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NIEZNANE LISTY GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 
DO TADEUSZA BIELECKIEGO W SPRAWIE ZJEDNOCZENIA 

POLITYCZNEGO UCHODŹSTWA WOJENNEGO

Jednym z najważniejszych problemów nurtujących emigrację powojenną była 
kwestia zjednoczenia politycznego i utworzenia jednego ośrodka władzy. Ważnym 
krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu było podpisanie przez tzw. stronnictwa 
historyczne i niektóre nowopowstałe ugrupowania emigracyjne Aktu Zjednoczenia 
(14 marca 1954 r.). Nie wszystkie jednak środowiska polityczne przystąpiły do 
zjednoczenia. Na uboczu pozostawali August Zaleski oraz Stanisław Mikołajczyk, 
od 1947 r. przebywający w Waszyngtonie. W „obozie zjednoczenia” -  jak potocznie 
nazywano sygnatariuszy Aktu -  najwięcej obaw i zastrzeżeń budziła postawa prezy
denta, który zwlekał z wypełnieniem deklaracji, iż wyznaczy swego następcę 
w osobie gen. Sosnkowskiego bądź innego kandydata, który mógłby liczyć na po
parcie stronnictw Tymczasowej Rady Jedności Narodowej -  gwasz-emigracyjnego 
parlamentu. Z myślą o zniwelowaniu „gorszącej opinię publiczną” dwuwładzy, jak 
i w nadziei prezydenckiej sukcesji gen. Sosnkowski wielokrotnie zwracał się do 
przywódców emigracyjnych z propozycjami rozwiązań. Najczęściej pisał do Bielec
kiego, Ciołkosza i Grażyńskiego. W listach adresowanych do prezesa emigracyjne
go Stronnictwa Narodowego i przewodniczącego TRJN poruszał głównie zagadnie
nia z życia politycznego emigracji, wiele miejsca poświęcił też ocenie wydarzeń 
krajowych na tle polityki międzynarodowej. Od 1954 r., z chwilą wycofania się 
z misji zjednoczeniowej, jego kontakty z emigracyjnym Londynem (nie licząc ofice- 
rów-podkomendnych) ograniczyły się do korespondencji z prezesem narodowców. 
Listy te stanowią wartościowe źródło informacji na temat poglądów i koncepcji 
politycznych jednego z głównych architektów emigracyjnego życia. Z perspektywy



Arundel w Kanadzie, gdzie na stałe mieszkał Sosnkowski, sprawy polityki emigra
cyjnej i wydarzenia krajowe wyglądały nieco inaczej, bardziej realistycznie, toteż 
nie zawsze ich ocena przystawała do oficjalnego komentarza publicystów i polity
ków emigracyjnych.

Listy zamieszczone poniżej pochodzą z kolekcji T. Bieleckiego zdeponowanej 
w Centralnym Archiwum Ruchu Narodowego. Nie zostały one jak dotąd wykorzy
stane i co gorsza w najbliższych latach nie będą udostępniane (kwerenda zbiorów 
CARN z różnych względów nie będzie możliwa)1. Z korespondencji do Bieleckiego 
wybrałem listy, które w najszerszym wymiarze odzwierciedlają klimat emigracyjne
go życia politycznego, a zarazem najpełniej charakteryzują poglądy i styl myślenia 
politycznego ich autora.

I

List gen. K. Sosnkowskiego do T. Bieleckiego (Arundel Que. 29 grudnia 1955)

Dziękuję serdecznie za pamięć i nawzajem proszę o przyjęcie mych najlepszych 
życzeń noworocznych dla Pana Prezesa osobiście i dla Rady, której Pan Prezes 
przewodzi.

Przyznać muszę najzupełniejszą rację twierdzeniu, że obwołanie Prezydenta ani 
nie stworzyłoby żadnych „cudów” ani też nie wyprostowałoby wszystkich spraw 
emigracji. Idę nawet nieco dalej i utrzymuję, iż krok podobny zagmatwałby owe 
sprawy ostatecznie. Niewątpliwie, wypełnienie luki utworzonej przez śmierć nie
odżałowanej pamięci prezesa Arciszewskiego2 nie jest rzeczą łatwą i prostą. Myślę 
jednak, że Zjednoczenie da sobie rady z powstałymi stąd komplikacjami, a czym 
szybciej to nastąpi, tym lepiej.

Prawdopodobnie PPS będzie chciała utrzymać swój stan posiadania, a inne 
stronnictwa przychylą się chyba do jej dezyderatów. W tym wypadku sądzę, podob
nie jak Pan Prezes, że Ciołkosz3 byłby kandydatem najwłaściwszym i najlogiczniej
szym, który zapewne bez większych tarć uzyskałby wymaganą, kwalifikowaną 
większość w TRJN. Jeśli natomiast PPS zrezygnuje z miejsca w Radzie Trzech 
i jeśli odezwie się stara (i nieco anachroniczna) melodia na nutę „prawica” -  „lewi
ca” -  wówczas i pośród ludowców prezes Bagiński4 i ze względu na swe oblicze

1 Por. S. K i l i a n ,  Przegląd zbiorów Centralnego Archiwum Ruchu Narodowego, „Przegląd 
Biblioteczny” nr 3, 2000.

2 Arciszewski Tomasz (1877-1955), działacz PPS, od 1944 na emigracji. W latach 1944- 
1947 premier rządu emigracyjnego, od 1954 członek Rady Trzech.

