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Józef Retinger
– polski orêdownik zjednoczenia Europy
ózef Retinger urodzi³ siê w zamo¿nej rodzinie 17 kwietnia 1888 roku1.
Jego ojciec by³ uznanym prawnikiem, a matka wywodzi³a siê z polskiej
inteligenckiej rodziny.
Okres m³odzieñczy ukszta³towa³ osobowoœæ m³odego Retingera. Choæ
z pochodzenia by³ ¯ydem, to wychowywa³ siê w duchu polskiego patriotyzmu. Wartoœci cenione w ¿yciu wywiód³ g³ównie z katalogu moralnego
religii chrzeœcijañskiej zaszczepionego od najm³odszych lat. Jak sam póŸniej wspomina³, chrzeœcijañstwo katolickie by³o bardzo wa¿nym czynnikiem w jego ¿yciu.
Po œmierci ojca, z którym Retingera ³¹czy³y silne wiêzy emocjonalne,
próbowa³ swoich si³ w seminarium duchownym. Dziêki przyjacielskim
kontaktom z hrabi¹ W³adys³awem Zamoyskim, wp³ywow¹ osobistoœci¹
polskiej szlachty, kontynuowa³ edukacjê w Acedemiae Nobili Ecclesiastic
– znan¹ uczelni¹ kszta³c¹c¹ papieskich dyplomatów2. Po krótkim okresie
pobytu w seminarium, za namow¹ hrabiego rozpocz¹³ studia w Pary¿u.
Jednak bardziej ni¿ studia anga¿owa³y go spotkania elity intelektualnej
Pary¿a w domu pañstwa Godebskich, spokrewnionych z Retingerami.
W³aœnie tam nawi¹za³ przyjacielskie kontakty ze znanymi postaciami
œwiata kultury i polityki, m.in. Pierrem Bonnardem, Pierrem Lapradem,
Jeanem Moreasem, Claudem Terrasem, Lordem Northcliffem3. Retinger
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1
W literaturze podaje siê ró¿ne daty narodzin Józefa Hieronima Retingera. Zbigniew Siemaszko w publikacji Retinger w Polsce, 1944, podaje datê 1880. Wieloletni
wspó³pracownik i sekretarz Retingera, Jan Pomian, w ksi¹¿ce Józef Retinger – ¿ycie
i pamiêtniki szarej eminencji podaje datê 1888. W kolekcji Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie spotkaæ mo¿na równie¿ datê 1888. Por. Dzia³alnoœæ
polityczna dr. Józefa Hieronima Retingera, IPiMS, Kolekcja 68, sygn. 70.
2
Hrabia Zamoyski by³ w za¿y³ej przyjaŸni z ojcem Retingera. Po jego œmierci
opiekowa³ siê synem przyjaciela i wspiera³ przede wszystkim finansowo jego wszelkie poczynania.
3
G. Witkowski, Józef Retinger, polski inicjator integracji europejskiej, Warszawa 2000, s. 31.
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by³ entuzjast¹ tego rodzaju spotkañ na wysokim szczeblu, a w przysz³oœci
organizatorem wielu podobnych. Czerpa³ z nich bezcenne doœwiadczenie,
które mia³o zaowocowaæ w niedalekiej przysz³oœci. Choæ nie by³ ich
pierwszoplanow¹ postaci¹, znajomoœci te potrafi³ umiejêtnie wykorzystaæ
do realizacji swoich planów.
Po uzyskaniu tytu³u doktora w dziedzinie historyczno-literackiej na
paryskim Uniwersytecie w Sorbonie kontynuowa³ studia w Niemczech,
W³oszech i Wielkiej Brytanii.
W p³aszczyŸnie stosunków miêdzynarodowych dzia³alnoœæ polityczn¹
Retinger rozpocz¹³ w 1916 roku. Charakter dzia³alnoœci Retingera doprowadzi³ w póŸniejszych latach do wielu insynuacji pod jego adresem. Zarzucano mu m.in. dzia³alnoœæ agenturaln¹4.
Jeszcze podczas I wojny œwiatowej, w 1916 roku, nawi¹za³ kontakt
z propagatorami jednoœci europejskiej, staj¹c siê gor¹cym orêdownikiem
tej idei. Wówczas wraz z Amerykaninem Arthurem Capelem stara³ siê
rozpowszechniæ ideê rz¹du œwiatowego, gdy¿ w takiej konstrukcji Europy i œwiata upatrywa³ szanse na zapewnienie pokoju i bezpieczeñstwa
w Europie i na œwiecie. Ju¿ wtedy stara³ siê tworzyæ podwaliny pod
wspó³pracê polityczn¹ i ekonomiczn¹ pañstw. Z uwagi na partykularne
interesy pañstw narodowych powsta³ych po I wojnie œwiatowej nie uda³o
siê Retingerowi zaszczepiæ Europejczykom koncepcji ponadnarodowe-

4
Józef Retinger by³ postaci¹ tajemnicz¹, a na temat jego aktywnoœci politycznej
kr¹¿y³o wiele sprzecznych informacji. Podejrzewano go o dzia³alnoœæ agenturaln¹ najpierw na rzecz rz¹du brytyjskiego, póŸniej radzieckiego, a na pocz¹tku wojny nawet
niemieckiego. Kiedy 5 listopada 1939 roku przyjecha³ do Londynu w towarzystwie
niemieckiego ambasadora hrabiego Bernsdorfa, zamieszka³ w hotelu Ritz Carlton. Podejrzewano go równie¿ o dzia³alnoœæ na rzecz lewicy i komunistów oraz ¯ydów.
W œwietle raportów brytyjskiego wywiadu z lat 1913–1941 wynika, ¿e Retinger agitowa³ na rzecz komunistów na zjeŸdzie Miêdzynarodowej Federacji Zwi¹zków Robotniczych w kwietniu 1925 roku, obj¹³ posadê w Zwi¹zku Zawodowym Robotników
w Polsce w paŸdzierniku 1928 roku. Sugerowano równie¿, ¿e broni³ praw robotników
i kolejarzy w Polsce oraz, ¿e nawi¹za³ kontakty z organizacj¹ „Profintern” w Moskwie. W raporcie z 1941 roku zwrócono uwagê, ¿e Retinger by³ wiceprezesem znajduj¹cej siê w Londynie polskiej sekcji ¿ydowskiej masonerii – „Bnai Brith”. Zob.
szerzej: J. Ciechanowski, Józef Retinger (1888–1957) w œwietle raportów brytyjskiego
wywiadu z lat 1913–1941, „Zeszyty Historyczne”, nr 59, Pary¿ 1982, s. 196–205. Z kolei w dokumencie zatytu³owanym „Sprawa Retingera” wskazuje siê, ¿e podejrzewanie
go o szpiegostwo na rzecz Anglików czy Zwi¹zku Radzieckiego jest niedorzecznoœci¹. Raport sugeruje, ¿e by³ bardzo przywi¹zany i oddany genera³owi W³adys³awowi
Sikorskiemu. Por. Sprawa Retingera, IPiMS, Kolekcja 68, sygn. 79.
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go porz¹dku. Wysi³ek ten nie poszed³ jednak zupe³nie na straty. W opinii
Retingera w pewnym stopniu ich dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do powstania Ligii Narodów.
Do promowania idei europejskiej powróci³ w 1924 roku. Po latach
pisa³ nastêpuj¹co: „W roku 1924 nasi¹kn¹³em ide¹ jednoœci Europy. Poniewa¿ by³em wówczas znacznie m³odszy, wierzy³em w skutecznoœæ bezpoœredniego podejœcia i zacz¹³em omawiaæ powa¿nie ten pomys³ po raz
pierwszy z Edwardem D. Morelem, którego córkê poœlubi³em po jego
œmierci. W pocz¹tkach dziewiêtnastego wieku pewne idee by³y skutecznie rozpowszechniane przez swego rodzaju porozumienia rozmaitych ludzi w ró¿nych krajach; wydawa³o mi siê, ¿e moglibyœmy pos³u¿yæ siê
podobn¹ metod¹. Wraz z Morelem mieliœmy na myœli osoby, takie jak
Lutz w Niemczech, Benedetto Croce we W³oszech, Seymour Cocks
w Anglii, które mog³yby przyst¹piæ do jawnej organizacji pracuj¹cej na
rzecz jednoœci europejskiej [...]. Przez nastêpne dwa lata myœla³em o innym podejœciu. Fakty same mia³y dowieœæ, ¿e zjednoczenie Europy jest
jedynym rozwi¹zaniem europejskich problemów gospodarczych i jedynym sposobem zapobie¿enia wojnom. Byæ mo¿e trzeba by rozpocz¹æ od
czegoœ w rodzaju encyklopedii, wskazuj¹cej na przyk³adach, jak bardzo
idea jednoœci zgodna jest z ewolucj¹ Europy [...]. Pomaga³o mi wówczas
wielu laburzystów: Marion Philips, George Middleton, Ellen Wilkinson,
Frank Hodges, Graham Poole. Wspólnie przygotowywaliœmy plan tej encyklopedii, dla której uda³o siê uzyskaæ poparcie. Myœleliœmy, ¿e cz³owiekiem, u którego znajdziemy zrozumienie, bêdzie Ernest Bevin, sekretarz
generalny Transport and General Workers Union [...]. Bevin jednak nie
by³ zainteresowany i kategorycznie odmówi³ wspó³pracy. Na tym skoñczy³y siê na d³ugo moje plany dotycz¹ce jednoœci Europy”5.
Jeszcze w 1916 roku w Szwajcarii Retinger pozna³ W³adys³awa Sikorskiego, z którym aktywnie zabiega³ o odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci. Sikorski w tym czasie organizowa³ zaci¹g ochotników do tworzonych
legionów. Obaj panowie ponownie zaczêli œciœle wspó³pracowaæ w 1939
roku, kiedy Sikorski obj¹³ urz¹d premiera rz¹du polskiego na uchodŸstwie
i zaproponowa³ Retingerowi pracê na rzecz ojczyzny. Nie maj¹c przypisanego konkretnego stanowiska6, Retinger zacz¹³ dzia³aæ na p³aszczyŸnie,
5

