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JACEK PIOTROWSKI

Wroc aw

PREZYDENT RP WOBEC PROBLEMU PRZYWÓDZTWA

W RUCHU NARODOWYM NA UCHOD STWIE

W LATACH 1939–1945

W adys aw Raczkiewicz jako g owa pa stwa w latach II wojny wiatowej od-

grywa  istotn  rol  w polskiej polityce. Jakkolwiek zosta  zdominowany przez pre-

miera, gen. W adys awa Sikorskiego, to jednak by  osob  wp ywow , ju  cho by

ze wzgl du na funkcj , któr  pe ni . W swej dzia alno ci politycznej zwi za  si

z pi sudczykami, ale pierwsze w niej kroki stawia  w wywodz cej si  z ruchu na-

rodowego organizacji tzw. m odzie y narodowej1. W ka dym razie – w przeciwie -

stwie do wielu czo owych postaci obozu sanacyjnego – nigdy nie by  cz onkiem

PPS, a do obozu marsza ka Józefa Pi sudskiego do czy  na dobre dopiero w okre-

sie mi dzywojnia, sympatyzuj c raczej z konserwatystami.

W jego dzia alno ci nie by o – cz stej u pi sudczyków – „emocji antyendec-

kiej”. Wprawdzie jako lojalny cz onek tego obozu cz sto znajdowa  si  w sporze

z politykami ruchu narodowego, ale czyni  to w duchu rywalizacji politycznej. Zwal-

czanie narodowców nigdy nie by o jego politycznym priorytetem. Traktowa  ich

tak samo jak socjalistów czy chadeków.

Na ogó  tak post powa  nie tylko jako minister spraw wewn trznych, ale tak e

jako marsza ek senatu czy wojewoda wile ski, krakowski, pomorski. Musimy tak-

e uwzgl dni  jego cechy osobiste. Jako prawnik z wykszta cenia mia  do polityki

podej cie nacechowane rezerw . Nie by  typem nami tnego agitatora. Bli sza mu

by a postawa kompetentnego urz dnika, który uto samia  si  z programem wzmoc-

nienia odzyskanej niepodleg o ci, realizowanym przez J. Pi sudskiego. W wielu

zasadniczych kwestiach spornych polskiej polityki zajmowa  postaw , któr  mo -

na by okre li  jako pragmatyczn  i pozbawion  ideologicznej zaciek o ci. Spra-

wuj c wysokie urz dy czy funkcj  prezesa wiatowego Zwi zku Polaków przed

1939 r., potrafi  rozmawia  tak e z adwersarzami politycznymi i szuka  kompro-

misu. Cz ste podró e, z racji kierowania wiatpolem, tak e przyczyni y si  do po-

szerzenia jego horyzontów. Odwiedzaj c Polaków rozsianych w wielu krajach, zo-
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rientowa  si , e ich sympatie polityczne s  mocno zró nicowane, a odsuwanie ja-

kiejkolwiek grupy os abia jej wi zi z krajem, a tym samym szkodzi polskiej racji

stanu, st d najcz ciej tak e poza granicami zajmowa  postaw  „ponad polityczny-

mi podzia ami”. W a nie jako cz owiek znany ze swych umiarkowanych pogl dów,

Raczkiewicz zosta  zaakceptowany jako prezydent przez pi sudczyków i polityków

tzw. opozycji przedwrze niowej we wrze niu 1939 r.

Przypomnijmy, e w Pary u nie by o wówczas czo owych polityków obozu na-

rodowego, ale zarówno ci, którzy – nieco samozwa czo – go reprezentowali, jak

i ci, którzy przybyli nieco pó niej, nie zg aszali publicznie adnych uwag krytycz-

nych na temat jego wyboru na g ow  pa stwa. Gen. Sikorski – jako lider rz du –

sta  na czele przedwrze niowej opozycji, dlatego d y , aby w jego gabinecie za-

siadali znani politycy ruchu narodowego, którzy mogliby reprezentowa  ten nurt

polityczny. Nie zale a o mu jednak, aby byli to autentyczni przywódcy polityczni.

