
ona narodowa w formie i socjalistyczna w treÊci, i powiedzieç, ˝e film mia∏ byç
socrealistyczny w treÊci (praca, kolektyw, przodownicy pracy itd.), ale jednocze-
Ênie – na miar´ ówczesnych mo˝liwoÊci – „hollywoodzki” w formie.

Na koniec raz jeszcze wypada podkreÊliç, ˝e otrzymaliÊmy dzie∏o dojrza∏e,
bogate faktograficznie, solidnie udokumentowane i, co nie najmniej istotne, do-
brze napisane. Autorka pos∏uguje si´ j´zykiem prostym i zrozumia∏ym, co jest
tym wa˝niejsze, ˝e opowiada o rzeczach, które zarazem by∏y i Êmieszne, i strasz-
ne. W efekcie powsta∏a praca, do której – o czym jestem przekonany – badacze
historii spo∏ecznej PRL zmuszeni b´dà si´gaç niejednokrotnie.

Jerzy Eisler 

Krzysztof Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna
rzàdu RP na uchodêstwie 1945–1990, Oficyna Wydawnicza
RYTM, Warszawa 2003, ss. 315

„Emigracja polska 1945 roku wychodzi z pozytywnego doÊwiadczenia, ˝e
niepodleg∏oÊç nie jest czymÊ zrobionym z materii snu i materii urojenia, ale
czymÊ rzeczywistym, konkretnym, mo˝liwym do ucieleÊnienia”1 – pisa∏ Tymon
Terlecki. Owo doÊwiadczenie niepodleg∏oÊci realnej leg∏o u podstaw politycznej
aktywnoÊci, która by∏a sensem istnienia powojennego wychodêstwa. Walka
o spraw´ polskà przeciw totalitarnemu zniewoleniu stanowi∏a cel wszystkich
oÊrodków politycznej emigracji – zarówno tych, które istnienie swoje wywodzi-
∏y z zasady ciàg∏oÊci prawnej paƒstwa polskiego, jak i innych, skupionych wokó∏
stronnictw lub niezale˝nych pism.

Powojenny okres w dziejach polskich w∏adz na uchodêstwie – w przeciwieƒ-
stwie do okresu wojennego – jest stosunkowo ma∏o zbadany i opisany. Przyczy-
ni∏a si´ do tego nie tylko peerelowska cenzura, ale i sceptyczny stosunek samej
emigracji do potrzeby prowadzenia takich badaƒ. Âwiadczyç mo˝e o tym cho-
cia˝by dosadna ocena Jerzego Stempowskiego, zawarta w liÊcie do redaktora
„Kultury” paryskiej z 1955 r.: „Zawsze by∏em zdania, ˝e Pan daje zbyt wiele
miejsca polityce emigracyjnej i kurnikowi londyƒskiemu, o którym mo˝na coraz
mniej powiedzieç. Tego naprawiç ju˝ nie mo˝na, trzeba si´ od tego oddaliç”2.
WÊród niewielu – wydanych g∏ównie po 1989 r. – publikacji starajàcych si´ wy-
pe∏niç t´ luk´ badawczà rozprawa profesora Instytutu Historii Uniwersytetu
Opolskiego Krzysztofa Tarki Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rzà-
du RP na uchodêstwie 1945–1990 jest pierwszà, która tak szeroko podejmuje za-
gadnienie polityki zagranicznej emigracyjnego rzàdu RP. Nale˝y wspomnieç, ˝e
obszerne jej fragmenty zosta∏y w troch´ innych wersjach opublikowane na ∏a-
mach ró˝norodnych czasopism (m.in. „Zeszytów Historycznych”, „Pami´ci
i SprawiedliwoÊci”, „Przeglàdu Polonijnego”).

1 T. Terlecki, Emigracja Polska: wczoraj i dziÊ [w:] idem, Emigracja naszego czasu, Lublin 2003, s. 35.
2 J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946–1969, cz. 1, Warszawa 1998, s. 285. 
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Tarka podjà∏ si´ usystematyzowania problematyki polityki zagranicznej rzàdu
RP na uchodêstwie, a tak˝e rekonstrukcji jego myÊli politycznej. Ich ewolucj´
ukaza∏ na tle doÊç ogólnikowo zarysowanych powojennych stosunków mi´dzy-
narodowych, a tak˝e procesów, jakie zachodzi∏y wewnàtrz samej emigracji. Za-
gadnienia te przedstawi∏ w uk∏adzie chronologiczno-problemowym. Badania ob-
j´∏y okres od 1945 do 1990 r., to znaczy od wycofania uznania rzàdu RP przez
mocarstwa zachodnie do momentu przekazania insygniów w∏adzy Lechowi Wa-
∏´sie przez ostatniego prezydenta na uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego, czy-
li symbolicznego aktu zakoƒczenia dzia∏alnoÊci polskich w∏adz emigracyjnych.
Okres ten podzielony zosta∏ przez Autora na trzy podokresy, co sta∏o si´ kluczem
do wyodr´bnienia w ksià˝ce trzech rozdzia∏ów.

