
Pomimo zastrze˝eƒ nale˝y zaznaczyç, ˝e wydana w 2003 r. Emigracyjna dy-
plomacja stanowi istotny wst´p do dalszych badaƒ nad dzia∏alnoÊcià polskiego
rzàdu na uchodêstwie.

Anna Cichocka

Sune Persson, „Vi ˆker till Sverige”. De vita bussarna 1945, Fi-
scher & Co 2003, ss. 552, il., mapy

W latach II wojny Êwiatowej Szwecja pozosta∏a na uboczu militarnych zma-
gaƒ wielkich mocarstw, chocia˝ Dania i Norwegia doÊwiadczy∏y inwazji niemiec-
kiej w 1940 r. Dyplomacja szwedzka postawi∏a sobie za g∏ówny cel niedopusz-
czenie do okupacji swego paƒstwa przez obce wojska. Zgodnie z tà strategià
Szwecja do prze∏omu 1942 i 1943 r. ulega∏a presji i ˝àdaniom niemieckim. Póê-
niej nastàpi∏a zmiana kursu politycznego i zbli˝enie do aliantów, a w ostatniej
fazie wojny podj´to starania, które mia∏y zrehabilitowaç Szwecj´ za wczeÊniejsze
ust´pstwa wobec Niemiec. Jednym z elementów tych staraƒ by∏y negocjacje
hr. Folke Bernadotte’a z Heinrichem Himmlerem na poczàtku 1945 r., które do-
prowadzi∏y do uwolnienia skandynawskich wi´êniów niemieckich obozów kon-
centracyjnych; ewakuowano ich bia∏ymi autobusami, dostarczonymi przez
szwedzkie s∏u˝by medyczne i sanitarne. Genezy tych pertraktacji, ich przebiegu
i konsekwencji dotyczy ksià˝ka Sune Perssona „Jedziemy do Szwecji”. Bia∏e au-
tobusy 1945. Autor – docent Paƒstwowego Instytutu Naukowego (Statsvetenska-
pliga institutionen) w Göteborgu, znany by∏ dotychczas z publikacji na temat
konfliktu w Palestynie w 1948 r.1 Teraz na podstawie zasobów archiwów
szwedzkich, duƒskich, norweskich oraz izraelskich zanalizowa∏ wydarzenia koƒ-
cowych miesi´cy wojny, poddajàc wnikliwej krytyce dotychczasowe publikacje
na ten temat oraz wspomnienia osób uczestniczàcych w akcji. Trzeba zaznaczyç,
˝e Autor pominà∏ êród∏a niemieckie, co przy tak szeroko zakrojonej kwerendzie
budzi zdziwienie.

Konstrukcyjnie praca dzieli si´ czternaÊcie rozdzia∏ów, a merytorycznie na blo-
ki zagadnieƒ. Pierwsze szeÊç rozdzia∏ów – 1. Räddningen (Ocalenie), 2. Dödsriket:
Hitlers Tyskland (Paƒstwo Êmierci: Niemcy Hitlera), 3. Judarna och Förintelsen
(˚ydzi i Zag∏ada), 4. Norge under tysk ockupation (Norwegia pod okupacjà nie-
mieckà), 5. Danskarna besatta av Tyskland (Dania okupowana przez Niemcy),
6. Sverige mellan neutralitet och aktivism (Szwecja mi´dzy neutralnoÊcià i akty-
wizmem) – stanowi w istocie zwi´z∏e wprowadzenie dla czytelnika niezoriento-
wanego w kluczowych aspektach dziejów Europy lat trzydziestych i czterdzie-

1 M.in. Mediation and Assassination. Count Bernadotte’s Mission to Palestine in 1948, London
1979. Praca dotyczy∏a misji mediacyjnej Folke Bernadotte’a, podczas której zosta∏ zamordowany
przez ekstremist´ ˝ydowskiego. Od 1998 r. Sune Persson nale˝y do zespo∏u badawczego realizujà-
cego projekt „Szwecja w czasie zimnej wojny”.
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stych XX wieku. Na podstawie ogólnie znanej literatury przedmiotu Autor
przedstawi∏ genez´ ruchu hitlerowskiego i jego rozwój oraz konsekwencje doj-
Êcia NSDAP do w∏adzy – zarówno dla polityki wewn´trznej Niemiec, które
z paƒstwa demokratycznego przekszta∏ci∏y si´ w paƒstwo totalitarne, jak i dla
polityki zagranicznej – III Rzesza zacz´∏a prowadziç polityk´ agresji. Nast´pnie
dok∏adnie omówi∏ rozwój systemu obozów koncentracyjnych, najpierw w Niem-
czech, póêniej na obszarach okupowanych. Osobno przeanalizowa∏ sytuacj´
w okupowanej Norwegii i Danii oraz polityk´ zagranicznà Szwecji.