Chcia , by by y to osoby znane, a przy tym oddane szefowi rz du. Pocz tkowo za

takich reprezentantów ruchu narodowego uchodzili m.in. Stanis aw Stro ski i Ma-

rian Seyda. Cho  w polskiej polityce ich nazwiska s  znacz ce, nie byli to wów-

czas przywódcy ruchu narodowego. Przeciwnie, np. Stro ski nawet formalnie nie

nale a  ju  do Stronnictwa Narodowego (dalej: SN), a jego pozycja w rz dzie wy-

nika a raczej z przyja ni osobistej z genera em2. Seyda tak e nie nale a  do cis e-

go kierownictwa SN, ale gdy przyby  do Pary a, zosta  przez gen. Sikorskiego szyb-

ko dokooptowany do rz du i zaprzysi ony na ministra w listopadzie 1939 r.

Prawdziwi przywódcy SN jesieni  1939 r. w wi kszo ci znajdowali si  jeszcze

w kraju. Du e znaczenie mia o przybycie do Pary a Tadeusza Bieleckiego, który

ju  pod koniec listopada z o y  wizyt  prezydentowi RP. Ten polityk m odszej ge-

neracji by  wówczas niew tpliwie jednym z autentycznych liderów ruchu3. Na

uchod stwie zosta  prezesem Komitetu Zagranicznego SN. Wobec zaj cia posad

rz dowych ekipa gen. Sikorskiego zaproponowa a mu funkcj  wiceprzewodnicz -

cego Rady Narodowej (dalej: RN), któr  pe ni  w latach 1940–1941. Bielecki sta

si  jednym z wybitniejszych przedstawicieli wychod stwa wojennego. Od pocz t-

ku utrzymywa  dobre, a niekiedy nawet cis e kontakty z g ow  pa stwa. czy a

ich niech  wobec ekipy gen. Sikorskiego, cho  wynika a ona z zupe nie odmien-

nych przes anek. O ile Raczkiewicz sprzeciwia  si  politycznym rozliczeniom

z pi sudczykami, o tyle Bielecki chcia  w przysz o ci „rz du narodowego”, a opie-

ranie ca ej konstrukcji nowych w adz w Polsce na frazeologii demokratycznej uwa-

a  za przedwczesne.

Ju  wówczas – jesieni  1939 r. – pojawi  si  problem braku reprezentacji ruchu

narodowego w rz dzie. Formalnie rzecz bior c, by y w gabinecie wielkie nazwi-

ska z nim zwi zane, w praktyce pozostawienie Bieleckiego poza nim stwarza o

napi cia z rz dem.

Jacek Piotrowski

2 S. S t ro sk i, Polityka rz du polskiego na uchod stwie w latach 1939–1942, oprac. J. Piotrow-

ski, t. 1, Nowy S cz 2007, s. 121–122.
3 S. Rudnick i, Obóz Narodowo-Radykalny, Warszawa 1985, s. 328.
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wiadomo  tego stanu rzeczy przebija a si  do opinii publicznej powoli. Pre-

zydent, wspó pracuj cy wówczas z premierem, tak e nie chcia  nag a nia  proble-

mu braku w a ciwej reprezentacji istotnego polskiego stronnictwa w strukturach

w adzy na uchod stwie. Wprawdzie podejmowa  kolejnych emisariuszy tego nur-

tu politycznego, przybywaj cych z kraju wiosn  1940 r., ale nie posuwa  si  wów-

czas poza yczliwe przyj cie i kolejne spotkania dla wys uchania ich opinii, bez

adnych wi cych deklaracji.

Warto zwróci  uwag  na kilka audiencji prezydenta, w trakcie których zapo-

znawa  si  z ocen  sytuacji w kraju przekazan  przez narodowców. Jedn  z pierw-

szych by o spotkanie z adwokatem Aleksandrem Demideckim-Demidowiczem4

w Pary u 24 I 1940 r. Jako cz onek w adz naczelnych Obozu Wielkiej Polski i SN,

a przy tym wspó za o yciel konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej,

przedstawi  on Raczkiewiczowi obszernie sytuacj  pod okupacj  niemieck . Wi -

cej informacji mamy o audiencji przedstawiciela SN prof. UJ W adys awa Folkier-

skiego, która odby a si  1 II 1940 r. Rozmówca prezydenta podkre la  nastroje pa-

triotyczne oraz odporno  spo ecze stwa na propagand  sowieck . Wskazywa

jednak tak e na powa ne problemy, o których czytamy: „Prof. Folkierski komuni-

kowa  o biernym udziale ydów w rz dach i administracji bolszewickiej, wobec

czego wy ania si  wrogi stosunek Polaków i Ukrai ców w stosunku do ydów. […]