Rozdzia∏ pierwszy, najbardziej obszerny, Na marginesie polityki (1945–1954),
obejmuje okres od konferencji w Ja∏cie do rozbicia wychodêstwa w 1954 r. Za-
rysowano w nim sytuacj´ w∏adz polskich wobec postanowieƒ „wielkiej trójki”
dotyczàcych powo∏ania nowego rzàdu „polskiego” oraz b´dàcego konsekwencjà
tych postanowieƒ cofni´cia uznania legalnego rzàdu RP. Autor skrupulatnie zre-
lacjonowa∏ okolicznoÊci wycofania uznania nie tylko przez wielkie mocarstwa,
ale równie˝ przez inne kraje, a tak˝e ÊciÊle z tym powiàzanà likwidacj´ przedsta-
wicielstw dyplomatycznych i jej konsekwencje dla polskich emigrantów w po-
szczególnych paƒstwach.

Cennym ustaleniom faktograficznym towarzyszy jednak budzàca wàtpliwoÊci
teza Autora, jakoby wycofanie uznania zmieni∏o w sposób zasadniczy pozycj´
mi´dzynarodowà w∏adz na uchodêstwie, ˝e dopiero ten fakt ostatecznie odebra∏
im mo˝liwoÊç oddzia∏ywania na bieg wydarzeƒ. Wydaje si´, ˝e Autor przywiàzu-
je zbyt wielkà wag´ do aktu symbolicznego, formalnego, sankcjonujàcego jedy-
nie sytuacj´ faktycznà, w jakiej znalaz∏y si´ polskie w∏adze, które przecie˝ znacz-
nie wczeÊniej przesta∏y byç podmiotem polityki mi´dzynarodowej, mogàcym jà
we w∏asnym zakresie samodzielnie i efektywnie kreowaç. Akt ten zacià˝y∏ zapew-
ne na ÊwiadomoÊci emigrantów, pog∏´bi∏ poczucie izolacji, jednak˝e nie zmieni∏
w zasadniczy sposób wytycznych polityki rzàdu RP, który postanowi∏ kontynu-
owaç dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà jako jedyna legalna reprezentacja paƒstwa
i narodu polskiego, a tak˝e utrzymywaç w miar´ mo˝liwoÊci choçby zakulisowe
kontakty dyplomatyczne, zw∏aszcza z mocarstwami zachodnimi. W praktycznym
wymiarze wycofanie uznania doprowadzi∏o do likwidacji znakomitej wi´kszoÊci
placówek dyplomatycznych na ca∏ym Êwiecie. Autor opisa∏ okolicznoÊci ich li-
kwidacji, próby tworzenia przedstawicielstw nieoficjalnych, a tak˝e po∏o˝enie
i dzia∏alnoÊç polskich przedstawicielstw w paƒstwach, które nie zerwa∏y z rzà-
dem emigracyjnym kontaktów dyplomatycznych: na Kubie, w Libanie, Hiszpa-
nii, Irlandii i Watykanie. Placówki te, stanowiàce dla paƒstwa w normalnych wa-
runkach g∏ówny instrument realizacji stosunków dwustronnych, nie by∏y
w stanie w pe∏ni wykonywaç swoich funkcji, gdy˝, podobnie jak rzàd, boryka∏y
si´ z ogromnymi problemami finansowymi, a tak˝e z kompromitujàcymi konflik-
tami natury personalnej. Nale˝y sàdziç, ˝e nawet w przypadku utrzymania uzna-
nia stopniowo uleg∏yby redukcji.