3 Ciołkosz Adam (1901-1978), działacz PPS. W latach 1956-1959 i 1963-1966 przewodni
czący EZN.

4 Bagiński Kazimierz (1890-1966), działacz PSL, od 1947 na emigracji, w następnym roku 
osiadł w USA. Współorganizator PSL-OJN. W latach 1950-1955 w przedstawicielstwie Rady 
Politycznej w USA.



ideowe i ze wzglądu na swój charakter, a więc jego stan zdrowia i warunki material
ne. Należy wątpić, czy prezes Bagiński zgodziłby się wejść do Rady Trzech w cha
rakterze stypendysty; poza tym zaś dla względów całkiem zrozumiałych żądałby 
umożliwienia mu częstych dojazdów do Londynu. Jest to więc kwestia paru tysięcy 
funtów rocznie.

Z waszego stronnictwa -  o ile Pan Prezes i p. Stypułkowski5 woleli realną robotę 
w instytucjach, w których obecnie Panowie obaj odgrywają tak doniosłą rolę -  
doskonałymi kandydatami byliby profesorowie Żółtowski6 i Folkierski7. Spośród 
Ligi widziałbym jako kandydatów Grażyńskiego8, Grzybowskiego9, Juliusza Ponia
towskiego10; spośród politycznych generałów Hallera" i Bór-Komorowskiego12; 
z duchowieństwa arcybiskupa Gawlinę13; z osobistości bezpartyjnych profesora Pasz
kiewicza14; z dyplomatów minister Babiński15 odpowiadałby najzupełniej, a opusz
czenie przez niego placówki nie nastręczałoby chyba przeszkód z punktu widzenia 
interesów naszej sieci zagranicznej. Tak więc dobrych kandydatów nie brak, a do 
osób wyliczonych powyżej nietrudno byłoby dorzucić równą ilość odpowiednich 
nazwisk. W wielu wypadkach główną bodaj trudność stanowi czynnik materialny, 
który nie istniałby prawie, gdyby ośrodek nasz nie upierał się tak przy swej siedzibie 
londyńskiej. Nie radziłbym, Drogi Panie Prezesie, ex re [łac. z powodu -  S. K.] 
uzupełnienia Rady Trzech wprowadzić na porządek dzienny „bliższego określenia 
zadań”. To, co zostało już powiedziane na ten temat, wystarcza przecież najzupeł
niej do praktycznego działania. Po co więc karmić nadal tak absorbującą dyskusję 
na tematy prawno-konstytucyjne? Wyznaję szczerze, że niezupełnie jasny jest dla 
mnie ten ustęp listu Pana Prezesa, gdzie jest mowa o potrzebie „zwięzłej uchwały, 
która by w sposób wyraźny i pozytywny utrzymała ustrój wprowadzony w lipcu

5 Stypułkowski Zbigniew (1904-1979), działacz SN, od 1946 na emigracji, członek EZN 
(w latach 1959-1971 przedstawiciel EZN w USA).

6 Żółtowski Adam (1881-1958), działacz SN, od 1939 na emigracji, członek Rady Politycz
nej i TRJN.

7 Folkierski Władysław (1890-1961), działacz SN, od 1939 na emigracji, członek Rady 
Politycznej i TRJN.

8 Grażyński Michał (1890-1965), przywódca LNP, członek TRJN i RJN.
9 Grzybowski Wacław (1887-1959), dyplomata, przewodniczący LNP we Francji.
10 Poniatowski Juliusz (1886-1975), polityk, od 1939 na emigracji, w 1956 powrócił do 

ojczyzny.
" Haller Józef (1873-1960), generał, od 1939 na emigracji.
12 Komorowski Tadeusz ps. Bór (1895-1966), generał, polityk (1947-1949 premier rządu 

RP), członek Rady Politycznej i TRJN, od 1956 w Radzie Trzech.
11 Gawlina Józef (1892-1964), arcybp., od 1939 naczelny duszpasterz wojska polskiego na

Zachodzie.
14 Paszkiewicz Henryk (1897-1979), profesor.
15 Babiński Wacław, działacz PSL-OJN, później LNP.



ub. r.” Moja opinia: ąuieta non movere [łac. nie ruszać tego, co spokojne -  S. K.]. 
Uważam natomiast za rzecz bardzo szczęśliwą, że w ciągu ostatniego półrocza tak 
wyraźnie wzięła w Zjednoczeniu górę tendencja do przesunięcia głównego nacisku i 
głównej troski na sprawy zagraniczne. Dobry oddźwięk tej postawy w opinii pu
blicznej uwydatnił się znamiennie w postaci zwiększonych wpływów na Skarb 
Narodowy i zbiórkę na fundusz specjalny. Należałoby więc uczynić wszystko, aby 
tendencję ową przekształcić w zjawisko trwałe i niezmienne.

Odradzałbym również „znoszenie tymczasowości” przed dokonaniem wyborów 
i plebiscytu. Notabene, wedle majowego postanowienia Egzekutywy [Zjednocze
nia Narodowego -  S. K.] miały się one odbyć we wrześniu. O ile jestem dobrze 
poinformowany, rzecz ma być nareszcie wzięta realnie na warsztat w najbliższych 
tygodniach. Chyba nie byłoby dobrze ustawiać sprawy w innej kolejności; co do 
mnie, jestem przekonany, że byłby to błąd polityczny i taktyczny.