Stwierdzi  przy tym, e nacjonali ci ukrai scy maj  w dalszym ci gu nadziej  na

pomoc ze strony Niemców. Stracili jednak wiar  w realizowanie swych planów

w oparciu o pomoc Sowietów. Ludno  ch opska ukrai ska obecnie uodporni a si

na has a sowieckie, których realizacja grozi im wyzbyciem si  prawa w asno ci

ziemi – daleko przyja niej teraz – ni  kiedykolwiek przedtem ustosunkowuje si

do Polski, maj c wielki al do rz du poprzedniego o to, e odda  ich na pastw

Sowietów”5.

Raczkiewicz, który stara  si  hamowa  rozliczenia za okres przedwrze niowy, mia

tu cele ewidentnie sprzeczne z celami narodowców. Ten element – ocena rz dów pi -

sudczyków przed wrze niem – na pewno ró ni  go z politykami SN. Nieprzypadko-

wo na wniosek premiera przewodnicz cym „komisji powo anej w zwi zku z wyni-

kiem kampanii wojennej w 1939 r.” zosta  wówczas prof. prawa Uniwersytetu

Pozna skiego Bohdan S. Winiarski6, który wcze niej by  pos em z listy SN w latach

1928–1935. Rozliczenia polityczne to element wyra nie integruj cy SN z ekip  gen.

Sikorskiego w pierwszych latach wojny. Raczkiewicz musia  w swoich ówczesnych

posuni ciach i rachubach bra  to pod uwag .

Jednak prezydent, podejmuj c rywalizacj  z szefem rz du, stale sondowa  mo -

liwo ci uzyskania poparcia narodowców. Szuka  w ród nich potencjalnych sprzy-

mierze ców. Sprzyja o mu niekiedy wewn trzne rozbicie czy zró nicowanie g ów-

Prezydent RP wobec problemu przywództwa w ruchu narodowym na uchod stwie...

4 Dzienniki czynno ci prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza 1939–1947, oprac. J. Piotrow-

ski, t. 1, Wroc aw 2004, s. 87.
5 Ibidem, s. 91.
6 Protoko y z posiedze  Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pa dziernik 1939 – czerwiec

1940, oprac. W. Rojek, t. 1, Kraków 1994, s. 317.



494

nych nurtów politycznych. Z tego punktu widzenia du  strat  by a mier  emisa-

riusza ONR, Tadeusza Gluzi skiego, zim  1940 r. podczas próby przedarcia si

przez W gry. Wprawdzie jego towarzysz Jerzy Kurcjusz dotar  do prezydenta

i zosta  przyj ty 23 II 1940 r., ale nie by  to uprawniony delegat ONR. Raczkie-

wicz straci  tym samym mo liwo  wywarcia nacisku na liderów SN na uchod -

stwie. Wed ug relacji J. Kurcjusza dzia alno  organizacji obejmowa a wielu czo-

owych przedstawicieli spo ecze stwa polskiego, g ównie w miastach. Rozmówca

prezydenta rych o zosta  „przechwycony” przez stron  rz dow  i wykorzystany

w pracy dla MSW, m.in. dla tropienia „wrogich rz dowi knowa ” pi sudczyków7.

Wiosn  1940 r. Raczkiewicz coraz cz ciej szuka  kontaktu z czo owymi poli-

tykami SN na uchod stwie i ch tnie z nimi konferowa . 25 IV 1940 r. przyj  min.

Seyd . Tematem rozmowy by y dramatyczne wiadomo ci z Polski zachodniej,

o terrorze, w jakim si  znajduje ludno  polska. Jednocze nie – rzecz znamienna –

minister prosi  o aprobat  kandydatury P. gowskiego na cz onka Kolegium NIK.