W kolejnych szeÊciu podrozdzia∏ach rozdzia∏u pierwszego Autor przedstawi∏
polityczne koncepcje rzàdu na uchodêstwie oraz próby ich realizacji, zrelacjo-
nowa∏ rzàdowe oceny bie˝àcych wydarzeƒ politycznych, a zw∏aszcza polityki
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mocarstw. Ówczesnà myÊl i strategi´ polskich w∏adz na uchodêstwie determino-
wa∏o przekonanie o tymczasowoÊci powojennego uk∏adu mi´dzynarodowego
oraz nadzieja na jego rewizj´, na wojn´, która umo˝liwi∏aby osiàgni´cie podsta-
wowego celu polityki emigracyjnej – Polski wolnej, z granicà ryskà na wschodzie
oraz Ziemiami Odzyskanymi na zachodzie. OkreÊliç jà mo˝na nade wszystko ja-
ko prozachodnià. Z takà opcjà wiàza∏o si´ przekonanie o szczególnej roli Stanów
Zjednoczonych, jedynego paƒstwa, które mog∏o odegraç samodzielnà rol´
w dwubiegunowym podziale si∏. Do decydujàcej dla sprawy polskiej akcji dyplo-
matycznej w tym mocarstwie przywiàzywano wag´ szczególnà. Krzysztof Tarka
poruszy∏ ten problem w podrozdzia∏ach Po stronie Zachodu oraz W oczekiwaniu
na wyzwolenie. Wydaje si´, ˝e niepotrzebnie ujà∏ to zagadnienie w dwóch, w do-
datku nienast´pujàcych po sobie podrozdzia∏ach, zw∏aszcza ˝e – jak sam stwier-
dzi∏ – zmiana ekipy rzàdowej w 1949 r. (cezura wyznaczajàca poczàtek drugiego
ze wspomnianych fragmentów) nie oznacza∏a dla rzàdu „odejÊcia od dotychcza-
sowego stanowiska i oceny wydarzeƒ”. Czyni to wyk∏ad mniej klarownym. Po-
dobnie podzielone zosta∏o kolejne kardynalne dla sprawy polskiej zagadnienie
– problem niemiecki i zwiàzana z nim kwestia granic, zw∏aszcza granicy zachod-
niej (Co robiç z Niemcami? oraz Rozmowy z Niemcami?). Opisano tu poglàdy
rzàdu dotyczàce ukarania przest´pców wojennych, odszkodowaƒ wojennych,
wysiedleƒ ludnoÊci oraz granic. Przedstawiono koncepcj´ przebudowy Niemiec
oraz takiego rozwiàzania problemu niemieckiego, które zapewnia∏oby Polsce
bezpieczeƒstwo w przysz∏oÊci. Na koniec Autor przeÊledzi∏ tematyk´ dialogu
polsko-niemieckiego. 

Nast´pnym zagadnieniem poruszonym w ksià˝ce sà próby nawiàzania stosun-
ków i wspó∏pracy z emigrantami z poszczególnych paƒstw i narodów Europy
Ârodkowo-Wschodniej (Rozmowy z emigrantami zza „˝elaznej kurtyny”). Poro-
zumienie takie, przezwyci´˝enie dzielàcych zniewolone narody sporów by∏o wa-
runkiem niezb´dnym dla utworzenia postulowanego przez rzàd RP zwiàzku
paƒstw Mi´dzymorza jako fundamentu bezpieczeƒstwa i czynnika europejskiej
równowagi (O nowy kszta∏t Europy Ârodkowo-Wschodniej).

W rozdziale drugim – Po równi pochy∏ej (1954–1972) – Autor przedstawi∏
wewn´trzne konflikty personalne w ∏onie rzàdu oraz ich wp∏yw na jego polity-
k´, a tak˝e na los placówek dyplomatycznych, do których przenios∏y si´ spory
„centralne” (K∏ótnie w „polskim” Londynie). Dalej ukaza∏ stosunek rzàdu do no-
wych okolicznoÊci mi´dzynarodowych, a zw∏aszcza negatywnà ocen´ polityki
„wspó∏istnienia” (Polityka w dobie „detente”) oraz ocen´ sytuacji krajów zniewo-
lonych (Wobec wydarzeƒ w bloku komunistycznym), przede wszystkim interwen-
cji na W´grzech w 1956 r. i w Czechos∏owacji w 1968 r. W rozdziale tym kon-
tynuacj´ znalaz∏o zagadnienie stosunków polsko-niemieckich w polityce rzàdu
RP od po∏owy lat pi´çdziesiàtych (O granic´ na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej), z naci-
skiem na problem zjednoczenia Niemiec. Podrozdzia∏ „Neutralizacja” czy „euro-
peizacja” poÊwi´cony zosta∏ „europejskim” koncepcjom rzàdu – idei „pasa neu-
tralnego”, stosunkowi do zjednoczenia kontynentu, a tak˝e szczególnie istotnym
w tym kontekÊcie kontaktom i dalszym próbom porozumienia z emigrantami
z Europy Ârodkowo-Wschodniej.