J. Pomian, Józef Retinger..., op. cit., s. 90–91.
Jak wspomina Jan Pomian, „z braku lepszej nazwy” mianowano go doradc¹
Rady Ministrów. Zajmowa³ siê utrzymywaniem kontaktów, propagand¹ i ró¿nymi
sprawami z dziedziny polityki zagraniczne; szerzej: ibidem, s. 109.
6
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któr¹ najbardziej lubi³. Odbywa³ szereg spotkañ nieoficjalnych, prowadzi³
równie¿ zakulisowe rozmowy z wa¿nymi osobistoœciami. Dopiero póŸniej, tj. w 1940 roku, otrzyma³ posadê w rz¹dzie jako radca ambasady i bliski wspó³pracownik genera³a W³adys³awa Sikorskiego.
O Sikorskim Retinger wypowiada³ siê niezwykle przychylnie: „Nabra³em dla Sikorskiego wiêkszego podziwu ni¿ dla jakiegokolwiek innego polskiego przywódcy i to do tego stopnia, i¿ ja, który nigdy nie
s³u¿y³em jakiemukolwiek przywódcy lub jakiejkolwiek partii, w roku
1939 uzna³em go za przywódcê, lojalnie dla niego pracowa³em i wciela³em jego politykê, choæ czasami gwa³townie spieraliœmy siê o ten lub
inny szczegó³. Wierzy³em jego instynktowi politycznemu, jego darowi
przywództwa, jego ca³kowitej uczciwoœci”7.
Sikorski ceni³ w Retingerze jego znajomoœæ jêzyków obcych, b³yskotliwoœæ i rozumienie spraw miêdzynarodowych. Z uwagi na szerokie kontakty w œwiecie, liczne podró¿e w ró¿ne czêœci œwiata i specyficzny
charakter zakulisowego dzia³ania, Sikorski znany z wybuchowego temperamentu nieraz negatywnie wypowiada³ siê na temat poczynañ Retingera.
Nazywa³ go w³óczêg¹ i czêsto dawa³ do zrozumienia, ¿e tak naprawdê to
nie wie, dla kogo ten cz³owiek pracuje8. Retinger dziêki swoim szerokim
kontaktom w œwiecie, znajomoœci¹ Anglii i jêzyków obcych dla s³abo
znaj¹cego angielski Sikorskiego okaza³ siê przydatnym wspó³pracownikiem. Dalsze informacje na temat ich wspó³pracy sugeruj¹ serdeczn¹
sympatiê, niemal¿e przyjaŸñ, a¿ do œmierci Sikorskiego w 1943 roku9. Jak
zauwa¿a Jan Pomian, stosunki Retingera z Sikorskim cechowa³a za¿y³a
serdecznoœæ, niemal¿e przyjaŸñ. „Retinger nale¿a³ do najbli¿szego grona
genera³a. Mówiono o nim z serdecznoœci¹ i uœmiechem. By³ szar¹ eminencj¹, kimœ w rodzaju Fra Diabolo, cz³owiekiem niespodzianek. Zawsze
pe³en oryginalnych pomys³ów i opinii, podnieca³ i o¿ywia³ dowcipem.
By³ pe³nym energii kompanem. Wœród niezliczonych intryg, tocz¹cych
siê na szczytach w³adzy, nie traci³ umiaru i równowagi, la³ oliwê na niespokojne wody i ³agodzi³ wiele nabrzmia³ych urazów”10.

7

Ibidem, s. 93.
S. Kot, Listy z Rosji, Londyn 1956, s. 536.
9
W opinii pu³kownika Protasiewicza Retinger by³ bardzo przywi¹zany do Sikorskiego, a po jego œmierci „posêpnia³”. Por. Sprawa Retingera, raport pu³kownika Protasiewicza na temat dzia³alnoœci Józefa Retingera, IPiMS, Kolekcja 68, sygn. 70.
10
J. Pomian, Józef Retinger..., op. cit., s. 118.
8
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W 1942 roku jego pozycja w œrodowiskach rz¹dowych by³a ju¿ niepodwa¿alna. Jak zauwa¿a Zbigniew Siemaszko, polecenia Retingera s³uchano jak polecenia Sikorskiego11.
Bêd¹c urodzonym dyplomat¹, Retinger wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e wojna nie tyle toczy siê na odcinku wojskowym, ile przede wszystkim w sferze dzia³alnoœci dyplomatycznej, politycznej, ekonomicznej, handlowej.
Rozpocz¹³ wiêc etap odbywania szeregu spotkañ zakulisowych podczas
których stara³ siê lobbowaæ dla sprawy polskiej. Jako sprawny organizator
da³ siê poznaæ m.in. podczas ewakuacji wojsk polskich z Francji w 1939
roku, kiedy to pomóg³ Sikorskiemu zorganizowaæ spotkanie z Winstonem
Churchillem12.
Swoje umiejêtnoœci zakulisowego dzia³ania Retinger wykorzysta³
równie¿ latem 1940 roku. W tym czasie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodŸstwie, W³adys³aw Raczkiewicz, zdymisjonowa³ Sikorskiego. Aktywny udzia³ w przywróceniu premiera na stanowisko mia³
w³aœnie Retinger.
Niebagateln¹ rolê odegra³ równie¿ Retinger w propagowaniu œrodkowoeuropejskiej koncepcji federacji polsko-czechos³owackiej, zaprojektowanej przez W³adys³awa Sikorskiego. W³aœciwie to Retinger namawia³
Sikorskiego do podjêcia próby oparcia bezpieczeñstwa Polski na zwi¹zku
federacyjnym z Czechos³owacj¹.
G³ównym motywem podejmowania koncepcji integracyjnych by³o zabezpieczenie przed groŸb¹ niemieckiego militaryzmu. Wed³ug Retingera
j¹drem federacji mia³ byæ zwi¹zek polsko-czechos³owacki, w którym
wiod¹c¹ rolê ze wzglêdu na potencja³ terytorialny i ludnoœciowy mia³a odgrywaæ Polska. Przewidywa³, ¿e do federacji przyst¹pi¹ inne pañstwa,
m.in. Litwa, Rumunia, Wêgry oraz niepodleg³a Ukraina. Forma ustrojowa
pañstw pocz¹tkowo nie interesowa³a Retingera. Cz³onkowie zwi¹zku
mieli wspó³pracowaæ w p³aszczyŸnie polityki zagranicznej i posiadaæ
zjednoczon¹ armiê. Wspomina³ o jednolitym systemie celnym i uregulowaniu kwestii mniejszoœciowych. W tamtym okresie Sikorski przychylnie
odniós³ siê do pomys³u Retingera, czemu da³ wyraz w wyst¹pieniu radiowym do Londyñskiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Retinger sugerowa³ dalej, ¿e dla powodzenia projektu potrzebna jest przychylnoœæ
11

