 
Zachód (zwłaszcza Stany Zjednoczone) oskarżali także inni „zamkowi” publicyści: „Za-
topienie we krwi najszlachetniejszych i masakra przez czołgi sowieckie narodu węgier-
skiego – pisał Xawery Glinka – została dokonana z zimnym okrucieństwem i pogardą 
dla wszystkich ideałów ludzkich, na oczach całego świata”65.

Na emigracji polski, ale przede wszystkim węgierski Październik oceniano jako 
propagandową klęskę Związku Sowieckiego. Patrząc z dłuższej perspektywy, był to po-
czątek końca systemu komunistycznego: „Już teraz nie ma się nad czym zastanawiać. 
Obecnie Rosja rozporządza tylko brutalną siłą. To jest bardzo dużo i… bardzo niewiele. 
Natomiast ideologia jej już nie nadaje się na eksport. […] Wypadki, które miały miejsce 
w Polsce, a zwłaszcza masakra dokonana przez sowieckie czołgi na Węgrzech, zniszczyły 
cały dorobek propagandowy czerwonych katów rezydujących na Kremlu. Rosja nagle 
stanęła wobec świata – bez maski. Związek Radziecki to związek oszustów, morderców, 
katów i zbrodniarzy! Komunistom na Zachodzie wstyd się będzie przyznawać, że do 
tych łotrów mieli dawniej sympatię”66.

W pierwszych dniach listopada 1956 r. Kotowicz zwrócił się do całej emigracji, aby 
przyszła narodowi z odsieczą. Krytykując pasywną politykę rządu na uchodźstwie, ape-
lował: „Jeżeli polska emigracja polityczna nie chce stracić związku z żywym i wielkim 
narodem polskim, musi natychmiast włączyć się w walkę o jego pełną wolność. Musi 
podjąć pełny współudział już w następnym etapie tej walki”. W nowej sytuacji za głów-

62 A.P. [A. Pragier?], Wielkie niebezpieczeństwo, „Głos Powszechny” 1956, nr 44, s. 1.
63 Niebywała zbrodnia, „Pod Światło” 1956, nr 20, s. 1.
64 L. Szkocki, Poznań–Warszawa–Budapeszt, Londyn 1956, s. 4; zob. też: K. Tarka, Emigracyjna dyploma-

cja…, s. 226.
65 X. Glinka, Wolność nie ma ceny, „Pod Światło” 1956, nr 20, s. 5; zob. też: W. Gunther, „L’ordre règne 

à Varsovie”, „Pod Światło” 1956, nr 21, s. 3.
66  L. Szkocki, Poznań–Warszawa–Budapeszt…, s. 6–8; zob. też: K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja…, 

s. 226–227.
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ne zadanie wychodźstwa redaktor „Głosu Powszechnego” uważał doprowadzenie do 
uznania przez Zachód granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej: „Niechże polska emigracja 
polityczna na tym przynajmniej odcinku wystąpi energicznie i solidarnie, a będzie miała 
za sobą poparcie całego narodu polskiego”. Prowadząc kampanię w sprawie między-
narodowego uznania zachodniej granicy Polski, począwszy od numeru 43 z 3 listopa-
da 1956 r. „Głos Powszechny” przez blisko rok ukazywał się z nagłówkiem „Żądamy 
od Zachodu uznania granicy Polski na Odrze i Nysie”67.

Trwając przy dotychczasowych założeniach, w orędziu na Święto Niepodległości 
prezydent Zaleski podkreślił, że Polska nie jest państwem niepodległym, a „pewne 
rozluźnienie kajdan rosyjskich, które nosi nazwę odwilży”, nie oznacza niezależności. 
Bagatelizując znaczenie procesów dokonujących się za żelazną kurtyną, dodał: „Ale nie 
każda odwilż jest oznaką wiosny. Niekiedy przerywa ona tylko chwilowo najostrzejszą 
zimę”68. W obozie prezydenckim nadal dominowało przekonanie, że zmiany nad Wisłą 
są ograniczone i pozorowane.