Żałować doprawdy należy, że oddział TRJN w Stanach Zjednoczonych powstał 
w postaci niekompletnej, bez Ligi [Niepodległości Polski -  S. K.], bez organizacji 
społecznych i duchowieństwa. Obawiam się, że niechęć czy sceptycyzm Rozmarka16 
do zorganizowanej współpracy na terenie Stanów Zjednoczonych wzrośnie raczej, 
a wówczas i moja rola „koordynatora” może w znacznej mierze zawisnąć w powie
trzu.

Nie sądzę, aby Liga w Ameryce chciała „bojkotować” oddział lub „wychodzić 
ze Zjednoczenia”. O ile mi wiadomo, pragnie ona odczekać owe trzy miesiące, 
przewidziane w Akcie Zjednoczenia jako okres, w granicach którego postanowienia 
punktu 5 mają być wprowadzone w życie. Mówiono mi w Nowym Jorku o listach 
otrzymanych z Londynu (także i od Pana Prezesa -  czy to ścisłe?), zapowiadających 
w ramach trzymiesięcznego terminu dalsze poszukiwanie sposobu realizacji tych 
postanowień. Informowano mnie też, że jednakowe z Ligą stanowisko zajęli przed
stawiciele Stronnictwa Pracy (odłam Sopickiego17), organizacje społeczne [z SPK 
na czele -  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów -  S. K.], p. Skowyra'8 z ludo
wców OJN, p. Szwajdler19 ze SN. Trzy pierwsze fakty zdołałem sprawdzić; co do 
ostatniego nie jestem pewien, czy nie mamy tu do czynienia z pogłoską jedynie; 
proszę mi więc wybaczyć, że ją  zanotowałem, pragnąc uzmysłowić sobie możliwie 
wszechstronnie powstały obraz.

Drogi Panie Prezesie, w interesie sprawy ośmielam się ponownie sugerować 
nawrót do koncepcji „wspólnej puli”. Koncepcja ta uzyskała w swoim czasie apro
batę całego „Porozumienia Stronnictw” w Ameryce przy indywidualnym sprzeci

16 Rozmarek Karol (1897-1973), prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (1944-1968).
17 Sopicki Stanisław (1903-1976), działacz SP, od 1940 na emigracji, członek TRJN. Od 

1960 lider Komitetu Zagranicznego SP.
18 Skowyra Franciszek, działacz PSL na terenie Wielkiej Brytanii.
19 Szwajdler Franciszek (1898-1961), działacz SN, po wojnie na emigracji, w 1956 powrócił 

do ojczyzny.



wie pp. Pehra20 i Korbońskiego21. Z przebiegu dyskusji na posiedzeniach Egzekuty
wy znam argumenty twierdzące, iż realizacja „wspólnej puli” miałaby rzekomo być 
rodzajem cenzury moralnej w stosunku do poprzedniego stanu rzeczy. Czyż jednak 
zastosowanie się do zasad Aktu Zjednoczenia, powziętych wspólnie i zgodnie, może 
być tak pojmowane?

Słusznie Drogi Pan Prezes podnosi, iż z różnych stron czynione są próby 
podmywania Zjednoczenia. Wierzę jednak niezłomnie, że pokona ono zakusy i zwy
cięży w końcu with flying banners, o ile samo nie osłabi się wewnętrznie. Jednej 
zwłaszcza rzeczy obawiałby się ponownie: różnic, jakie mogą powstać na tle inter
pretacji wykonawczej zasad Aktu Zjednoczenia. I dlatego w ostatnich moich roz
mowach z pp. Stypułkowskim i Ciołkoszem dawałem wyraz swoim niepokojom 
w związku ze sprawami takimi, jak stosunek do Free Europę, warunki ewentualnego 
korzystania z amerykańskich świadczeń materialnych, akcja balonikowa22, warunki 
naszego udziału w ACEN23. Okoliczności, w jakich powstał oddział TRJN w Sta
nach Zjednoczonych, stanowią dalsze ogniwo w serii potencjalnych różnic, które, 
jeśli nie zostaną w czas opanowane w zgodzie z literą i z duchem Aktu Zjednocze
nia, mogą przekształcić się w fermenty, zagrażające skuteczności i sile całej naszej 
pracy.

Co do sytuacji w Ameryce, za wcześnie jeszcze byłoby snuć przepowiednie, jak 
się wykrystalizują platformy wyborcze obu stron. Rzecz ta powinna wyjaśnić się 
w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Można przypuszczać, że u republikanów dwa 
czynniki, generalski snobizm pokojowy Eisenhovera24 oraz spekulowanie na senty
menty mas wyborczych wysuną na miejsce naczelne miraż trwałego pokoju, a co za 
tym idzie, łudzenie społeczeństwa możliwością dogadania się z Rosją. Sytuacja ta 
może ulegać zmianom w miarę nowych uderzeń „pałką w łeb”, których najprawdo
podobniej Moskwa nie będzie Zachodowi szczędzić w Azji, Afryce i w Berlinie. 
Jeśli tak właśnie rozwiną się wypadki, uzgodniona akcja przedstawicielstw narodo
wych krajów ujarzmionych miałaby sporą szansę, by spowodować w polityce Sta
nów Zjednoczonych nawrót do haseł wyzwolenia -  nawrót realny, a więc obejmują
cy programowe określenie „implementacji” tych haseł. Jak daleko na tej drodze 
zechce się w praktyce posunąć Kongres Polonii Amerykańskiej, i czyjego przedwy
borcza taktyka okaże się dostatecznie śmiałą -  it is anybodys guess.