Z. Siemaszko, Retinger w Polsce, op. cit., s. 62.
Zob. Rozmowa premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla z Edwardem
Raczyñskim w obecnoœci Józefa Retingera na temat ewakuacji wojsk polskich do Wielkiej Brytanii z dnia 19 czerwca 1940 roku, AAN AL, sygn. 1720.
12
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opinii francuskiej, angielskiej, amerykañskiej. Przewidywa³ bowiem, ¿e
w Europie powinien powstaæ blok takich pañstw gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo staremu kontynentowi. Realizuj¹c propagandowe zapowiedzi,
Retinger utworzy³ w Londynie periodyk „Free Europe”.
Wielokrotnie spotyka³ siê z czeskimi orêdownikami federacji – Hubertem Ripk¹ i Tomášem Masarykiem, dyskutuj¹c z nimi na temat przysz³ej
wspó³pracy pañstw. Przekonywa³ ich, ¿e dra¿liwa sprawa przynale¿noœci
Œl¹ska Cieszyñskiego nie powinna negatywnie wp³ywaæ na stosunki polsko-czechos³owackie. Mia³a byæ ona rozwi¹zana w³aœnie na gruncie federacyjnym13.
Przebywaj¹c w Londynie, w lutym 1941 roku stara³ siê „zaraziæ” ide¹
jednoœci europejskiej mo¿liwie najwiêcej Europejczyków. Jako doradca
Rady Ministrów w rz¹dzie Sikorskiego zaaran¿owa³ szereg spotkañ z politykami pañstw europejskich. W powojennym uk³adzie politycznym
federacja mia³a byæ podstaw¹ ³adu miêdzynarodowego i gwarancj¹ bezpieczeñstwa Polski. Sytuacja by³a korzystna, gdy¿ wiêkszoœæ emigracyjnych rz¹dów znalaz³a w Wielkiej Brytanii schronienie. Retinger rozpocz¹³
rozmowy jeszcze w 1941 roku od Belgów, którzy jego zdaniem najlepiej
rozumieli postulat jednoœci europejskiej. Wœród g³ównych orêdowników
planów znaleŸli siê póŸniejsi propagatorzy integracji europejskiej: Paul
Henri-Spaak, Marcel Henri-Jaspar, Paul Van Zeeland oraz Roger Motz
i Hubert Pierlot. Po Belgach namawia³ Holendrów. Wœród nich Retinger
najbardziej ceni³ sobie Pietera Kerstensa oraz Edvina van Klefensa.
Plany Retingera popiera³a równie¿ Grecja w osobie Panayotisa Pipinelisa oraz na swój sposób Francja. Z umiarkowanym optymizmem podchodzi³a izoluj¹ca siê przed wojn¹ w Skandynawii – Norwegia. Wczeœniej
rozmowy nawi¹zano z Czechami i S³owakami oraz z Jugos³awi¹, któr¹ reprezentowa³ Nikola Gawrilowiæ. Powo³uj¹c siê na zapiski Retingera, Jan
Pomian zwróci³ uwagê, ¿e do œmierci W³adys³awa Sikorskiego odby³o siê
ponad dwadzieœcia takich spotkañ, w których uczestniczyli najczêœciej
ministrowie spraw zagranicznych oraz znani politycy i dyplomaci. Podczas tych spotkañ omawiano przede wszystkim problem jednoœci europejskiej. Bacznie obserwowa³a te spotkania Szwecja, z któr¹ Retinger by³
w kontaktach14.

13
Por. AAN AL, sygn. 1493, „Biuletyn Œl¹zaków Cieszyñskich”, Londyn, czerwiec 1943.
14
Szerzej o tym: J. Pomian, Józef Retinger..., op. cit., s. 129–133.
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Kilka miesiêcy póŸniej z jego inicjatywy powo³ano Komitet Miêdzyaliancki, w którym spotykali siê przedstawiciele wspomnianych oœmiu
emigracyjnych rz¹dów: Polski, Czechos³owacji, Belgii, Jugos³awii, Grecji, Holandii, Norwegii i Luksemburga.
Zdaj¹c sobie sprawê z olbrzymich korzyœci, jakie mog³y p³yn¹æ ze
œcis³ej wspó³pracy ze Stanami Zjednoczonymi, Retinger jeszcze wczeœniej zaanga¿owa³ siê w prace Central and East European Planning Board15. 4 listopada 1941 roku Czechos³owacja, Jugos³awia, Polska i Grecja
podpisa³y deklaracjê o powo³aniu instytucji. By³a to platforma porozumienia zwolenników federalizmu, która mia³a równie¿ zaj¹æ siê ró¿norodnymi kwestiami do uregulowania pomiêdzy stronami16. Osobowoœæ
Retingera sprzyja³a nawi¹zywaniu bliskich kontaktów miêdzy krajami.
Doœwiadczony licznymi podró¿ami po œwiecie, nawi¹za³ bliskie kontakty
z wieloma prominentnymi politykami. Osobiœcie zaprzyjaŸniony by³ ze
wspomnianym ju¿ Milovanem Gavriloviciem, jugos³owiañskim orêdownikiem integracji pañstw starego kontynentu. Nie bez znaczenia by³y tak¿e
bardzo bliskie relacje Retingera z sir Staffordem Crippsem, angielskim
entuzjast¹ jednoczenia Europy. Grecki ambasador Panayotis Pipinelis to
kolejna zaprzyjaŸniona osoba, z któr¹ dziêki bliskim relacjom móg³ Retinger osi¹gn¹æ wiele wspólnych korzyœci dla sprawy jednoœci europejskiej.
A¿ do œmierci Sikorskiego w lipcu 1943 roku Retinger odby³ z nim
wiele podró¿y za granicê, m.in. do Stanów Zjednoczonych. Tam, przewiduj¹c donios³¹ rolê USA dla powojennego uk³adu stosunków miêdzynarodowych, próbowa³ przekonaæ prezydenta Roosevelta do planów
federacyjnych.
4 grudnia 1942 roku Sikorski, po konsultacji z Retingerem przedstawi³
Sumnerowi Wellsowi – amerykañskiemu podsekretarzowi stanu – memorandum, które zawiera³o polskie propozycje integracji Europy Œrodkowej
i Wschodniej. Projekt zawiera³ propozycjê utworzenia „unii federalnej
15