Ze względu na trwałe zagrożenie ze wschodu władze na uchodźstwie mogły wy-
brać tylko opcję prozachodnią. Przypominając na posiedzeniu Rady Rzeczypospolitej 
17 listopada zasady polityki rządu RP, premier Pająk stwierdził z nadzieją: „Przyjdzie 
czas, że nasze polskie interesy zbiegną się z interesami Zachodu”. Wytykał cynizm i ob-
łudę Kremla i wskazywał, że brutalne zdławienie węgierskiego powstania potwierdzało 
przestrogi „zamkowych” polityków, iż wcześniejsze „uśmiechy Chruszczowa i Bułga-
nina” były tylko zmianą taktyki sowieckiej: „Dzisiaj sprawdziły się nasze przewidywa-
nia w świetle obecnych wypadków. Nawet najbardziej nieufni przekonali się, że Rosja 
prowadzi politykę agresji w stosunku do całego świata”69.

Oceniając wizytę władz PRL w Moskwie w drugiej połowie listopada, emigracyjny 
premier stwierdził, że Gomułka został quasi-gubernatorem Polski oraz otrzymał obiet-
nicę złagodzenia ucisku gospodarczego, a „poza tymi papierowymi na razie ustępstwami 
wszystko inne pozostało bez zmian”. Pająk uznał, iż odwilż przyniosła chwilową ulgę, 
ale nie ma to „nic wspólnego z niepodległością”, a w tej sytuacji działalność rządu RP 
jest krajowi tym potrzebniejsza70.

Na łagodniejszą ocenę Gomułki nieoczekiwanie zdobył się Adam Pragier. Niezłom-
ny publicysta nie odmawiał nowemu szefowi partii komunistycznej odwagi osobistej 
i rozumu. Pisał, że w dniach „przewrotu warszawskiego” Gomułka, czując poparcie ca-
łego narodu, nie pozwolił się ograć i odsunął od władzy najbardziej znienawidzonych 
przedstawicieli komunistycznego establishmentu. Podkreślił, iż Polacy w kraju wykazali 
się umiarem i dyscypliną, dzięki czemu nie polała się krew, ale etap Gomułki oznaczał 
co najwyżej pewną autonomię w sprawach wewnętrznych i ograniczenie wyzysku go-
spodarczego. Pragier nie miał złudzeń, że Polska nadal pozostanie w bloku sowieckim, 
a komuniści zachowają monopol na rządy nad Wisłą. Przypominał jednak, iż gdy Wę-
grzy próbowali zdobyć prawdziwą wolność, zostali ponownie ujarzmieni, „przy cał-

67 Z. Kotowicz, Narodowi z odsieczą, „Głos Powszechny” 1956, nr 43, s. 1.
68 A. Zaleski, Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości, „Głos Powszechny” 1956, 

nr 44, s. 1.
69 [A. Pająk], Zasady polityki Rządu RP, „Głos Powszechny” 1956, nr 47, s. 1, 3.
70 AIPMS, PRM-K 103/35, Protokół posiedzenia Rady Ministrów RP, 23 XI 1956 r.
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kowitej bezczynności Zachodu”. Wybiegając w przyszłość, stwierdził optymistycznie: 
„To, co stało się w Polsce i na Węgrzech, to tylko początek zmagań o wolność wielkiego 
zespołu narodów Europy. Niepodobna sobie wyobrazić, by proces ten, raz rozpoczęty, 
mógł się zatrzymać. Iść będzie naprzód, nieznanymi jeszcze drogami i wbrew wszyst-
kim potęgom świata, aż cele swoje osiągnie”71.