20 Pehr Otton (1892-1963), działacz PPS, od 1949 w USA.
21 Korboński Stefan (1901-1989), działacz PSL, od 1947 na emigracji, wieloletni przewodni

czący ACEN.
22 W 1951 r. z inicjatywy Komitetu Wolnej Europy podjęto akcję przesyłania do krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej balonów z ulotkami propagandowymi. Szerzej na ten temat: 
P. M a c h c e w i c z ,  Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, s. 112 i n.

23 ACEN (Assembly of Captive European Nations) -  Stowarzyszenie Europejskich Narodów 
Ujarzmionych.

24 Eisenhower Dwight (1890-1969), generał, prezydent USA (1953-1961).



Do Waszyngtonu na dłuższy pobyt wybieram się w pierwszej połowie stycznia. 
Nie mogę tego uczynić wcześniej, gdyż dotychczas jeszcze nie udało mi się ustalić 
na okres najbliższy podstaw materialnych mej pracy publicznej. Oczekuję załatwie
nia tej sprawy niebawem.

Zechce Pan Prezes przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i szczerej przyjaźni.

List gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Tadeusza Bieleckiego (Grenada, 
West Indies, 5 kwietnia 1966)

Szanowny i Drogi Panie Prezesie,

A teraz, Drogi Panie Prezesie, dawnym zwyczajem pragnąłbym podzielić się 
paroma uwagami de publicis [łac. o sprawach publicznych -  przyp. S. K.].

Wieści o staraniach w kierunku „zakończenia kryzysu państwowego”, docho
dziły do mnie od dłuższego czasu i z różnych stron. Oczywiście, trójca generalska ze 
św. Duchem25 na czele zabrała się do rzeczy może poczciwie, lecz bardzo naiwnie. 
Pomiędzy informacjami, jakie do mnie dotarły, był jednak pewien szczegół, który 
wydał mi się dość poważnym. Mianowicie poinformowano mnie, że gen. Anders 
zgłosił na ręce Pana Augusta gotowość formalnego odwołania swego znanego listu 
z 1954 roku26. Ostatnie znów „biuletyny”, jakie otrzymałem onegdaj, opiewają, iż 
sprawa rozchwiała się, jak można było oczekiwać, o znane warunki wysuwane 
spoza murów Canossy.

Wszystko to robi na mnie raczej smutne wrażenie. Jest już o wiele za późno 
i nawet jeśliby doszło do jakiegoś „porozumienia”, to nie da już ono spodziewanych 
politycznych wyników. Słusznie drogi Pan Prezes pisze, że szkody, wyrządzone 
dwanaście lat temu przez postępowanie p. Augusta, są już nie do odrobienia. 
Oczywiście, choć sytuacja światowa w ciągu owych lat dwunastu uległa wielkim 
zmianom, to w każdym położeniu walka o prawa Polski musi przecież trwać nadal.

Bardzo ciekaw jestem, jak drogi Pan Prezes ocenia list biskupów polskich do 
biskupów niemieckich. Wedle mego zdania był on co najmniej zbędny, a nawet 
raczej szkodliwy, gdyż niewątpliwie osłabił uczucia religijne w kraju. Wyznać

25 Chodzi o gen. gen. Aleksandra Gabaszewicza, Stefana Dembińskiego i Bronisława Ducha 
(1896-1980).

26 4 sierpnia 1954 r. adiutant gen. Andersa Eugeniusz Lubomirski wręczył A. Zaleskiemu 
list, w którym Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych „wobec niedotrzymania przez 
Pana podstawowych zobowiązań o charakterze prawno-państwowym” odmawiał dalszego uzna
wania Zaleskiego za Prezydenta. W odpowiedzi Zaleski zwolnił Andersa z pełnionych przezeń 
funkcji i cofnął swoją decyzję z 1 kwietnia 1950 o wyznaczeniu go na stanowisko następcy 
Prezydenta RP. Szerzej na ten pisze A. F r i s z k e ,  Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, 
s. 194-195.



muszę, iż często trudno mi zrozumieć politykę prymasa. Rozbrojenie moralne 
społeczeństwa w oporze przeciwko władzom komunistycznym w Polsce można 
było sobie tłumaczyć zrozumiałą i skądinąd słuszną wiarą, że religią katolicka 
i uniemożliwianie jej praktykowania będzie najskuteczniejszym sposobem przyspo
sobienia narodu do przetrwania ciężkich czasów. Można też do pewnego stopnia 
zrozumieć i uznać opór prymasa przeciwko mianowaniu nowych kardynałów w Pol
sce: prawdopodobnie grała tutaj rolę chęć utrzymania rządu dusz w swoim ręku oraz 
nie pozbawiona podstaw obawa, iż reżim czerwony winien być pozbawiony możli
wości siania niezgody wewnątrz Kościoła w Polsce oraz wygrywania osobistych 
zawiści i ambicji, od których hierarchia kościelna niestety, jak wiemy, nie jest 
całkowicie wolna. Ale jak to wszystko pogodzić można z obecnym rozbrajaniem 
moralnym w stosunku do Niemców? O co w tym wypadku chodzić może: czy
0 polską rację stanu, czy też o wygodę Watykanu i ułatwienie jego polityki lawiro
wania pomiędzy katolicką Polską i katolickimi rządami Niemiec Zachodnich? Posu
nięciem zupełnie dla mnie niezrozumiałym jest poddanie emigracji pod jurysdykcję 
prymasa poprzez osobę ks. biskupa Rubina27. Zapewne zwrócił drogi Pan Prezes 
uwagę na doskonały artykuł p. Barbary Topolskiej, wymownie i ściśle analizujący 
prawno-polityczne skutki tego wątpliwego kroku, który krępuje do pewnego stopnia 
swobodę polityczną emigracji. Do wywodów powyższego artykułu można by dodać, 
że owo niefortunne posunięcie daje reżimowi warszawskiemu możność podwójnej 
gry -  i przeciwko emigracji, i przeciwko prymasowi.