W powszechnym u¿yciu funkcjonuje t³umaczenie – Rada Planowania Europy
Centralnej i Wschodniej. Jej przewodnicz¹cym by³ Feliks Gross, z którym Retinger
utrzymywa³ kontakty. Po œmierci Sikorskiego w katastrofie lotniczej Gross namawia³
Retingera do podtrzymania prac nad federacj¹ europejsk¹. Zob. Gross do Retingera,
list z 12 lipca 1943, IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 45.
16
Zob. Obszerny raport Feliksa Grossa – „Activity of the Central and Eastern European Planning Board”, AAN, AL, sygn. 1609, obejmuj¹cy okres od 15 stycznia
1942 do 15 kwietnia 1943 roku, zawieraj¹cy m.in. amerykañskie opinie na temat roli
Instytucji, charakterystykê najwa¿niejszych Komitetów, m.in. edukacyjnych, ekonomicznych, oraz perspektywy wspó³pracy ze Stanami Zjednoczonymi, kwiecieñ 1943.
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pañstw le¿¹cych pomiêdzy Morzem Czarnym, Adriatykiem a Ba³tyckim.
Przewidywano œcis³¹ wspó³pracê z Czechos³owacj¹, Litw¹, Grecj¹, Jugos³awi¹, Wêgrami, ewentualnie Bu³gari¹, Albani¹, a nawet Turcj¹17.
Podobne propozycje wspó³pracy Retinger wysun¹³ jeszcze wczeœniej,
w grudniu 1941 roku, wobec krajów Europy Zachodniej, miêdzy innymi
Belgii i Holandii. Choæ propozycja ta niektórym Belgom i Holendrom
wydawa³a siê ma³o interesuj¹ca – kraje dzieli³y setki kilometrów – mia³a
ona wspóln¹ podstawê – niemieckie zagro¿enie. W œrodowiskach belgijskich i holenderskich przewa¿nie jednak odnoszono siê do niej przychylnie.
Retinger wspomina³ póŸniej, ¿e jego propozycja zaowocowa³a w póŸniejszym czasie powstaniem Beneluksu. Podpisano m.in. Uk³ad Monetarny
(21 paŸdziernika 1943), Konwencjê o Unii Celnej (5 wrzeœnia 1944)18.
W póŸniejszym czasie projekt wspó³pracy mia³ te¿ obj¹æ inne kraje,
oprócz Polski: Czechos³owacjê, Jugos³awiê, Grecjê, Belgiê, Holandiê,
Norwegiê, Luksemburg. Retinger przewidywa³ wypracowanie odpowiedniego forum konsultowania decyzji. W tym celu powstaæ mia³ Sekretariat
Miêdzyaliancki. Sam wspomina³ to nastêpuj¹co: „W celu uzyskania
w czasie trwania wojny wiêkszej spójnoœci rozmów z Pipinelisem, Spaakiem, van Zeelandem, Kerstenem, przy jednoczesnym poparciu genera³a
Sikorskiego, podsuwa³em myœl, by przebywaj¹cy w Londynie ministrowie spraw zagranicznych krajów kontynentalnych odbywali regularne
spotkania. Do œmierci genera³a odbyliœmy oko³o 20 takich spotkañ, których myœl¹ przewodni¹ by³o przygotowanie jednoœci europejskiej. Spotkania odbywa³y siê w siedzibie premiera polskiego, zazwyczaj bra³o
w nich udzia³ po dwóch przedstawicieli ka¿dego z rz¹dów”19.
Sporo k³opotów przynios³o mu uczestnictwo jako najbli¿szego wspó³pracownika Sikorskiego w podpisywaniu porozumienia Sikorski-Majski.
Niektóre œrodowiska emigracyjne w Londynie oskar¿a³y go wtedy o zdradê i dzia³anie razem z Sikorskim na rzecz wywiadu brytyjskiego. Po
wznowieniu kontaktów ze Zwi¹zkiem Radzieckim zosta³ wys³any jako
cz³onek polskiej misji i jako chargé d’affaires do Moskwy.

17

Protoko³y z posiedzeñ Rady Ministrów RP, red. M. Zgórniak, t. V: wrzesieñ
1942–lipiec 1943, s. 185–186.
18
T. Bartosiewicz, M. Ruciñski, Unia gospodarcza Beneluxu. Historia, rozwój
i dzieñ dzisiejszy integracji Belgii, Holandii, Luksemburga, Warszawa 1973.
19
Józef Retinger, inicjator Europejskiej Ligii Wspó³pracy Gospodarczej (bez autora), IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 72, publikacja z okazji piêædziesiêciolecia Europejskiej Ligii Wspó³pracy Gospodarczej.

SP 2 ’08

Józef Retinger – polski orêdownik zjednoczenia Europy

345

W tragicznej dla genera³a Sikorskiego podró¿y lotniczej nad Gibraltarem Retinger nie uczestniczy³20. W póŸniejszym czasie ten fakt przyczyni³
siê do wielu insynuacji pod jego adresem. Zarzucano mu m.in., ¿e wiedzia³ o przygotowywanym zamachu na Sikorskiego i dlatego nie zdecydowa³ siê na lot.
Po œmierci Sikorskiego straci³ swoje wp³ywy i mo¿liwoœci oddzia³ywania w œrodowiskach polskiej emigracji. Niechêtnie myœlano o wspó³pracy
z nim. On te¿ nie obdarzy³ zaufaniem nowej grupy rz¹dz¹cej. Choæ wstêpnie zosta³ wspó³pracownikiem Stanis³awa Miko³ajczyka, nie ³¹czy³y ich
silne wiêzi. Jak zauwa¿y³ Edward Raczyñski: „Retinger powiernik Sikorskiego nie czu³ siê dobrze przy Miko³ajczyku. Z jego strony brakowa³o
afektu, a ze strony premiera chêtnego ucha dla sugestii i koncepcji Retingera. Z obu zaœ stron brakowa³o wieloletniej poufa³oœci”21.
W kwietniu 1944 roku, kiedy Zwi¹zek Radziecki zacz¹³ odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w Europie, Retinger powróci³ do kraju22. W Polsce spotka³
siê m.in. ze Zbigniewem Zaremb¹ oraz innymi osobistoœciami polskiej
sceny politycznej podziemnego pañstwa. Chc¹c podkreœliæ swoje dobre
intencje, pobudki patriotyczne i troskê o dobro kraju, napisa³ dwa listy do
prezydenta Raczkiewicza i premiera Miko³ajczyka, w których zapewnia³
o s³usznoœci wyprawy23. Przywódcy pañstwa podziemnego nie znali intencji Retingera. Œwiadczy o tym treœæ depeszy wys³anej do premiera

20
Wed³ug Pomiana Retinger nie polecia³ z genera³em Sikorskim, gdy¿ wyprawa
dotyczy³a spraw wojskowych (inspekcji wojsk polskich na Bliskim Wschodzie),
a w takich spotkaniach Retinger nie uczestniczy³.
21
Z. Siemaszko, Retinger w Polsce, op. cit., s. 64.
22
Z przytaczanego ju¿ raportu brytyjskiego wynika, ¿e za namow¹ genera³a Mariana Kukiela premier Miko³ajczyk zgodzi³ siê w 1944 roku na wylot Retingera do Polski, gdy¿ liczy³, ¿e Retinger bêdzie poœredniczy³ w rozmowach ze Stalinem. Zob.
J. Ciechanowski, Józef Retinger..., op. cit., s. 197. Z. Siemaszko przytacza kilka powodów wyjazdu Retingera, sugeruj¹c, ¿e w œwietle sk¹pych dokumentów trudno ustaliæ,
które by³y najw³aœciwsze: wysondowanie mo¿liwoœci porozumienia miêdzy komunistami a podziemiem, akcja dywersyjna Armii Krajowej, wk³ad AK do wspólnego
wysi³ku aliantów, mo¿liwoœæ utrzymania pañstwa podziemnego pod okupacj¹ sowieck¹; Z. Siemaszko, Retinger w Polsce, op. cit., s. 98. Por. Decyzja w sprawie wylotu Rettingera do Polski, w: H. Czarnocka, Armia Krajowa w dokumentach, t. III,
Warszawa 1990, s. 460.
23
Zob. szerzej: fragmenty listów opublikowane na ³amach artyku³u A. Janty Dwa
listy Józefa Retingera, „Wiadomoœci” nr 1381, 17 wrzeœnia 1972. Zob. tak¿e: Józef
Retinger, inicjator Europejskiej Ligi Wspó³pracy Gospodarczej, (bez autora), IPiMS
w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 72, op. cit., s. 56–57.
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Miko³ajczyka. „Uwa¿a siê tutaj «Salamandrê» (to by³ pseudonim Retingera) za waszego emisariusza, jak i za wys³annika rz¹du brytyjskiego.
Wyjaœnijcie”24. Jak zauwa¿a Siemaszko, przywódcy AK brali pod uwagê
mo¿liwoœæ zlikwidowania go, uznaj¹c go za szpiega. Do Londynu powróci³ w lipcu 1944 roku. Do koñca wojny leczy³ siê z choroby, której nabawi³
siê podczas podró¿y do Polski. Od powrotu do Londynu a¿ do 1946 roku
sprawa jednoœci europejskiej nie zajmowa³a go mocno. Wojna zbli¿a³a siê
do koñca, a wiêkszoœæ przedstawicieli emigracyjnych rz¹dów powraca³a
do krajów, które stopniowo wyzwala³y siê spod okupacji hitlerowskiej.
„W latach 1945–1947 kilkakrotnie jeŸdzi³ do kraju, nawi¹zuj¹c kontakty
rozpoznawcze swoje i brytyjskie z Osóbkami, Gomu³kami, Bermanami,
Modzelewskimi”25.
Tu¿ po wojnie w Europie pojawi³ siê niezwykle korzystny grunt pod
integracjê pañstw starego kontynentu. Odbywaj¹cy d³ug¹ rekonwalescencjê26 Retinger dopiero w 1946 roku zebra³ si³y, aby kontynuowaæ z wielkim zaanga¿owaniem pomys³y integracyjne. Trzeba zaznaczyæ, ¿e jeszcze
podczas trwaj¹cej wojny Retinger przygotowa³ odpowiedni grunt pod plany integracyjne, staraj¹c siê je zaszczepiæ wœród rz¹dów emigracyjnych
przebywaj¹cych w Londynie.
„Retinger zdawa³ sobie sprawê, ¿e dopóki Europa zachodnia nie podniesie siê z gruzów i nie zbierze si³, by stawiæ czo³a potêdze radzieckiej,
dopóty Polska nie bêdzie mog³a oprzeæ siê swojemu wschodniemu s¹siadowi. W jednoœci europejskiej widzi jedyn¹ drogê do odbudowania silnej
Europy zachodniej”27.
7 maja 1946 roku w Królewskim Instytucie Spraw Zagranicznych
w Londynie w Chatham Mouse wyg³osi³ odczyt zatytu³owany „Kontynent europejski”. W odczycie zwróci³ uwagê na jednoœæ intelektualn¹
i duchow¹ Europejczyków.
„Wspólnota kulturowa tworzy³a istotny czynnik spajaj¹cy narody kontynentu oraz by³a kryterium konstytuuj¹cym œwiadomoœæ odrêbnoœci
wzglêdem innych ludów. Powszechne poczucie jednoœci Europy zaczê³o