Inni „zamkowi” publicyści byli jednak bardziej zdystansowani wobec Gomułki. Jan 
Walewski nie odmawiał mu mądrości politycznej. Zaznaczył, że w październiku 1956 r. 
Gomułka, podobnie jak społeczeństwo, nie dał się sprowokować, choć istniały pewne 
siły, które do tego dążyły, a Polacy w kraju wybrali go jako mniejsze zło. Publicysta nie 
miał wątpliwości, że program Gomułki, „tego starego, polskiego komunisty”, nie jest 
zgodny z oczekiwaniami narodu polskiego: „Na straży bowiem wszystkich poczynań 
Gomułki stoi Moskwa. Zaś polski naród nie chce żadnego komunizmu. Także i »pol-
skiego« towarzysza Gomułki”. Uznał, iż w tej sytuacji działalność niepodległościowej 
emigracji polskiej „nie może ulec żadnej zmianie”72. Xawery Glinka przyznał, że Gomuł-
ka uratował Polaków przed losem Węgrów, a jego rządy mogą przynieść chwilową ulgę, 
ale jego zdaniem „cena, którą Polacy mają za to »uratowanie« zapłacić, jest tak wysoka, 
że równa się samobójstwu. Ceną tą jest wyrzeczenie się wszystkich snów o prawdziwej 
wolności narodu i skazanie się na powolne dogorywanie w niewoli komunistycznej”. 
Wskazując na różnicę między postawą kraju i emigracji, podkreślił: „Naród może i po-
winien nieraz szukać rozwiązań kompromisowych, emigracja na żaden kompromis nie 
ma prawa” – jedynym zadaniem i obowiązkiem wychodźstwa było „uparte wysuwanie 
żądań maksymalnych”73. Uznanie Gomułki za polityka, który choćby w ograniczonym 
zakresie reprezentuje interesy narodowe, oznaczało jednak zasadniczą zmianę.

Na temat sytuacji w kraju wypowiedziały się również niektóre ugrupowania tworzące 
obóz „zamkowy”. W ocenie Komitetu Centralnego Związku Socjalistów Polskich odwilż 
polegała na stworzeniu przez Związek Sowiecki „pozorów przywrócenia w pewnym za-
kresie wolności w podbitej części Europy” – Kreml nie tylko nie rezygnował z panowania 
na tym obszarze, ale nadal traktował go jako przyczółek, który pozwoli podbić resztę 
Europy i cały świat. „Zamkowi” socjaliści uważali, że Sowieci w październiku porzucili 
„swoje najwierniejsze sługi, które dotąd w ich imieniu rządziły Polską”, i pogodzili się 
ze zmianami nad Wisłą. Wskazywali jednak, iż Polska nie odzyskała wolności i nadal 
pozostawała częścią sowieckiego systemu imperialnego. Potępiając okrutne zdławienie 
węgierskiego powstania przez Moskwę, podkreślali, że ten „akt ludobójstwa” nie wy-
wołał odpowiedniej reakcji mocarstw zachodnich. Tragedia Węgier pokazała, że Polska 
nie mogłaby liczyć na skuteczną pomoc ze strony Zachodu, ale żądano uznania grani-
cy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz udzielenia Polsce pomocy gospodarczej, która była 
„konieczna dla złagodzenia nędzy nękającej kraj wskutek wieloletniego rabunku Polski 
przez Sowiety”. Z podobnymi postulatami wystąpił również Zarząd Główny Stronnictwa 
Ludowego „Wolność”. Podkreślając, że władzę w Polsce wciąż sprawuje partia komuni-

71 A. Pragier, Przemiany, „Pod Światło” 1956, nr 21, s. 2. Podobnie zob. Pandora [A. Pragier], Odwilż i po-
wódź, „Wiadomości” 1956, nr 47, s. 3; Pandora [A. Pragier], Przewrót warszawski, „Wiadomości” 1956, 
nr 51, s. 3; zob. też: P. Ziętara, Emigracja wobec Października…, s. 232–233.

72 J. Walewski, Narodowa w formie, komunistyczna w treści, „Pod Światło” 1956, nr 22, s. 1–2.
73 X. Glinka, Emigracja i Gomułka, „Pod Światło” 1956, nr 22, s. 5.
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styczna, „zamkowi” ludowcy przyznali, iż „mimo wszystko jest widoczna poprawa na 
lepsze w porównaniu z poprzednim okresem krwawego terroru politycznego i prawdzi-
wie kolonialnego wyzysku ekonomicznego”. Symbolami zmian były zwolnienie pryma-
sa Wyszyńskiego i obietnica wstrzymania przymusowej kolektywizacji. Nawet Związek 
Ziem Wschodnich RP nie wykluczał, że „nowi rządcy w Polsce są w duszy Polakami”, 
a nie tylko posłusznymi narzędziami Kremla. Wyrażano też nadzieję, że zmiany, które 
zaszły w Polsce, „przy zwartej, a przede wszystkim spokojnej postawie narodu” mogą 
stanowić pierwszy krok na drodze do odzyskania wolności i niepodległości74. Po Paź-
dzierniku ’56 „zamkowym” politykom trudno było podtrzymywać opinię, że w kraju 
nic się nie wydarzyło.