Polityka rzàdu w owym czasie, ignorowana ju˝ nie tylko przez Êwiat, ale i przez
zniech´cone konfliktami polskie wychodêstwo, coraz bardziej odrywa∏a si´ od
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rzeczywistoÊci. Najwymowniej Êwiadczyç mo˝e o tym przywo∏any przez Autora
interesujàcy wàtek nawiàzania w 1955 r. kontaktów z przedstawicielami Molu-
ków Po∏udniowych, które zaowocowa∏o wymianà deklaracji o poparciu dà˝eƒ
niepodleg∏oÊciowych, a nawet propozycjà przyjmowania polskich uchodêców,
„których antykomunistyczne oblicze nie ulega wàtpliwoÊci”.

W rozdziale trzecim, Zjednoczenie... i co dalej? (1972–1990), pojawi∏a si´
charakterystyka dzia∏alnoÊci rzàdu po zjednoczeniu oÊrodków emigracyjnych
(które i tak nie mia∏o wi´kszego znaczenia politycznego) oraz po formalnej w∏a-
Êciwie likwidacji ostatniej placówki dyplomatycznej – w Watykanie. Kontynu-
owano tak˝e wàtki niepotrzebnie rozerwane cezurà 1972 r., który nie znamio-
nowa∏ szczególnego prze∏omu w rzàdowej myÊli politycznej: ustosunkowanie si´
w∏adz RP do ewoluujàcej sytuacji mi´dzynarodowej i polskiej (Od konferencji
w Helsinkach do upadku komunizmu) oraz wspó∏praca z uchodêcami zza „˝elaz-
nej kurtyny” (Stosunki z sàsiadami).

Cenny dodatek do monografii stanowi Aneks, zawierajàcy sk∏ad personalny
rzàdu RP na uchodêstwie w latach 1945–1990 oraz opatrzony zdj´ciami s∏owni-
czek biograficzny ministrów spraw zagranicznych, u∏o˝ony wed∏ug kolejnoÊci
sprawowania urz´du.

Zarysowany powy˝ej podzia∏ materia∏u wyznaczy∏y – poza wspomnianymi ju˝
cezurami kraƒcowymi – formalne jedynie daty roz∏amu (1954) i zjednoczenia
(1972) emigracji. Zastanawia, czy nie podnios∏oby przejrzystoÊci publikacji uka-
zanie przedstawionych w niej zagadnieƒ w uk∏adzie problemowym (i w takich ra-
mach – chronologicznym) przez osobne scharakteryzowanie mi´dzynarodowego
po∏o˝enia rzàdu, w tym braku uznania i stopniowej redukcji pozostajàcych w jego
dyspozycji instrumentów polityki zagranicznej (oficjalnych i nieoficjalnych przed-
stawicielstw dyplomatycznych), a tak˝e wp∏ywu wewn´trznych wstrzàsów w ∏o-
nie emigracji na t´ polityk´; nast´pnie wyodr´bnienie poszczególnych zagadnieƒ
politycznych – myÊli prozachodniej (tak˝e oceny ewolucji strategii politycznej
mocarstw), europejskiej (w tym zagadnienia stosunków z emigrantami zza „˝elaz-
nej kurtyny”), problemu niemieckiego (tak˝e granicy zachodniej) oraz stosun-
ków z sàsiadami wschodnimi i spraw zwiàzanych z granicà wschodnià.

Krzysztof Tarka korzysta∏ przede wszystkim ze zbiorów archiwalnych Instytu-
tu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Instytutu Józefa Pi∏sud-
skiego w Nowym Jorku, Biblioteki Polskiej w Londynie, Archiwum Akt Nowych
oraz Archiwum MSZ w Warszawie, przeprowadzi∏ tak˝e kwerend´ licznych ty-
tu∏ów prasy emigracyjnej. Obszerny materia∏ êród∏owy podda∏ skróconej i nie-
pog∏´bionej analizie. Przewaga faktografii – rzetelnie wprawdzie udokumento-
wanej (na uwag´ zas∏uguje obfitoÊç odniesieƒ bibliograficznych) – nad analizà
nadaje ksià˝ce charakter w du˝ym stopniu sprawozdawczy, sprawia tak˝e, i˝ pu-
blikacja nu˝y i zniech´ca do czytania, zw∏aszcza ˝e warsztat pisarski autora nie
jest zadowalajàcy. W Emigracyjnej dyplomacji brakuje bardziej wnikliwej reflek-
sji na temat specyfiki i istoty polityki prowadzonej w warunkach „paƒstwa na
wygnaniu” – autor ograniczy∏ si´ do ogólnikowych, powtarzanych za to wielo-
krotnie stwierdzeƒ.

I jeszcze jedno – czy u˝ywanie wymiennie okreÊleƒ „polski Londyn” i „rzàd
na uchodêstwie” nie jest, w obliczu ró˝norodnoÊci londyƒskich oÊrodków emi-
gracyjnych, du˝ym uproszczeniem?
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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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