Obserwując rozwój wydarzeń na scenie międzynarodowej, nie mogę się oprzeć 
wrażeniu, że niebezpieczeństwo niemieckie dla nas raczej wzrasta, a nie maleje. Nie 
jestem jakoś w stanie uwierzyć w ugodowe (rzekomo) wobec Polski intencje Nie
miec Zachodnich. Nigdy zresztą nie wierzyłem w trwałość dotychczasowej antyso- 
wieckiej polityki Bonn, obliczonej na wyeksponowanie amerykańskiej naiwności 
(mocniej zachęconej przez robienie wspólnych i lukratywnych geszeftów na wielką 
skalę). Zawsze mi się wydawało, że owa postawa Bonn trwać będzie do czasu, 
dopóki Niemcy Zachodnie nie odbudują swej potęgi militarnej w rozmiarach 
wystarczających, aby oddziałać na realistyczną mentalność Moskwy, która mimo 
pozorów nigdy nie przestaje obliczać plusy i minusy ewentualnego porozumienia 
sowiecko-niemieckiego. Można by powiedzieć, że w okresie obecnym dzieli nas
1 świat od owej niebezpiecznej sytuacji jedynie rachuba Niemiec Zachodnich na 
wytargowanie od Waszyngtonu ustępstw w zakresie broni atomowej. Gdy ta stawka 
zostanie wygrana, wówczas Niemcy, zniecierpliwione daremnym oczekiwaniem na 
upragnione zjednoczenie, będą prawdopodobnie skłonne przypomnieć sobie, że 
osiągnięcie tego celu zależy prawie całkowicie od realnego posiadania fantu, czyli

27 Władysław Rubin (1917-1990), kardynał (1979). W 1964 mianowany przez prymasa 
S. Wyszyńskiego delegatem do spraw duszpasterstwa Polonii. W latach 1980-1985 prefekt Kon
gregacji Kościołów Wschodnich.



od Rosji sowieckiej. Z drugiej strony Moskwa, obliczając ekonomiczną i wojskową 
potęgą Niemiec, rozporządzającą bronią atomową, nie zawaha sią przed zawarciem 
niepewnego kompromisu wedle znanych wzorów z przeszłości.

Może zapyta mnie Pan Prezes w tej chwili, co właściwie mówiąc skłoniło mnie 
do powrotu do hipotezy, zdawałoby sią mało prawdopodobnej, której po raz pierw
szy dałem wyraz w artykule opublikowanym na 20-lecie niepodległości w roku 
1948. Otóż pozostają pod wrażeniem znamiennego przemówienia wygłoszonego 
niedawno przez Adenauera28 na konwencji chrześcijańskich demokratów Niemiec, 
po rezygnacj i przezeń z przewodniczenia stronnictwu i po złożeniu prezesury w rę- 
ce kanclerza Erharda29. Otóż ów Adenauer, twórca proeuropejskiej i antysowieckiej 
polityki Niemiec, w owym przemówieniu, któremu okoliczności nadały charakter 
niemal politycznego testamentu, zdeklarował swoją wiarą w dobrą wolę Rosji 
sowieckiej, która dojdzie wcześniej czy później do wniosku, że zjednoczenie Nie
miec leży w jej interesie; wreszcie oświadczył, iż powziął trwałe przekonanie co do 
pokojowej polityki władców Kremla.

Niespodziewane oświadczenie powyższe, które w ustach Adenauera brzmi jak 
zapowiedź czy zalecenie zasadniczego zwrotu w polityce Bonn, zaskoczyło kilkuset 
uczestników konwencji, a ze strony kanclerza Erharda spowodowało reakcją, w któ
rej wyczytać można przestrach, że der Alte przedwcześnie spilled the beans, odsła
niając karty, zanim jeszcze potrzebne do rozgrywki atuty zostały zgromadzone 
w rąku Niemiec Zachodnich. Tak bowiem interpretują inicjatywę Erharda dotyczącą 
zawarcia powszechnego, międzynarodowego układu przeciwko proliferacji broni 
atomowej. Typowy gest nierealny, obliczony na zatarcie śladów. Tak czy inaczej 
zdarzenie powyższe my Polacy musimy chyba uważać za groźny znak ostrzegaw
czy. Co do mnie, postać Adenauera na tle epoki po II wojnie światowej nabiera 
w moich oczach wszelkich cech podobieństwa -  toutes proportions gardees -  [fr., 
w odpowiednio mniejszej skali -  przyp. S. K.] z postacią i rolą Stresemanna30 
w okresie po I wojnie światowej.