Gdy minęła groźba sowieckiej interwencji wojskowej, w Polsce na pierwszym planie 
znalazły się problemy gospodarcze. Według Kotowicza, warunkiem odbudowy krajowej 
gospodarki było porzucenie sowieckich eksperymentów w rolnictwie oraz zachodnie 
wsparcie ekonomiczne. W tej ostatniej sprawie – postulował kolejny raz – „emigracja 
polska powinna poprowadzić jak najbardziej konsekwentną akcję domagającą się od 
Zachodu pomocy gospodarczej dla Polski”. Redaktor „Głosu Powszechnego” uważał, że 
nadszedł czas, by „Zachód miast gumowych baloników i tonami produkowanej bibuły 
propagandowej [aluzja do akcji „balonowej” – K.T.] zaczął wysyłać do Polski tonami 
zboże i nawozy oraz sprzęt rolny; a miast tu [na emigracji – K.T.] hodować generałów 
kondotierów [aluzja do gen. Andersa – K.T.], zechciał pomagać hodowli w Polsce, wy-
syłając rozpłodowe, rasowe bydło”75. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości 
„zamkowych” elit politycznych Kotowicz nie wysuwał postulatów maksymalnych (nie-
podległość, granica wschodnia z 1939 r., wolne wybory). Miał świadomość, że w ów-
czesnych realiach dla władz w Warszawie były one niemożliwe do przyjęcia i spełnienia. 
Za ważne uznał zmiany cząstkowe w sferze gospodarczej oraz politycznej.

Odpowiadając 15 grudnia na dwudniową debatę w Radzie RP, premier Pająk za-
znaczył, że rząd dostrzega zmiany w kraju, nigdy jednak „nie miał i nie ma żadnych 
wątpliwości co do zamiarów komunistycznych”. W jego ocenie „komunistyczny reżim 
w Polsce zmierza tylko do utrzymania się u władzy, której z nikim dzielić nie chce”. Szef 
rządu był przekonany, iż Polacy w kraju mieli takie same cele i dążenia jak emigracja, 
ale nie mogli ich osiągnąć. Podkreślił, że wbrew podszeptom władz PRL polityczna mi-
sja emigracji się nie skończyła i nie zmieni się to dopóty, dopóki Polska nie będzie cała, 
wolna i niepodległa, na jej terytorium nie będzie ani jednego obcego żołnierza, a Polacy 
w prawdziwie wolnych wyborach powołają sejm Rzeczypospolitej. Pająk oświadczył, że 
rząd utrzymuje kontakty z krajem i przyjeżdżającymi stamtąd ludźmi, ale nie mają one 
charakteru wywiadowczego i są oparte „na zgoła innym podłożu, jak to czynili bergow-
cy”. W tej sprawie premier nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. Przyznał natomiast, 
że utworzone na początku roku pod patronatem rządu Studium Spraw Krajowych nie 
spełniło oczekiwań. Formalnie nie zostało zlikwidowane, ale znajdowało się w stanie 
reorganizacji. Przyczyną trudności był „brak porozumienia się osób, które podjęły się 
obowiązków badania zagadnień kraju”. Pająk zapewniał, że rządowi bardzo zależy na 

74 Emigracja polityczna o sytuacji w kraju, „Głos Powszechny” 1956, nr 48, s. 2.
75 Z. Kotowicz, O natychmiastową pomoc Krajowi, „Głos Powszechny” 1956, nr 47, s. 1.
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reaktywowaniu studium, problem polegał na znalezieniu odpowiednich i chętnych do 
pracy osób76. Ograniczone możliwości finansowe władz emigracyjnych rzutowały na 
prace studyjne dotyczące sytuacji w Polsce.