W tych pierwszych rozdzia∏ach obok stwierdzeƒ oczywistych (np. „Paƒstwo
Izrael jeszcze nie istnia∏o”, s. 39) znajdziemy ma∏o znane informacje o próbach
ratowania wi´êniów w Niemczech przez ró˝ne organizacje w ciàgu ca∏ej wojny.
Autor oskar˝y∏ aliantów o brak zainteresowania losem wi´êniów, niezale˝nie od
ich narodowoÊci. BiernoÊç Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych spowodo-
wa∏a, ˝e kluczowà rol´ w akcjach pomocy gra∏y paƒstwa neutralne, Mi´dzynaro-
dowy Czerwony Krzy˝ oraz organizacje ˝ydowskie, które wszak˝e by∏y powa˝-
nie ze sobà sk∏ócone. Persson dokona∏ wszechstronnej analizy êróde∏,
konfrontujàc je ze sobà, obali∏ pewne mity i pokutujàce do dzisiaj, zw∏aszcza
w Skandynawii, b∏´dne poglàdy na temat genezy i przebiegu akcji pomocy
– w tym brak ÊwiadomoÊci, ˝e bra∏y w niej udzia∏ osoby spoza Szwecji, oraz prze-
Êwiadczenie o rozmyÊlnym pomijaniu wi´êniów ˚ydów. Persson przede wszyst-
kim podkreÊli∏ niedostrzegany dotàd udzia∏ Norwegów i Duƒczyków, którzy du-
˝o wczeÊniej zacz´li sporzàdzaç listy uwi´zionych w∏asnych obywateli oraz
uzgadniaç ze szwedzkimi instytucjami rzàdowymi szczegó∏y wspó∏pracy podczas
ewentualnej akcji wydostania wi´êniów z obszarów wcià˝ kontrolowanych przez
armi´ niemieckà. Pomys∏ zrodzi∏ si´ z obawy przed rozwa˝anym przez Niemców
planem wysadzenia obozów w powietrze tu˝ przed ich wyzwoleniem. Ostatecz-
nie Niemcy postanowili wyprowadziç wi´êniów ze wszystkich obozów, aby zgi-
n´li w trakcie tzw. marszów Êmierci. Jak wykaza∏ Persson, Szwecji zale˝a∏o na
przeprowadzeniu akcji humanitarnej nie tylko z uwagi na ch´ç rehabilitacji swej
polityki ust´pstw wobec Niemiec. Alianci domagali si´ wówczas przystàpienia
Szwecji do wojny przeciwko Niemcom i zbrojnego wkroczenia do okupowanej
Danii i Norwegii, natomiast szwedzki rzàd pragnà∏ za wszelkà cen´ uniknàç dzia-
∏aƒ militarnych. Akcja humanitarna w razie powodzenia sta∏aby si´ dla Szwecji
or´˝em propagandowym przeciw próbom wciàgni´cia jej do wojny. Dlatego,
choç zosta∏a przygotowana w porozumieniu z Duƒczykami i Norwegami oraz
z przedstawicielami mocarstw alianckich, na stanowcze ˝àdanie Sztokholmu ofi-
cjalnie by∏a akcjà „czysto szwedzkà”, co oznacza∏o, ˝e ca∏a odpowiedzialnoÊç za
nià, a zarazem ewentualne zas∏ugi, spada∏a na Szwedów. Ani Brytyjczycy, ani
Amerykanie nie zdecydowali si´ na og∏oszenie gwarancji nietykalnoÊci dla ekspe-
dycji. W ostatniej chwili zaproponowali jedynie pomalowanie na bia∏o wszyst-
kich pojazdów bioràcych w niej udzia∏ dla identyfikacji przez lotników.

Nast´pnych pi´ç obszernych rozdzia∏ów ksià˝ki – 7. Folke Bernadotte och den
svenska hjälpexpeditionen (Folke Bernadotte i szwedzka ekspedycja ratunkowa),
8. De vita bussarna: Neuengamme (Bia∏e autobusy: Neuengamme), 9. De vita
bussarna: Natt och dimma (Bia∏e autobusy: Noc i mg∏a), 10. De vita bussarna:
Theresienstadt (Bia∏e autobusy: Terezin), 11. De vita bussarna: Ravensbrück (Bia-
∏e autobusy: Ravensbrück) – dotyczy negocjacji Folke Bernadotte’a z Himmlerem
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i jego najbli˝szym wspó∏pracownikiem Walterem Schellenbergiem w sprawie po-
prawy losu wi´êniów pochodzàcych z krajów skandynawskich oraz przebiegu
akcji przewo˝enia ich do obozu Neuengamme w pó∏nocnych Niemczech, a stam-
tàd do Danii i Szwecji.