Na tle wszystkich faktów, rozważań, hipotez oraz interpretacji dochodzę do 
pozytywnej oceny obecnej polityki de Gaulle’a. Oceniam ją  pozytywnie nie dlatego, 
abym się entuzjazmował formułą o „Europie do Uralu”, lecz dlatego, że de Gaulle 
widzi Europę zjednoczoną pod przewodnictwem Francji. Natomiast mętne koncep
cje amerykańskie projektują Europę Zachodnią zjednoczoną pod egidą Niemiec

28 Konrad Adenauer (1876-1967), kanclerz RFN (1949-1963), inicjator integracji RFN ze 
strukturami politycznymi i wojskowymi Zachodniej Europy.

29 Ludwig Erhard (1897-1977), minister gospodarki (1949-1963) i kanclerz RFN (1963- 
1966). Współtwórca koncepcji społecznej gospodarki rynkowej.

30 Gustaw Stresemann (1878-1929), kanclerz (1923) i minister spraw zagranicznych Repu
bliki Weimarskiej (1923-1929), współtwórca układów w Locarno (1925), jeden z inicjatorów 
budowy systemu zbiorowego bezpieczeństwa pod egidą Ligi Narodów, laureat Pokojowej Nagro
dy Nobla.



w amerykańskiej sferze wpływów, zaś Europę Wschodnią pozostawiają w sferze 
wpływów Moskwy -  wszystko na podstawie podziału władztwa nad światem po
między dwie superpotęgi: Amerykę i Rosję.

Muszę prosić drogiego Pana Prezesa o wybaczenie, że tak folguję swym niewe
sołym myślom -  spotęgowanym przy tym przez refleksje, jakie budzi we mnie tak 
bliski już Zjazd Polski Walczącej31. Oto parę pytań, które często powracają, zwłasz
cza podczas bezsennych nocy, domagając się odpowiedzi -  jakże niełatwej!

Czy historia, oceniając osiągnięcia polityczne emigracji naszej w zakresie obro
ny praw Polski na terenie demokracji Zachodu, może uznać, że słuszną była decyzja 
masowego pozostania na obczyźnie i pozbawienia w ten sposób stojącego wobec 
ciężkich przejść kraju zasobów ludzkich najbardziej żywotnych i najgłębiej ide
owych?

Jak potomność oceni z punktu widzenia historycznego zadań i obowiązków 
naszej emigracji dzisiejszą rzeczywistość? Czy zdobędzie się na pobłażliwą ocenę 
w obliczu takich „dokonań”, jak powołanie rządu Hankego32 i Mackiewicza33, jak 
płodzenie bez liku ministrów dźwigających nieistniejące teki, w stylu „ministra 
skarbu” pułkownika (przepraszam generała) Machalskiego34?

Czy z drugiej strony potomność, sprawiedliwie i pozytywnie oceniając skromny, 
poważny styl Zjednoczenia oraz jego pełne dobrej woli i ofiarne wysiłki, nie 
wzruszy jednak ramionami, wspominając akty politycznie beztreściwe i niepotrzeb
ne, jak np. mianowanie pół setki generałów nieistniejących sił zbrojnych -  akty, 
powiedzmy szczerze, nie tylko nie na poziomie historycznego dramatu, lecz pozba
wione zwykłego choćby patosu?

Wiele zależeć będzie od tego, czy Zjazd Polski Walczącej zdoła znaleźć odpo
wiedź na wątpliwości, jakie nurtują społeczeństwo uchodźcze -  odpowiedź ożyw
czą, potwierdzającą, że emigracja II wojny światowej zachowała dostateczne zasoby 
energii, że zdolna jest do wystąpień zdecydowanych, w razie potrzeby kategorycz
nych i ostrych wobec najważniejszych instancji wolnego świata.

11 Światowy Zjazd Polski Walczącej odbył się w Londynie w dniach 19-21 maja 1966. Gen. 
K. Sosnkowski zasiadał obok gen. W. Andersa, gen. T. Bora-Komorowskiego, E. Raczyńskiego, 
T. Bieleckiego i A. Ciołkosza, w prezydium Komitetu Honorowego Zjazdu.

32 Hugon Hanke (1904-1964), po 1945 członek Komitetu Zagranicznego SP i od 1951 jego 
przewodniczący, w latach 1951-1954 członek Rady Narodowej. W czasie tzw. kryzysu prezy
denckiego opowiedział się po stronie A. Zaleskiego. W sierpniu 1955 objął urząd premiera RP, 
a we wrześniu powrócił do kraju. W 1991 ujawniono, że od 1952 był agentem Urzędu Bezpie
czeństwa PRL (ps. „Ważny”).

33 Stanisław Mackiewicz (1896-1966), ps. „Cat” -  dziennikarz. Na emigracji redaktor pisma 
„Lwów i Wilno”, członek Rady Narodowej (1940-1941; 1949-1954), premier i minister spraw 
zagranicznych (1954-1955). W 1956 powrócił do kraju.

34 Tadeusz Machalski (1893-1983), wojskowy -  kawalerzysta, attache wojskowy RP w An
karze (1939-1943), w Atenach i Kairze (1943-1945). Od 1945 pozostawał w dyspozycji dowódcy 
Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie.