W przemówieniu noworocznym 6 stycznia 1957 r. premier oświadczył, że Polska do-
tychczas nie odzyskała pełnej wolności i suwerenności, ale w krajach za żelazną kurtyną 
nastąpił poważny wstrząs wewnątrz partii komunistycznych: „Jesteśmy świadkami zała-
mywania się ideologii komunistycznej pod wpływem nagromadzonego niezadowolenia 
poszczególnych narodów, którym Moskwa narzuciła siłą administrację komunistyczną 
rządów marionetkowych przed dziesięciu laty”. Ponownie wyraził „wielki podziw dla 
dojrzałości politycznej i instynktu państwowego […] braci w kraju”. Uznał, że swoją po-
stawą Polacy w ojczyźnie zmusili partię komunistyczną „do zmiany nie tylko taktyki, lecz 
i dotychczasowych metod rządzenia”, potrafili przy tym uniknąć losu Węgier. W ocenie 
Pająka narodowe powstanie na Węgrzech „odsłoniło przed światem całą nikczemność 
bolszewickiej ideologii”. Ponownie wytknął on Zachodowi, że „pozostał głuchy na za-
klęcia i wołania o pomoc bohaterów węgierskich”. Za obowiązek emigracji politycznej 
uznał bezkompromisową walkę o wolną i niepodległą Polskę. Rząd RP dążył do mię-
dzynarodowego uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz przywrócenia granicy 
wschodniej z traktatu w Rydze. Premier podkreślił, że władze na emigracji nigdy nie 
uznają reżimu komunistycznego: „Kto pragnie układów z Rosją, powinien wyjechać do 
kraju”. W przekonaniu Pająka rola emigracji politycznej nie tylko się nie skończyła, ale 
jeszcze wzrosła. Docenił osiągnięcia rodaków w kraju, ale podkreślał, że wiele jeszcze 
zostało do zrobienia. Obrazowo stwierdził: „Jakkolwiek na murach twierdzy komuni-
stycznej pojawiły się rysy, to nie zapominajmy ani przez chwilę, że twierdza ta jeszcze 
się nie rozpada. Potrzeba jeszcze dużo wysiłków. Naszym zadaniem jest wykorzysta-
nie każdej okazji ku temu, aby powiększać rysy twierdzy komunistycznej, zamieniać je 
w szczerby i rozpadliny, aby wreszcie z pomocą wszystkich sił wolnych narodów w ca-
łym świecie zburzyć doszczętnie i na zawsze gniazda ludobójców, przede wszystkim na 
samym Kremlu oraz we wszystkich jego filiach”77.

Także prezydent Zaleski dostrzegł, że w roku 1956 w kraju i na świecie doszło do 
istotnych zmian. Jego zdaniem, „życie stało się w Polsce łatwiejsze”. Cieszył się ze zwol-
nienia prymasa Wyszyńskiego. Pozytywnie oceniał częściowe przywrócenie wolności 
obywatelskich, osłabienie ucisku policyjnego i zapowiedź zmian w gospodarce. Do-
dał, że osiągnięcia były mniejsze niż społeczne oczekiwania. Obawiał się również, czy 
okażą się trwałe. Prezydent podkreślił jednak, że „okupacja rosyjska trwa nadal”, na 
terytorium Polski stacjonują wojska sowieckie, a kwestia ziem wschodnich jest w kra-
ju politycznym tabu78.

„Zamkowi” politycy dostrzegali w kraju pewną poprawę, ale nie liczyli na zmiany 
zasadnicze, ich zdaniem, Polska nie była państwem niepodległym. Głosząc postulaty 
maksymalne (niepodległość, przywrócenie przedwojennej granicy na wschodzie), nie 