24

S. Korboñski, Emisariusz Salamandra, „Wiadomoœci”, nr 1377, 20 sierpnia

1972.
25

Por. S. Stroñski, Amnestia, „Wiadomoœci” nr 34, 1950.
Retinger ucierpia³ podczas skoku na spadochronie na terytorium Polski w 1944
roku. Dolegliwoœci na d³ugo przyku³y go do ³ó¿ka. Boryka³ siê z nimi a¿ do œmierci.
27
List Jana Pomiana do Henryka Kanthaka z 28 marca 1990, IPiMS w Londynie,
Kolekcja 68, sygn. 70.
26
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zanikaæ od XIII wieku. W efekcie aktualny stan rozbicia wywo³any zosta³
przez trzy zjawiska:
– ludnoœæ kontynentu osiedlana w koloniach zaczê³a traktowaæ je jako
swoje nowe ojczyzny i odwróci³a siê od Europy,
– pozaeuropejskie mocarstwa zosta³y dopuszczone do odgrywania g³ównych ról w sprawach kontynentu i ich interesy by³y sprzeczne z utrzymaniem jednoœci kontynentu,
– od 1914 roku g³ówne mocarstwa kontynentu nie by³y w stanie realizowaæ swoich zadañ, podczas gdy ma³e pañstwa samotnie nie mia³y ani
doœæ si³, ani te¿ woli, aby chroniæ jednoœæ kontynentu”28.
W dalszej czêœci swoich wywodów zwróci³ uwagê, ¿e w powojennym
uk³adzie politycznym na plan pierwszy wysun¹ siê dwie potêgi: Stany
Zjednoczone i Zwi¹zek Radziecki. Walka pomiêdzy dwiema potêgami
przybli¿y, jego zdaniem, podzia³ Europy na coraz bardziej zbli¿aj¹cy siê
do Europy Zwi¹zek Radziecki i oddalaj¹ce siê mocarstwa anglosaskie.
Zdaniem Retingera najlepszym sposobem zapewnienia pokoju w Europie
by³oby utworzenie pomiêdzy nimi wolnego obszaru i po³¹czenie narodów
i rz¹dów wiêzami, których nie mo¿na by zerwaæ29.
30 sierpnia 1946 roku w dokumencie zatytu³owanym „Dopisek” („Postscript”), wymieni³ cztery drogi rozwi¹zania problemu europejskiego:
– Europa stanie siê czêœci¹ Zwi¹zku Radzieckiego (przewidywa³ dla Europy niekorzystny scenariusz, gdy¿ Europa pod dominacj¹ sowieck¹
sta³aby siê swego rodzaju laboratorium komunistycznym),
– utworzenie rynku dla ekspansji gospodarczej krajów anglosaskich,
– utrwalenie ustalonego podzia³u na dwie sfery, a w konsekwencji utrwalenie podzia³u Europy,
– stworzenie wolnej, z³¹czonej gospodarczo i politycznie Europy antyautorytarnej30.
Dla Retingera najlepszym rozwi¹zaniem by³o scalenie kontynentu.
Nie pragn¹³ jednak zwo³ania ogólnoeuropejskiego kongresu, gdy¿ ten
wprowadzi³by wiele nieprzekraczalnych barier: uczestnictwo pañstw przegranych w wojnie i pañstw neutralnych wobec wojny czy te¿ Zwi¹zku Radzieckiego. Proces integracji kontynentu mia³ byæ zainicjowany przez
28

J. Retinger, „The European Continent?”, from 7-th may 1946 and „Postcript”
from 30-th August 1946, IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 80.
29
Ibidem, s. 2–3.
30
J. Retinger, „Postscript”, s. 8–9, IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 80,
Londyn 1946.
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kraje mniejsze. W zamyœle Retingera najkorzystniejsza by³aby integracja
gospodarcza, która doprowadzi³aby do odbudowy ekonomicznej pañstw
zniszczonych wojn¹. Ponownie nawi¹za³ œcis³y kontakt z Paulem Van
Zeelandem, belgijskim politykiem, który akurat rozes³a³ do krajów apel
o podjêcie wspólnych wysi³ków na rzecz zintegrowania gospodarczego
krajów europejskich. Do debaty w³¹czyli siê dawni znajomi Retingera
jeszcze z czasów okupacji – Paul Henri-Spaak oraz Roger Motz. Rozmowy
zaowocowa³y w 1946 roku postulatem stworzenia organizmu o nazwie
Niezale¿na Liga Wspó³pracy Gospodarczej, która ostatecznie przemianowana zosta³a w 1948 roku na Europejsk¹ Ligê Wspó³pracy Gospodarczej.
Sam Retinger pisa³ o jej utworzeniu nastêpuj¹co: „W 1946 roku poczu³em, ¿e raz jeszcze nadesz³a pora odnowienia starañ na rzecz zjednoczenia Europy. Zrobi³em pierwszy krok, wyg³aszaj¹c 7 maja referat
w Królewskim Instytucie Spraw Miêdzynarodowych w Chatham Mouse
pod tytu³em «Kontynent Europejski?». W kilka tygodni póŸniej pojecha³em do Brukseli, gdzie odby³em d³u¿sz¹ rozmowê z Paulem Van
Zeelandem, który podziela³ moje zdanie, ¿e nale¿y o¿ywiaæ ideê zjednoczonej Europy, wprowadzaj¹c j¹ naprzód do dziedziny gospodarczej.
Utworzyliœmy wiêc niezale¿n¹ Ligê Wspó³pracy Ekonomicznej – ale
s³owo niezale¿na mia³o na celu zasygnalizowanie, ¿e nie byliœmy w ¿aden sposób zwi¹zani z jakimkolwiek rz¹dem: wspó³praca ekonomiczna
mówi³a sama za siebie. Opuœciliœmy s³owo europejska, poniewa¿ liczyliœmy na pomoc krajów pozaeuropejskich, w pierwszym rzêdzie Stanów
Zjednoczonych i Kanady, ale równie¿ Rosji, któr¹ uwa¿aliœmy za kontynent sam w sobie. Podczas pobytu w Belgii rozmawia³em równie¿ z Paulem Henri-Spaakiem i Rogerem Motzem. Obaj wyrazili poparcie i tak oto
liga zosta³a utworzona w Brukseli w czerwcu 1946. Van Zeeland, który
nie by³ jeszcze cz³onkiem rz¹du, móg³ poœwiêciæ Lidze wiele wolnego
czasu i do chwili, kiedy zosta³ ministrem spraw zagranicznych, by³ niezmiernie aktywny, podró¿owa³, nawi¹zywa³ liczne kontakty i reklamowa³
nasze pomys³y”31.
Zarówno Retinger, jak i Van Zeeland mieli podobn¹ wizjê dzia³alnoœci
Ligi. Przede wszystkim chodzi³o im o jednoœæ ca³ego kontynentu, a nie
tylko jej zachodniej czêœci. W ka¿dym europejskim pañstwie zak³adali
oddzia³y Ligi: w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Luksemburgu,