List Tadeusza Bieleckiego do gen. Kazimierza Sosnkowskiego (26, Barton 
Court, Londyn, 26 lipca 1966)

Wielce Szanowny i Drogi Panie Generale,

Dziękuję bardzo za list z dnia 3 kwietnia i przepraszam, że dziś dopiero się 
odzywam. Mieliśmy jednak, jak Pan Generał wie, Zjazd Polski Walczącej, a poza 
tym nie wiedziałem dobrze, gdzie się Państwo obracają. Czy w Grenadzie, czy na 
szerokim oceanie czy już w Kanadzie. Z tego co słyszę, mam nadzieję, że list 
dojdzie bezpośrednio do rąk Generała właśnie w ArundeLu. Bardzo dziękuję za tak 
bystre i cenne uwagi o położeniu w świecie i w związku ze sprawami emigracyjny
mi. Zawsze dużo korzystam przy takiej wymianie ocen niezwykle dziś trudnych 
i skomplikowanych zjawisk. A przecież od rozeznania się w świecie zależy, co i jak 
mamy robić w naszym skromnym zakresie. Próby rozwiązania kryzysu państwowe
go przez „trójkę generalską ze św. Duchem na czele” spaliły na panewce, tak jak Pan 
Generał przewidywał. Były poczciwe, ale istotnie naiwne. Gen. Anders gotów był 
odwołać swój list z 1954 r., o ile doszłoby do porozumienia. Ale niczego na 
szczęście nie wysłał, tylko projektował razem z mediatorami. Dość, że sprawa się 
urwała w tym składzie jak było dotąd, ale nie brak nowych zabiegów czy to ze 
strony komendanta „Pogoni” płk. Czarneckiego (uchyliłem się już od tych niepo
ważnych inicjatyw, bo i do mnie wreszcie trafili), czy tzw. bezpartyjnej opinii 
z poczciwym Stefanem Zamoyskim i przebiegłym Wysockim na czele. Ciągle ktoś 
łudzi biedną emigrację, że doprowadzenie do tzw. zgody przyniesie automatycznie 
nasze wyzwolenie.

Pyta Pan Generał jak oceniam list biskupów polskich do biskupów niemieckich. 
Z punktu widzenia politycznego miałbym zastrzeżenia zarówno co do pewnych 
sformułowań, jak i metody „zapominania” o tym, co nam Niemcy w ciągu wieków 
zrobili i jak uparcie do naszej zguby dążyli. Ale nie był to akt polityczny tylko 
moralno-religijny i dlatego nie oceniam surowo wystąpienia naszego episkopatu. 
W pierwszym etapie wywołało to zamieszanie i poderwało pozycję Kościoła w kra
ju. Ale teraz -  myślę -  po wyjaśnieniu sprawy, po przekonaniu się, iż episkopat 
w niczym nie ustępuje w sprawie Odry i Nysy oraz po imponujących jednak uroczy
stościach milenijnych mam wrażenie, iż prymas wraz z biskupami odzyskał dawne 
swoje stanowisko w narodzie, a może je nawet umocnił, jeżeli nie zwiększył. Na 
bliską metę były niewątpliwie szkody z tego wystąpienia, ale na dłuższą -  może 
pogłębi to ferment w Niemczech, chociaż niewiele spodziewam się w tej dziedzinie 
od polityki niemieckiej, a ta tu decyduje. Czy szło tu również o wygodę Watykanu, 
nie wiem. Nasze koła kościelne zaprzeczają, ale nie jestem tak zupełnie pewien, czy 
nie było pewnych nacisków via hierarchia kościelna angielska. Artykuł Barbary 
Topolskiej w zasadzie słuszny, był jednak nieścisły i przesadny w kilku punktach. 
Takie ustawienie sprawy prymasowi nie przeszkadza w ostrej walce w kraju, nato



miast paraliżuje nieco wystąpienia zarówno ks. bpa Rubina, jak i innych prałatów 
w sprawie polskiej. Niemniej ma Pan Generał rację, że owo posunięcie „daje reżi
mowi warszawskiemu możność podwójnej gry i przeciwko emigracji, i przeciwko 
prymasowi”.

Podzielam wywody Pańskie w sprawie niebezpieczeństwa niemieckiego, z tym 
że nie jest to groźba bezpośrednia i że dużo czasu musi jeszcze upłynąć, zanim 
Niemcy będą mogły nam zagrozić. A może stosunki tak się ułożą i w Europie 
i w świecie, co przewiduję, że nie będziemy zdani na łaskę Niemiec i zarazem 
odzyskamy wolność. Co do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego, którego nie wyłą
czam, ale którego obecnie nie widzę, to Rosja nie musiałaby płacić ustępstwami 
w postaci naszej zachodniej granicy, ale wystarczyłoby pogodzenie się z jakąś 
formą zjednoczenia Niemiec. Niemniej to, co Pan Generał pisał o wystąpieniu 
Adenauera i co użyłem w postaci znaku zapytania w moim artykule przedzjazdo- 
wym, było bardzo znamienne. Są to jednak ciągle jeszcze manewry, a nie realna 
groźba porozumienia Niemiec z Rosją. Dla podparcia Pańskich wywodów przyto
czę rozmowę moją zeszłoroczną w Paryżu z jednym z wpływowych przywódców 
lewicy francuskiej, który wysunął tezę, iż uzbrojenie nuklearne Niemiec może 
właśnie doprowadzić do porozumienia niemiecko-sowieckiego, a nie do wojny ze 
strony Rosji. Ameryka, jak dotąd, nie dała jednak broni atomowej Niemcom, gdyż 
chce się dogadać z Rosją.