Prezydent obieca  poparcie i mo emy tu mówi  o pocz tku polityki wzajemnych

us ug, która zaczyna si  kszta towa  pomimo ró nic politycznych, wynikaj cych

z ówczesnego uk adu si .

Politycy narodowi wspieraj cy ekip  gen. Sikorskiego byli otwarci na wspó -

prac  z g ow  pa stwa w wi kszym stopniu ni  np. ludowcy, czy nawet socjali ci.

Ju  wiosn  1940 r. zarysowa a si  charakterystyczna dla nich tendencja – przeko-

nani o swych wp ywach w kraju sprzeciwiali si  przes dzaniu wa nych kwestii

ustrojowych na uchod stwie, gdzie byli tylko jedn  z partii koalicyjnych. Odnaj-

dujemy t  opini  m.in. w wypowiedziach ówczesnego wiceprzewodnicz cego RN

prezesa Bieleckiego podczas audiencji u prezydenta 25 V 1940 r. Informuj c Racz-

kiewicza o pracach komisji bud etowej, której przewodniczy , wyrazi  pogl d, e

zagadnienia ustroju oraz ustawodawstwa spo ecznego nie powinny by  poruszane

w drodze ustaw ze wzgl du na to, e w tych kwestiach nie mo na – jego zdaniem

– niczego przes dza  bez uzyskania opinii Kraju. Sugerowa  jedynie niezobowi -

zuj c  dyskusj  w gronie najwi kszych partii politycznych.

Prezydent przychyla  si  do tej opinii, obawiaj c si  przyj cia jakich  radykal-

nych aktów prawnych wymierzonych w pi sudczyków. Nadal te  stara  si  nawi -

za  kontakty z radykalnymi od amami ruchu narodowego. St d audiencja z 13 VI

1940 r. – dzie  przed ewakuacj  z Francji – dla Mieczys awa Harusiewicza, dzia-

acza narodowego, który popar  frond  „m odych” w SN i utworzenie ONR. Nie

wydaje si , by ta audiencja przynios a jakie  widoczne rezultaty. Przy okazji ów-

czesnej ewakuacji do Wielkiej Brytanii pojawia  si  nowy problem – cz sto podej-

mowany w literaturze historycznej – czy przywódcy SN wierzyli w tym czasie

w zwyci stwo aliantów i czy nie próbowali na w asn  r k  szuka  jakiego  modus

vivendi z Niemcami po kl sce Francji latem 1940 r.?

Historyków na ogó  absorbuje fakt pozostania na kontynencie przez d u szy czas

Bieleckiego, ale w tym kontek cie nawet „zagubienie si ” w Bordeaux 18 VI 1940 r.

Jacek Piotrowski

7 Wi cej na temat narodowców zaanga owanych w tropienie pi sudczyków w pracy: J. P io t row-

sk i, Pi sudczycy bez lidera, Toru  2003, s. 203–204.
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min. Seydy wydawa o si  niektórym podejrzane, cho  w ogólnym zamieszaniu

mog o to by  dzie em przypadku. W ka dym razie w ród ewakuowanych w czerwcu

do Wielkiej Brytanii polityków zabrak o liderów ruchu narodowego. Na gruncie

brytyjskim relacje prezydenta z politykami tego obozu narodowego pocz tkowo

by y raczej sk pe. Ogranicza y si  do znanego ju  prezydentowi Folkierskiego, który

rych o zosta  wiceprzewodnicz cym RN. Podczas audiencji Raczkiewicz wys u-

cha  opinii, i  zarzuty stawiane min. Seydzie i prezesowi Bieleckiemu, jakoby chcie-

li zawrze  ugod  z Niemcami, s  plotk  wyssan  z palca. Prezydent przyj  za-

pewnienie, e SN nie poniecha walki z naje d cami.

W ka dym razie w tzw. kryzysie lipcowym 1940 r. politycy ruchu narodowego

byli ju  aktywni. Po powrocie min. Seydy i jego wizycie Raczkiewicz móg  nawet

spodziewa  si , e jego stronnictwo poprze zamiar usuni cia gen. Sikorskiego

z funkcji szefa rz du. Zapewne tak zinterpretowa  jego démarche u premiera zg o-

szone 18 VII 1940 r., wskazuj ce na konieczno  dbania o autorytet g owy pa -

stwa. By y to jednak rachuby na wyrost, bo narodowcy nie yczyli sobie tak e po-

wrotu do w adzy pi sudczyków. Odpowiada  im stan rywalizacji na szczytach

w adzy, przy którym mogli uzyska  dla siebie wi ksze wp ywy.