31

Józef Retinger, inicjator Europejskiej Ligi Wspó³pracy Gospodarczej, (bez autora), IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 72, op. cit., s. 58.
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W³oszech, a w póŸniejszym czasie w Szwecji i Austrii. Nie uda³o siê to
natomiast w Portugalii i Szwajcarii. W tamtym czasie nie myœlano jeszcze
o w³¹czeniu Niemiec. Pomys³ ten nabra³ realnych kszta³tów dopiero po
Kongresie w Hadze. Wœród najwa¿niejszych europejskich orêdowników
planu Retingera znaleŸli siê m.in. Harold Macmillan, Henry Hopkinson,
Peter Thornneycroft, Lord Beveridge, Daniel Serryus, Francois Poncet,
Michel Debré, Cristian Bonnier, André Voisin, André Nöel, Edmond Giscard d`Estaign, Ugo la Malfa, Guil Konsbruck32.
Z uwagi na nacisk Zwi¹zku Radzieckiego pomys³y nie powiod³y siê
m.in. w Polsce i Czechos³owacji, choæ w tej ostatniej Jan Masaryk niezwykle entuzjastycznie odniós³ siê do propozycji Retingera. Polski propagator
integracji europejskiej próbowa³ równie¿ zaraziæ ide¹ dwa ideologicznie
zwalczaj¹ce siê mocarstwa w ówczesnym uk³adzie stosunków miêdzynarodowych – Stany Zjednoczone33 i Zwi¹zek Radziecki34. Korzyœci p³yn¹ce z propozycji zainteresowa³y Stany Zjednoczone, natomiast Zwi¹zek
Radziecki w ogóle nie wykazywa³ chêci wspó³pracy. Ostatecznie bez echa
przesz³y propozycje w krajach znajduj¹cych siê pod kontrol¹ ZSRR.
7 marca 1947 roku w Hadze oficjalnie powo³ano Niezale¿n¹ Ligê
Wspó³pracy Gospodarczej. Jej przewodnicz¹cym zosta³ Paul Van Zeeland,
a sekretarzem Józef Retinger. W oficjalnym programie ugrupowania postulowano: „popieranie wœród europejskich narodów bli¿szych zwi¹zków
oraz rozwój wœród nich ducha wspó³pracy i wspó³dzia³ania. Deklarowano
skupianie siê na sprawach gospodarczych i kulturalnych, pozostawiaj¹c,
przynajmniej tymczasowo, kwestie polityczne. Zwrócono uwagê na dobre relacje z mocarstwami i nieanga¿owanie siê w spór pomiêdzy nimi.
W opinii Kazimierza £astawskiego w póŸniejszym czasie dzia³alnoœæ
Ligi przyczyni³a siê do powstania Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali35.
32

Ibidem.
USA z wielk¹ sympati¹ i uznaniem odnios³y siê do planów stworzenia Ligi.
Wœród entuzjastów Ligi znaleŸli siê znani w tamtym okresie politycy, ekonomiœci i finansiœci, m.in. Averell Hariman – ówczesny ambasador amerykañski w Londynie
i prezes Dodge Motor Company Charles Hook. Na czele amerykañskiej sekcji stan¹³
John Foster Dulles.
34
W zwi¹zku z brakiem odpowiedzi na zaproszenie Zwi¹zku Radzieckiego do
Ligi, Retinger poprosi³ Dullesa, który akurat wybiera³ siê do Rosji, aby spyta³, czy
ZSRR jest zainteresowany przyst¹pieniem do Ligi i czy popiera integracjê kontynentu.
Uzyska³ odpowiedŸ, ¿e ZSRR jest jak najbardziej zainteresowany jednoœci¹ starego
kontynentu, ale pod swoim przywództwem.
35
K. £astawski, Historia integracji europejskiej, op. cit., s. 71.
33
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W 1948 roku przemianowano nazwê Ligi na Europejska Liga Wspó³pracy Gospodarczej. P³aszczyzn¹ dzia³alnoœci mia³a byæ wspó³praca ekonomiczna. Sugerowano neutralnoœæ œwiatopogl¹dow¹ i nie odwo³ywanie siê
do ¿adnej religii. Zadaniem Ligi by³o przy³¹czenie innych pañstw, g³ównie z Europy Œrodkowej i Wschodniej.
Og³oszony w czerwcu 1947 roku plan Marshalla wspó³gra³ z postulatami Ligi. 20 czerwca 1947 roku odby³o siê spotkanie cz³onków brytyjskiej sekcji Ligi, które popar³o plan amerykañskiego sekretarza stanu.
30 czerwca przygotowano memorandum, w którym oficjalnie poparto
propozycjê36. Liga rekomendowa³a pañstwom europejskim przyjêcie planu Marshalla.
W tym czasie kwit³a dzia³alnoœæ ruchów i instytucji postuluj¹cych
zjednoczenie Europy. Wyrasta³y one z przeœwiadczenia o koniecznoœci
zintegrowania kontynentu w celu odbudowy gospodarczej Europy i niedopuszczenia do ponownego wybuchu wojny. Inspirowane by³y m.in.
przemówieniem by³ego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla
w Zurychu, 19 wrzeœnia 1946 roku37.
Tak du¿a liczba i ró¿norodnoœæ proeuropejskich ruchów z jednej strony uœwiadomi³a Retingerowi wagê problemu, z drugiej doprowadzi³a do
zmniejszenia si³y ra¿enia sam¹ ide¹. Retinger natomiast podj¹³ próbê
po³¹czenia si³ orêdowników zjednoczenia starego kontynentu.
W 1947 roku zaproponowa³ Duncanowi Sandysowi wspó³pracê, która
mia³a doprowadziæ do po³¹czenia siê wszystkich œrodowisk – zwolenników integracji starego kontynentu. W paryskiej restauracji na Champs
Elysees spotkali siê przedstawiciele najwa¿niejszych proeuropejskich œrodowisk: Ligi Wspó³pracy Gospodarczej, któr¹ reprezentowa³ m.in. Józef
Retinger, a tak¿e: Unii Federalistów Europejskich (Hendrik Brugmans),
Europejskiej Unii Parlamentarnej (Leon Macias), Ruchu Zjednoczonej
Europy (Duncan Sandys), Francuskiej Rady Zjednoczenia Europy (Andre
Nöel).
15 paŸdziernika równie¿ w Pary¿u dosz³o do drugiego spotkania,
podczas którego zadecydowano o powo³aniu miêdzynarodowej rady
36
Protokó³ z posiedzenia Centralnego Komitetu Niezale¿nej Ligi Wspó³pracy Gospodarczej z dnia 30 czerwca 1947 roku, w: G. Witkowski, Józef Retinger..., op. cit.,
s. 89.
37
Zob. szerzej: J. Pomian, Józef Retinger..., op. cit., s. 246–260; G. Witkowski,
Józef Retinger..., op. cit., s. 76–99; K. £astawski, Historia integracji europejskiej, op.
cit., s. 54–75.
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o charakterze konsultacyjnym, skupiaj¹cej po dwóch ekspertów z poszczególnych pañstw.
10–11 listopada 1947 roku podpisano decyzjê o utworzeniu Miêdzynarodowego Komitetu Ruchów na rzecz Jednoœci Europejskiej. Przewodnicz¹cym komitetu zosta³ Sandys, a sekretarzem Retinger. Komitet mia³
byæ otwarty na przyjêcie nowych cz³onków38. Dokument zosta³ ratyfikowany w Pary¿u w dniach 13–14 grudnia 1947 roku. Podjêto równie¿ decyzjê o zwo³aniu konferencji w Hadze, której celem mia³o byæ agitowanie na
rzecz zjednoczenia Europy.
Retinger niezwykle aktywnie przyst¹pi³ do dzia³ania. Zdawa³ sobie
sprawê, ¿e od uczestnictwa du¿ej liczby osób, w tym osobistoœci o wielkiej reputacji, bêdzie zale¿a³o powodzenie przedsiêwziêcia39.
Retinger próbowa³ zachêciæ do poparcia ruchu autorytety moralne
z Watykanu, w tym kardyna³a Montiniego póŸniejszego papie¿a Paw³a VI.
Uczestnicy Kongresu wywodzili siê równie¿ z ugrupowañ lewicowych.
Wyj¹tek stanowi³a Partia Pracy z Wielkiej Brytanii.
Kongres haski odby³ siê w dniach 8–10 maja 1948 roku. Uczestniczy³o
w nim wielu polityków, ekonomistów, naukowców, artystów oraz przedstawicieli rozmaitych organizacji spo³ecznych. Podczas spotkania przyjêto trzy rezolucje: polityczn¹, ekonomiczn¹, spo³eczn¹40. Nawi¹zywano
w nich do obrony wspólnych europejskich wartoœci: kultury greckiej
i rzymskiego prawa. Sugerowano rych³e odbudowanie Europy po zniszczeniach wojennych i równomierny rozwój ekonomiczny pañstw. W zjednoczonej konstrukcji Europy upatrywano szanse na zagwarantowanie
pokoju i bezpieczeñstwa w Europie.
W sierpniu Retinger wraz z Sandysem wystosowa³ memorandum,
w którym zwracano uwagê na rych³¹ potrzebê ustanowienia wspólnych
ponadnarodowych organów zwi¹zku federacyjnego europejskiego. Do
momentu ich utworzenia Zgromadzenie Europejskie, organ powo³any
przez Organizacjê Europejskiej Wspó³pracy Gospodarczej (traktat brukselski), mia³ byæ tym organem, który u³atwia³by zrozumienie intencji propagatorów integracji i podkreœla³ wagê wspólnych przedsiêwziêæ. W tym
miejscu warto nadmieniæ, ¿e niechêtna powo³aniu parlamentarnego organu by³a Wielka Brytania.
38