Z podobnej oceny wzrostu siły Niemiec wynika też identyczna z Panem Genera
łem ocena europejskiej polityki de Gaulle’a. Niewątpliwie wszystkie jego pocią
gnięcia wraz z wizytą w Rosji mają na oku niedopuszczenie do hegemonii Niemiec 
w Europie, czego nie rozumieją bądź czego nie wolno rozumieć Jerzym Jankow
skim35, Bergmanom36, M. Czarneckim37 i W. Zbyszewskim38. Cała ta czwórka dmie 
w trąbkę amerykańsko-niemiecką. Nawiasem mówiąc, zastraszające są rozmiary 
wszelkich penetracji zarówno reżimowej, jak niemieckiej i amerykańskiej. W na
szym interesie leży oczywiście, ażeby w zjednoczonej Europie przewodziła Francja. 
Pozytywnie też oceniam wypad de Gaulle’a do Rosji. Nie zrobił żadnych koncesji, 
a wtargnął jednak w głąb Rosji, a nawet na Syberię. Jeżeli nie przewiduje się wojny 
globalnej, to nie ma dziś innych sposobów, jak polityka ruchu, którą de Gaulle 
stosuje. W każdym razie my na niej nie możemy chyba nic stracić. Najważniejszą

35 Jerzy Jankowski, działacz Związku Polskich Federalistów, członek NiD, wydawca pary
skiego miesięcznika „Polska w Europie”.

56 Aleksander Bergman (1906-1967), naczelny publicysta „Dziennika Polskiego i Dziennika 
Żołnierza”, w latach 1959-1962 redaktor naczelny tego pisma, zasiadał we władzach NiD (do 
1964).

37 Marian Czarnecki, zwolennik federalizmu, publicysta polskich pism emigracyjnych we 
Francji.

38 Wacław Zbyszewski, publicysta „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” oraz „Kul
tury”.



zaś sprawą, którą de Gaulle przez swą politykę wobec Rosji robi, to rozrywanie 
jałtańskiego aliansu sowiecko-amerykańskiego. On jeden może, choć nie musi, 
doprowadzić swoją polityką do wzruszenia i przekreślenia pojałtańskiego układu sił 
w świecie. Oczywiście, przy pomocy Chin.

Jak Pan Generał widzi, bardzo podobnie oceniamy sytuację i nasze szanse 
a różnice są tylko ilościowe, a nie jakościowe, tzn. ja bardziej optymistycznie patrzę 
na nasze możliwości i widzę je -  tu jestem niepoprawny -  szybciej aniżeli inni.

Całkowicie podzielam pogląd Pana Generała na nieodpowiedzialną zabawę 
w premierów i ministrów (Hanke, Mackiewicz) i masowe mianowanie generałów 
nieistniejących sił zbrojnych. Więcej w tym komedii niż dramatu.

Zna Pan Generał z prasy przebieg i uchwały Zjazdu Polski Walczącej. Uważam, 
że był udany i potrzebny. Oczywiście inaczej bym formułował nasze stanowisko, 
gdybym nie musiał się liczyć z całą gamą najrozmaitszych sprzecznych nieraz ze 
sobą poglądów i ambicji i zbawienia Polski ale -  w sumie oceniam wyniki zjazdu 
pozytywnie i nie widzę w nich niczego, co szkodziłoby naszemu działaniu na 
emigracji. Czy choć w części zjazd odpowiedział na wątpliwości, jakie nurtują 
społeczeństwo uchodźcze i czy wykazał „dostateczne zasoby energii” i zdecydowa
nia, będzie mógł Pan Generał ocenić mając właśnie sprawozdania ze zjazdu przed 
sobą. Ciekaw byłbym i w tym względzie Pańskiej opinii.

Ja się w tym roku z wiadomych a bardzo pospolitych powodów nie wybieram 
na wakacje ani na kurację. Żyję jeszcze wspomnieniami zeszłorocznego pobytu 
w Vichy i trzymam się dobrze, choć to i owo w moim wieku dolega. Okres letni chcę 
użyć na pisanie.

Niezmiernie się ucieszę, jak dostanę wiadomość o zdrowiu Generałostwa i sa
mopoczuciu oraz co Pan Generał teraz porabia i nad czym pracuje. Łączę piękne 
ukłony Pani Generałowej, a Drogiemu Panu Generałowi wyrazy wysokiego szacun
ku i przywiązania oraz serdeczny uścisk dłoni.

II

Wysiłki zjednoczeniowe gen. K. Sosnkowskiego i prezesa SN T. Bieleckiego 
zakończyły się połowicznym sukcesem39. Na bazie „Aktu Zjednoczenia” udało się 
stworzyć konkurencyjne wobec „obozu prezydenckiego” ośrodki władzy politycz
nej, co jednak ostatecznie podzieliło scenę polityczną „polskiego Londynu”. Du
alizm emigracyjnej władzy, który miał być stanem przejściowym, okazał się nad 
wyraz solidny i trwały, przetrwał swoich bohaterów i zarazem autorów zamieszczo
nej wyżej korespondencji. Ci jednak nie zaprzestali działań w kierunku integracji 
środowisk politycznych emigracji, lecz nie przyniosły one powodzenia. Dążenie do

39 Szerzej na ten temat: P. Z i ę t a r a ,  Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej 
emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956, Warszawa 1995; 
A. U r b a n ,  Emigracyjny dramat, Warszawa 1998.



zjednoczenia politycznego na tyle jednak pochłonęło energię przywódców emigra
cyjnych, iż zabrakło jej dla polityki polskiej na arenie międzynarodowej, gdzie 
zadaniem emigracji było przypominanie opinii zachodniej o nie rozwiązanej spra
wie polskiej.