Z punktu widzenia prezydenta nie byli wprawdzie jego sojusznikami, ale te

nie opowiadali si  jednoznacznie za ekip  premiera… Raczkiewicz musia  to do-

strzec i wyci gn  wnioski na przysz o , tym bardziej e min. Seyda by  wspó -

twórc  porozumienia z gen. Sikorskim. By  mo e dlatego prezydent nie by  entu-

zjast  poszerzenia RN o konkurencyjny wobec stronnictwa narodowego ONR.

Natomiast podczas audiencji 16 VIII 1940 r. zleci  skomunikowanie si  z Bielec-

kim, który jego zdaniem powinien szybko przyby  do Londynu, by po o y  kres

plotkom o jego próbach porozumienia z Niemcami.

Przybycie prezesa SN do Londynu by o dla prezydenta potwierdzeniem, e ten

nurt polityczny konsekwentnie popiera dalsz  walk  z naje d cami, a co za tym

idzie, legalne w adze na uchod stwie. Dawniejsze zapewnienia min. Seydy czy prof.

Folkierskiego przyjmowa  wcze niej ze sceptycyzmem, zw aszcza e w obozie na-

rodowym krystalizowa y si  ró ne, niekiedy do  radykalne, pogl dy. Przyjazd Bie-

leckiego w czerwcu 1941 r. by  dla prezydenta szans  na wsparcie w rozgrywce

z premierem. Znamienne, i  podczas pierwszej audiencji8 prezes SN wr czy  mu

memoria  innego wybitnego pi sudczyka, Ignacego Matuszewskiego, w sprawie

przysz ego ustroju Polski i unii z s siednimi narodami. Moim zdaniem wskazuje

to na post puj ce porozumienie mi dzy tymi nurtami politycznymi. Bielecki by

odt d w dobrych osobistych relacjach z g ow  pa stwa. Prezydent liczy  na niego

w sporze wokó  podpisania paktu Sikorski–Majski. Ust pienie narodowców z rz -

du i ówczesna postawa Bieleckiego wyra nie ich zbli y y. Jednak ostatecznie to

premier – przy poparciu Brytyjczyków – przeforsowa  swoje plany. Raczkiewicz,

po d u szej demonstracji oporu, zaakceptowa  porozumienie z Sowietami na wa-

runkach umowy z lipca 1941 r.

Prezydent RP wobec problemu przywództwa w ruchu narodowym na uchod stwie...

8 Dzienniki czynno ci prezydenta RP…, t. 1, s. 393.
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Po rednim skutkiem ówczesnego przetasowania sceny politycznej wokó  spo-

ru o uk ad Sikorski–Majski by o rozbicie nurtu narodowego na uchod stwie9. Po

pewnym czasie nast pi  roz am na nieliczn , ale wp ywow  „grup  ministrów”