K. £astawski, Od idei do integracji europejskiej, Toruñ 2004, s. 50.
Zob. szerzej: WypowiedŸ Retingera na temat przygotowañ do Kongresu Europy
w Hadze w 1948, IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 72.
40
K. £astawski, Józef Retinger..., op. cit., s. 55.
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W 1949 roku powo³ano Radê Europy, organ konsultacyjny i doradczy,
wspomagaj¹cy procesy integracyjne. Ten fakt by³ równie¿ pok³osiem spotkania w Hadze. Retinger pisa³ nastêpuj¹co: „W Hadze po³o¿yliœmy fundamenty pod wszystko co mia³o wyznaczaæ postêp integracji europejskiej
w nastêpnym dziesiêcioleciu. Wszystkie wielkie traktaty europejskie wyros³y z ¿yznego gruntu tego œmia³ego zebrania”41.
28 paŸdziernika 1948 roku Miêdzynarodowy Komitet na rzecz Jednoœci Europejskiej zosta³ przemianowany na Ruch Europejski (European
Movement)42. Józef Retinger zosta³ sekretarzem generalnym tego ugrupowania, a Duncan Sandys jego przewodnicz¹cym. Struktura instytucjonalna
Ruchu obejmowa³a Miêdzynarodow¹ Radê, z³o¿on¹ z cz³onków Organizacji Europejskiej Wspó³pracy Gospodarczej. W jej sk³ad mieli wejœæ
równie¿ przedstawiciele krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz Hiszpanii i Watykanu.
Przewidywano, ¿e w sk³ad Zgromadzenia Parlamentarnego wejd¹
przedstawiciele parlamentów narodowych pañstw rz¹dzonych przez demokracje. Wyklucza³o to mo¿liwoœæ uczestniczenia delegacji z Polski. Za
specjalnym pozwoleniem Ruchu wyra¿ono zgodê na uczestnictwo niektórych osób „zza ¿elaznej kurtyny”. Wœród nich znalaz³ siê Edward Raczyñski43. Za zas³ugi oddane jednoœci europejskiej Retingerowi pozwolono
równie¿ uczestniczyæ w obradach.
Podpisano deklaracjê zasad politycznych Unii Europejskiej, która przewidywa³a m.in. zerwanie z zasad¹ niezale¿noœci politycznej i ekonomicznej kontynentu, podkreœlono koniecznoœæ przestrzegania praw cz³owieka
i obywatela. Zwrócono uwagê na wspólne wiêzi i sugerowano, ¿e nie jest
wa¿ny wybór miêdzy gospodark¹ prowadzon¹ kolektywistycznie czy
wolnorynkowo, lecz by znaleŸæ syntezê obu dróg44.
Retinger jako zwolennik integracji ekonomicznej zainicjowa³ wiele
konferencji. Pierwsza odby³a siê w Westminsterze w kwietniu 1949 roku.
Uczestnicy spotkania postulowali zacieœnienie wspó³pracy gospodarczej
maj¹cej doprowadziæ do likwidacji ograniczeñ celnych w wymianie miêdzy krajami cz³onkowskimi oraz koordynacjê polityki gospodarczej.
Inna, broni¹ca wspólnego dziedzictwa kulturowego Europejczyków,
odby³a siê w Lozannie w grudniu 1949 roku. Podczas spotkania mówiono
41
42
43
44

J. Pomian, Józef Retinger..., op. cit., s. 204.
The European Movement, IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 80.
E. Raczyñski, Konferencja Brukselska, „Kultura” 1949, nr 5, s. 49.
G. Witkowski, Józef Retinger..., op. cit., s. 110–114.
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o tym, ¿e wydatki na kulturê w wiêkszym stopniu wzmacniaj¹ narody ni¿
zbrojenia. Postulowano rozwój kultury i nierozdzielnoœæ indywidualnej
wolnoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej. W tym miejscu warto nadmieniæ, ¿e
jeszcze podczas kongresu w Hadze zadecydowano o koniecznoœci powstania Centrum Kultury w Genewie i Kolegium Europejskiego w Brugii45.
Powo³ane na wniosek sekcji kulturalnej „Ruchu Europejskiego”,
w 1950 roku postawi³ sobie za zadanie przestudiowanie problemów politycznych, ekonomicznych, prawnych, spo³ecznych, kulturalnych. W 1951
roku zrzesza³o ponad czterdziestu studentów z Europy zachodniej oraz
emigrantów „zza ¿elaznej kurtyny”. Celem nadrzêdnym by³o „stworzenie
elity europejskiej, z³o¿onej z m³odzie¿y obojga p³ci i wyspecjalizowanie
jej do prac na szczeblu miêdzynarodowym, szczególnie europejskim”46.
Problemy spo³eczne, a w szczególnoœci swobodny przep³yw si³y roboczej, leg³y u podstaw kolejnego spotkania, które odby³o siê w Rzymie
w 1950 roku. Problematyka Ekonomiczna poruszana przez uczestników
korelowa³a z propozycjami wysuwanymi przez europejskich entuzjastów
integracji kontynentu, m.in. z propozycj¹ Roberta Schumanna o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali w 1950 roku.
Niezmiernie wa¿n¹ dla Retingera spraw¹ by³o wyzwolenie pañstw
Europy Œrodkowo-Wschodniej spod panowania radzieckiego. St¹d jego
pomys³ utworzenia Komisji do spraw Europy Œrodkowo-Wschodniej
w „Ruchu Europejskim”. Przewodnicz¹cym Komisji zosta³ Harold Macmillan, a sekretarzem – póŸniejszy osobisty sekretarz Retingera – Jan Pomian. Nadrzêdnym celem Komisji by³o ugruntowanie przekonania wœród
krajów europejskich, ¿e bariera rozdzielaj¹ca Europê Wschodni¹ i Zachodni¹ jest tymczasowa i sprzeczna z interesem wszystkich pañstw europejskich47.
W styczniu 1952 roku w Westminsterze odby³a siê konferencja poœwiêcona problemom krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej. Podczas
spotkania Retinger wyst¹pi³ w niecodziennej dla siebie roli. Wyg³osi³ od-