Autor zaczà∏ t´ cz´Êç od portretu psychologicznego Bernadotte’a, polemizu-
jàc z opinià, ˝e by∏ naiwny, zapatrzony w swà „boskà misj´”. Zdaniem Perssona
by∏ to cz∏owiek prawy, przekonany o s∏usznoÊci swego post´powania. Outsider
na scenie politycznej, formalnie nieb´dàcy nawet przewodniczàcym Szwedzkie-
go Czerwonego Krzy˝a, ale kierujàcy w praktyce tà organizacjà, zosta∏ nie przy-
padkiem wytypowany przez w∏adze szwedzkie do trudnego zadania. Z jednej
strony szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzna∏o, ˝e w razie niepo-
wodzenia rozmów z Niemcami odpowiedzialnoÊç nie spadnie bezpoÊrednio na
rzàd, z drugiej strony Bernadotte, majàcy powszechnie opini´ osoby naiwnej
i niezbyt sprawnej intelektualnie, by∏ w istocie zr´cznym negocjatorem. Persson
dowiód∏, ˝e pomys∏ taktyki salami – stopniowego zwi´kszania ˝àdaƒ wobec stro-
ny niemieckiej – zrodzi∏ si´ w zaciszu gabinetów MSZ w Sztokholmie, a grunt
dla rozmów przygotowa∏y uzgodnienia dyplomatów norweskich i duƒskich,
a tak˝e Felixa Kerstena, pochodzàcego z Finlandii masa˝ysty Himmlera, postaci
niejednoznacznej. OdpowiedzialnoÊç za przebieg rozmów spad∏a natomiast na
Bernadotte’a i tylko od niego zale˝a∏o ich powodzenie.

W opisie przebiegu akcji du˝o miejsca zaj´∏y wra˝enia Szwedów po przybyciu
do obozów. Nie dziwi szok, przera˝enie i wzruszenie, jakiego doznali na widok
okrucieƒstwa niemieckich nadzorców oraz tragicznego stanu fizycznego i psy-
chicznego wi´êniów. Dla oddania tych nastrojów Autor zacytowa∏ wspomnienia
szwedzkich lekarzy, piel´gniarek i kierowców. Poruszy∏ te˝ kwestie kontrowersyj-
ne, np. przewo˝enie przez Szwedów wi´êniów z Neuengamme do innych obo-
zów, aby zwolni∏o si´ miejsce dla Skandynawów. Bernadotte ju˝ wczeÊniej mia∏
wskazówki ze Sztokholmu, aby – kiedy nadarzy si´ okazja wywiezienia wi´êniów
innych narodowoÊci ni˝ skandynawskie – ratowaç obywatelki Francji. Potem
okaza∏o si´, ˝e w transportach znalaz∏y si´ te˝ Belgijki, Holenderki oraz Polki.
Przy tego rodzaju selekcji zwykle pojawiajà si´ oskar˝enia ze strony pomini´tych.
Po wojnie ataki na Bernadotte’a przypuÊci∏y g∏ównie Êrodowiska ˝ydowskie,
oskar˝ajàc go o antysemityzm. Persson jednak udowodni∏, ˝e Bernadotte nie
zwa˝a∏ na pochodzenie wi´êniów i stara∏ si´ ratowaç kogo mo˝na, przy zacho-
waniu pozornej zgodnoÊci z ustaleniami z Niemcami. Inna sprawa, ˝e osobnà
grup´ uratowanych z pogrà˝onej w chaosie Rzeszy stanowi∏y Szwedki – ˝ony
Niemców. Ze êróde∏ wynika, ˝e cz´Êç z nich, chocia˝ by∏y zajad∏ymi nazistkami,
pragn´∏a si´ wydostaç z III Rzeszy dla ratowania w∏asnej skóry.