76 Odpowiedź premiera Pająka Radzie RP, „Głos Powszechny” 1957, nr 1, s. 2, 4.
77 Noworoczna deklaracja Rządu RP. Przemówienie prezesa Rady Ministrów, „Głos Powszechny” 1957, nr 2, 

s. 3.
78 Prezydent RP o Kraju i sytuacji międzynarodowej, „Głos Powszechny” 1957, nr 2, s. 1.
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wiązali wielkich nadziei z drogą przekształceń ewolucyjnych. Stawiali na obalenie sy-
stemu komunistycznego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
a nie na jego liberalizację. Uważali, że występują w imieniu Polski, pozbawionej suwe-
renności i możliwości wyrażania własnej woli. Mimo ofiarności, zaangażowania i od-
dania sprawie nie mieli jednak możliwości efektywnego działania, nie zdołali wywrzeć 
bezpośredniego wpływu na wydarzenia w kraju, a tym bardziej na sytuację między-
narodową. To raczej wydarzenia nad Wisłą stały się pośrednim impulsem do ożywie-
nia prac rządu RP na uchodźstwie.

Brak kontaktów z ojczyzną, polityczna marginalizacja na arenie międzynarodowej 
i wewnętrzne spory sprawiły, że emigranci nie przygotowali realnego planu wyzwolenia 
Polski. W przeciwieństwie do innych ośrodków (Radio Wolna Europa czy „Kultura”) 
„zamkowi” politycy, odcięci od Polski i zrażeni wcześniejszymi doświadczeniami swo-
ich przeciwników z Rady Politycznej (sprawa Bergu), nie szukali kontaktów z krajem, 
mając także mniejsze możliwości finansowe i organizacyjne. Zachowali niezłomną 
postawę i nie widzieli szans na jakikolwiek kompromis z władzami PRL. Czekali ra-
czej na zmiany geopolityczne. Próbowali (bezskutecznie) zainteresować sprawą polską 
zachodnie rządy i międzynarodową opinię publiczną. Ignorowani przez Zachód, nie 
zaistnieli również – nawet jako obiekt krytyki władz PRL – w społecznej świadomości 
rodaków w kraju, nie stali się dla nich punktem odniesienia. W polskim Londynie na-
dal dominowało jednak przekonanie, że emigracja jest potrzebna, że w walce o wolną 
Polskę ma do odegrania doniosłą rolę.

Słowa kluczowe: polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii po II wojnie świato-
wej, władze RP na uchodźstwie, wydarzenia 1956 r. w Polsce
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A rationed “thaw”. “The Castle” on emigration towards the events in 
Poland and the Eastern Bloc in 1956

The article presents the position of “the Castle” on emigration (the President, govern-
ment and the Council of the Republic of Poland) towards the events in Poland and the 
Eastern Bloc in 1956. The politicians and publicists of  “the Castle”, observing some changes 
in the country, did not expect that they would lead to basic changes. The opinion prevailed 
that Poland was not an independent state and that the Soviet occupation still persisted. 
Propagating maximum demands (independence, restoration of the pre-war border in the 
east), they did not have much hope in an evolutionary course of changes. They opted for 
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a deposition, and not a liberalisation of the communist system in Poland and the rest of 
Central-Eastern Europe. They considered themselves as the spokespeople of the interests 
of Poland, which had no sovereignty and no opportunity to express its own will. Despi-
te generosity, commitment and devotion to these matters, they did not have a possibility 
to act effectively and they failed to put a direct effect on the events in Poland, let alone 
the international situation. It is rather the events over the Vistula River which became 
an indirect impulse for works of the Polish Government in Exile. No contacts with the 
country, political marginalisation on the international stage and internal disputes had 
resulted in the fact that the emigrants had prepared an actual liberation plan for Poland. 
As opposed to the other centres in exile (Radio Free Europe or “Kultura”), the politicians 
of “the Castle” were cut off from Poland and discouraged by the previous experience of 
their opponents from the Political Council (the Bergu case), and did not seek contact with 
the country, also having smaller financial and organisational possibilities in this respect. 
Keeping a stubborn attitude, they did not see the possibility for any compromise with the 
authorities of the People’s Republic of Poland. They instead waited for a change in the 
general international situation. They also tried to raise the interest (although without ef-
fect) of the western governments and international public opinion in the issue of Poland.

Key words: Polish political emigration in the UK after World War II, authorities of the 
Republic of Poland in exile, 1956 events in Poland
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