45
Problem edukacji europejskiej uwa¿a³ Retinger za jeden z wa¿niejszych. Twierdzi³, ¿e wykszta³cenie odpowiednich osób sprzyjaæ bêdzie integracji pañstw i rozwojowi ogólnoeuropejskiej œwiadomoœci.
46
Zob. szerzej: M. Drachkovitch, Instytut Europejski w Brugges, „Kultura” 1952,
nr 11.
47
Por. Z. Jordan, Przebudowa ekonomiczna Europy Œrodkowo-Wschodniej, „Kultura” 1950, nr 6; £. Ma³ecki, ¯elazna kurtyna i europejska równowaga gospodarcza,
„Kultura” 1950, nr 7; E. Raczyñski, Konferencja Brukselska, op. cit.
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czyt, podczas którego zwróci³ uwagê na nieagresywny charakter zwo³anej
konferencji. Podkreœli³, ¿e Zwi¹zek Radziecki zniewoli³ narody wschodnioeuropejskie i zwróci³ uwagê na koniecznoœæ ich oswobodzenia. W dalszej
czêœci postulowa³ przyjêcie wyzwolonych krajów wschodnioeuropejskich
do integruj¹cej siê Europy.
25 marca 1952 roku Retinger zrezygnowa³ z funkcji sekretarza generalnego Ruchu i poda³ siê do dymisji. Od tej pory, choæ nie ca³kowicie,
zrezygnowa³ z uczestnictwa w Ruchu. Skupi³ siê g³ównie na obradach
Komisji do spraw Europy Œrodkowo-Wschodniej48.
Józef Retinger by³ równie¿ inicjatorem powstania Grupy Bilderberg49.
Powo³ana zosta³a g³ównie do wspó³pracy Amerykanów i Europejczyków.
Na jej czele stan¹³ ksi¹¿ê Bernhard Holenderski. Spotkania grupy pocz¹tkowo odbywa³y siê w domu Retingera Zbigniewa Morawskiego – ojczyma Jana Pomiana. Po zwyciêstwie Dwighta Eisenhowera w wyborach
prezydenckich w USA utworzono specjaln¹ komórkê do pracy nad wspólnymi problemami Amerykanów i Europejczyków. PóŸniej z Po³¹czenia
Komitetu Europejskiego i Amerykañskiego powsta³ jeden wspólny. Choæ
na czele sta³ wspomniany ksi¹¿ê Bernhard, to g³ówny ciê¿ar dzia³añ spoczywa³ na sekretarzu europejskim – Retingerze i amerykañskim – Josephie E. Johnsonie.
Spotkania mia³y charakter dyskusyjny. Mog³y w nich uczestniczyæ
osoby o nieposzlakowanej opinii, posiadaj¹ce realne wp³ywy w swoim
kraju, niepodlegaj¹ce nacjonalistycznym sk³onnoœciom50. Odbywa³y siê
z regu³y co dziewiêæ miesiêcy, choæ przewidywano mo¿liwoœæ odbycia
czêstszych spotkañ. Choæ nie by³y one trzymane w tajemnicy organizatorzy starali siê zapewniæ pe³n¹ dyskrecjê.
Pierwsze spotkanie odby³o siê w dniach 29–31 maja 1954 roku, w holenderskim miasteczku Oosterbeek w hotelu Bilderberg, st¹d wziê³a siê
nazwa. Uczestniczy³o w nim oko³o osiemdziesiêciu osób – polityków,
ekonomistów, finansistów. Omawiano m.in. sprawê utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej, wzajemne stosunki amerykañsko-europejskie
oraz stosunek zjednoczonej Europy do komunizmu. Pierwsza konferencja
48
G. Witkowski za przyczynê odejœcia podaje konflikt z przewodnicz¹cym Ruchu
Sandysem i kilkoma wa¿nymi politykami angielskimi, którzy chcieli ograniczyæ kompetencje Retingera i zakres dzia³alnoœci Komisji do spraw Europy Œrodkowo-Wschodniej.
49
IPiMS w Londynie, Kolekcja 68, sygn. 72.
50
G. Witkowski, Józef Retinger..., op. cit., s. 126.
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grupy spotka³a siê z du¿¹ przychylnoœci¹ uczestników. Nie bez znaczenia
by³a ca³a oprawa, o jak¹ postara³ siê Retinger. Umili³ pobyt uczestnikom
odpowiednimi posi³kami i drinkami, które spowodowa³y, ¿e obrady trwa³y
dalej, tyle ¿e w kuluarach.
Kolejna konferencja odby³a siê w Barbizon w dniach 18–20 marca
1955 roku. Omawiano na niej problemy wp³ywów komunistów w zachodnioeuropejskich krajach oraz problemy ekonomiczne.
Kolejne odby³y siê m.in. w Garmisch-Partenkirchen, w Austrii
(23–25 wrzeœnia 1955) oraz we Fredensborgu w Danii (11–13 maja 1956).
Wœród dyskutowanych problemów omawiano m.in. rozwój handlu miêdzynarodowego miêdzy Wschodem i Zachodem, problem pokojowego
wykorzystywania energii j¹drowej oraz wymienialnoœci walutowej. A¿
do 1959 roku odby³y siê jeszcze konferencje w Stanach Zjednoczonych,
W³oszech, Wielkiej Brytanii i Turcji. Podczas nich poruszano problemy
zwi¹zane z walk¹ ideologiczn¹ miêdzy Wschodem i Zachodem, problemy
emancypacji narodów znajduj¹cych siê pod panowaniem kolonialnym
pañstw europejskich oraz liczne problemy ekonomiczne i spo³eczne. Sporo nieporozumieñ miêdzy Europ¹ a Stanami Zjednoczonymi dziêki owym
konferencjom i wiêzom osobistych przyjaŸni, które z nich wyros³y, zosta³o usuniêtych51.
Józef Retinger by³ wielkim propagatorem jednoœci kontynentu. Posiada³ wszelkie potrzebne w dyplomacji umiejêtnoœci: zna³ jêzyki obce i obyczaje panuj¹ce w innych krajach, dziêki czemu zawsze potrafi³ w³aœciwie
siê zachowaæ. Wiele podró¿owa³, a przez to nawi¹za³ szerokie kontakty
w œwiecie. Brakowa³o mu tylko jednego: nie potrafi³ publicznie przemawiaæ, a jego b³yskotliwa osobowoœæ traci³a podczas wyst¹pieñ. Uznawany
by³ za „szar¹ eminencjê”, cz³owieka, któremu nie zale¿y na w³asnym
splendorze52. Pozostawa³ w cieniu wielkich osób, jednak nie w cieniu
wielkich wydarzeñ historycznych, gdy¿ nie tylko w nich uczestniczy³, ale
je wspó³tworzy³53.
By³ osob¹ tajemnicz¹, a jego poczynania zawsze otoczone by³y aur¹
tajemniczoœci i dyskrecji54.
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1972; (Bez autora) Polityce fixer, „Daily Telegraph” 24-th February 1972.
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Zawsze potrafi³ zaraziæ wielkie osobistoœci b³yskotliwie przedstawion¹ ide¹55. Pomimo ¿e do koñca ¿ycia pozosta³ na emigracji, nieobojêtny by³
mu los Polaków zniewolonych pod jarzmem radzieckiego komunizmu56.
W opinii Piotra Wandycza Retinger by³ „siedemnastowiecznym poszukiwaczem przygód przeniesionym do XX wieku, który rozwija³ swoj¹
dzia³alnoœæ w ró¿nych kierunkach”57.
Summary
Józef Retinger was a great advocate of the continent’s unity. He had all the skills
that are necessary in diplomacy: he spoke foreign languages and knew the customs of
foreign countries; therefore he could always behave appropriately. He traveled extensively and thus he established numerous foreign contacts. He lacked only one feature:
he could not speak in public and his sparkling personality did not come across during
such performances. He was considered to be of gray eminence, a person who did not
seek accolades. He would remain in the shadow of great personalities, but not of great
events as he was more than their participant – he co-created them. He could always infect great personalities with an idea which would present in a dazzling way. Although
he remained in exile until his death he was never indifferent to the fate of Poles under
the yoke of Soviet communism.
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P. Wandycz, O federalizmie i emigracji..., op. cit., s. 89.