W kolejnym rozdziale, 12. – Operation Rädda Norge (Operacja Ratowaç
Norwegi´), Persson powróci∏ do sygnalizowanych w rozdziale 6. alianckich pla-
nów w∏àczenia Szwecji do wojny przeciwko Niemcom w koƒcowej jej fazie,
w 1945 r. Swymi rozwa˝aniami objà∏ stosunki mi´dzy mocarstwami i brytyjsko-
-sowieckà gr´ o strefy wp∏ywów w powojennej Europie. Analizujàc rozmowy
szwedzko-niemieckie w sprawie bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu w Da-
nii i Norwegii, doszed∏ do wniosku, ˝e w Sztokholmie przewidywano nie-
uchronnoÊç zaj´cia Europy Pó∏nocnej przez wojska sowieckie w razie walk
w Skandynawii. 
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Zakoƒczenie ksià˝ki stanowià w∏aÊciwie dwa ostatnie rozdzia∏y: 13. – Bokslu-
ten (Bilans) i 14. – Slutet (Koniec). Autor dokona∏ podsumowania, w którym
przyzna∏, ˝e kwestià nie do rozstrzygni´cia jest liczba osób uratowanych (szacun-
ki sà rozbie˝ne: 10–20 tys.). Persson nazwa∏ „skandalem” niemo˝noÊç ustalenia
tej liczby na podstawie materia∏ów Szwedzkiego Czerwonego Krzy˝a, ale z jego
opisu przebiegu akcji wynika, ˝e na biurokratycznà starannoÊç brakowa∏o czasu.
Póêniej tak˝e nikt nie zastanawia∏ si´ nad tym, którzy wi´êniowie przybyli do
Szwecji w bia∏ych autobusach, a którzy ju˝ po kapitulacji III Rzeszy. Autor omó-
wi∏ równie˝ los wi´êniów i g∏ównych osób zwiàzanych z akcjà bia∏ych autobu-
sów po przybyciu do Szwecji i zakoƒczeniu wojny. Przyzna∏, ˝e dwuznaczna by-
∏a postawa Szwedów, którzy goÊcili kilku esesmanów, wspó∏pracujàcych przy
ratowaniu wi´êniów. W ostatnim rozdziale, którego tytu∏ odwo∏uje si´ do oficjal-
nego raportu Folke Bernadotte’a opublikowanego w 1945 r.2, Persson oceni∏ je-
go rol´. Z jednej strony dowiód∏, ˝e Bernadotte wyolbrzymi∏ swój udzia∏ w ak-
cji, bo na sukces zapracowa∏o wielu innych ludzi, o których w relacji nie pad∏o
ani s∏owo. Z drugiej po raz kolejny odrzuci∏ jako krzywdzàce oskar˝enia o nie-
umiej´tne prowadzenie pertraktacji, antysemityzm i wrodzonà naiwnoÊç.

Czytelnik polski w ksià˝ce Sune Perssona b´dzie szukaç odpowiedzi na pytanie,
jak to si´ sta∏o, ˝e z obozu w Ravensbrück ewakuowano szwedzkimi bia∏ymi auto-
busami kilka tysi´cy kobiet polskich. Persson potraktowa∏ ten wàtek wyraênie po
macoszemu. W∏aÊciwie nie wyjaÊni∏, jaka by∏a geneza decyzji o obj´ciu akcjà ratun-
kowà Polek. Nie wiadomo, czy inicjatywa wysz∏a od Szwedów, czy od Himmlera,
by∏ to czysty przypadek czy dzia∏anie zaplanowane. Autor uzna∏ jedynie, ˝e ze
wzgl´du na swà antyrosyjskà polityk´ Niemcy mogli si´ na to zgodziç. Przy oma-
wianiu tego wàtku zabrak∏o odwo∏ania do monografii Andrzeja Nilsa Uggli, doty-
czàcej losów Polaków w Szwecji w latach II wojny Êwiatowej3. Uggla, chocia˝ nie
rozstrzyga problemu, stawia kilka interesujàcych hipotez, do których Persson
w ogóle si´ nie odniós∏. Nie uwzgl´dni∏ te˝ ksià˝ki Uggli w bogatej bibliografii, co
wydaje si´ dziwne, poniewa˝ praca ukaza∏a si´ nie tylko w j´zyku polskim, ale
i szwedzkim4. Niejasne jest te˝ stwierdzenie Autora, niepoparte ˝adnymi êród∏ami,
o antysemityzmie polskich wi´êniów, który po ewakuacji do Szwecji doprowadzi∏
do rozdzielenia ich na dwie grupy. Brak bli˝szego omówienia tej kwestii, potrak-
towanie jej jako oczywistej i pozostawienie bez komentarza budzi wàtpliwoÊci. 

Mimo tych uwag trzeba stwierdziç, ˝e Sune Persson przedstawi∏ doÊç wszech-
stronny obraz szwedzkiej akcji humanitarnej na wiosn´ 1945 r., którà uzna∏ za
najwi´kszy wyczyn Szwecji w czasie II wojny Êwiatowej oraz najwi´kszà akcj´ hu-
manitarnà tego kraju w XX wieku. Wykorzystanie ró˝norodnych êróde∏ przed-
stawiajàcych przebieg ewakuacji na tle zmieniajàcej si´ sytuacji mi´dzynarodowej
pozwoli∏o w jak najlepszym Êwietle ukazaç kierujàcego akcjà Folke Bernadotte’a,
a zarazem doceniç wk∏ad osób innych narodowoÊci – Duƒczyków, Norwegów
i ˚ydów.

Pawe∏ Jaworski

2 F. Bernadotte, Slutet. Mina humanitära förhandlingarna i Tyskland vˆren 1945 och deras politi-
ska följder, Stockholm 1945.
3 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny Êwiatowej, Gdaƒsk 1997.
4 Idem, I nordlig hamn. Polacker i Sverige under andra världskriget, Uppsala 1997.
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