w gabinecie gen. Sikorskiego, dzi ki czemu premier utrzymywa , e w rz dzie ruch

narodowy jest nadal reprezentowany, a z drugiej strony pozostawa a liczniejsza

grupa Bieleckiego, utrzymuj cego przywództwo narodowców na uchod stwie. Pre-

zydent d ugo zabiega  o w czenie tej wi kszo ciowej grupy do rz du – oficjalnie

po to, by wzmocni  jego reprezentatywno  polityczn , a w praktyce, aby polity-

cy, z którymi by  w dobrych kontaktach, mieli mo liwo  oddzia ywania na poli-

tyk  rz du w kierunku kompromisu z g ow  pa stwa. Kilkuletnie zabiegi o wpro-

wadzenie Bieleckiego do rz du nie przynios y jednak rezultatu. Premier i jego

zwolennicy upatrywali w liderze narodowców gro nego przeciwnika polityczne-

go wspieranego przez Raczkiewicza. Tote  pozorowali wielokrotnie dobr  wol

i prowadz c ró norodne konsultacje, stawiali warunki nie do przyj cia dla lidera

SN, wyra nie wspieraj c wspó pracuj c  z rz dem grup  roz amowców. Prezydent

– ze wzgl dów kurtuazyjnych – musia  spotyka  si  tak e z nimi i przyjmowa  za

dobr  monet  zapewnienia min. Seydy i Komarnickiego, którzy twierdzili, e SN

w kraju podziela ich stanowisko konieczno ci wspó pracy z rz dem wbrew Bie-

leckiemu. Tymczasem prezes SN na uchod stwie nie móg  przyj  warunków za-

akceptowania z góry przysz ego ustroju Polski. Nie chcia  te , by rz d dyspono-

wa  swobod  desygnowania reprezentanta SN, gdy  wiadomo by o, e gen. Sikorski

wska e oddanych mu roz amowców. Prezydent sta  na stanowisku, e w RN po-

winni zasiada  przedstawiciele wszystkich istotnych stronnictw politycznych,

a wyeliminowanie jednego z nich by o niepo dane wobec kraju, uchod stwa,

a tak e w stosunku do obcych. Kategorycznie podtrzymywa  swoje stanowisko, ale

przy zdecydowanym oporze gen. Sikorskiego, wobec trwaj cych latami ja owych

sporów, sugerowa , by premier mia  mo no  odrzucenia kandydatury ze strony

SN, gdyby mia  obawy, e uniemo liwi ona prac  rz du. Raczkiewicz – po raz ko-

lejny – szuka  kompromisu. Wiosn  1942 r. pozycja Bieleckiego wzmocni a si ,

gdy  uda o mu si  porozumie  z ONR oraz mniejszymi grupami narodowymi co

do wspó pracy na czas wojny. Nie mia o to jednak znaczenia dla ekipy gen. Sikor-

skiego, blokuj cej jego udzia  w rz dzie10.

Prezes SN sta  si  obiektem ostrych ataków propagandowych. Starano si  go

zdyskredytowa  zarówno w ród Polaków na uchod stwie, jak równie  wobec Bry-

tyjczyków. Prezydent próbowa  go broni . Warto zwróci  uwag  na konferencj

z gen. Sikorskim 12 VIII 1942 r., podczas której genera  usilnie odradza  przyjmo-

wanie Bieleckiego: „Prezydent nadmieni , e niemo liwym dla niego jest uchyla-

nie si  od przyj cia prezesa któregokolwiek ze stronnictw polskich, chocia by opo-

9 T. Bie leck i, Uwagi o Rosji i o sprawach polsko-rosyjskich, „My l Polska” z 20 II 1942 r.
10 Instytut Polski i Muzeum im. Genera a Sikorskiego (dalej: IPMS), Akta Prez. R.M., t. 60, s. 4.

Notatka z konferencji stronnictw w dniu 19 VIII 1941 r. Wypowied  bliskiego premierowi K. Popie-

la: „Nie nale y zapomina , e Pan Bielecki, który w okresie upadku Francji i ca y rok potem mówi c

j zykiem »my liwskim« kluczy , nie ma prawa moralnego dzi  wchodzi  do gabinetu”.



497

zycyjnego w stosunku do rz du. Genera  zaznaczy , e aczkolwiek p. Bielecki by

wybrany jako prezes, obecnie nie mo e by  uwa any za sprawuj cego t  w adz

w pe ni, ze wzgl du na roz am w Stronnictwie […] Poza tym najistotniejsz  rzecz

jest ta okoliczno , e w adze brytyjskie podejrzliwie odnosz  si  do p. Bieleckie-

go ze wzgl du na jego faszystowskie tendencje. P r e z y d e n t  z a z n ac z y ,  e

s t awian ie  za rzu tów fa szys towsk ich  t endenc j i  pochodz i  na  pew-

no  n ie  z  kó  ang ie l sk ich ,  l ecz  po l sk ich , i  mus i  os t rzec  p rzed  uda-

waniem s i  n iek tó rych  czynn ików po l sk ich  do  w adz  ang ie l sk ich

w ce lu  dyskredy towania  p rzec iwników po l i tycznych” [podkr. J. P.]11.

Cho  Raczkiewicz stanowczo bra  w obron  prezesa SN, to – jak zwykle u nie-

go – szukaj c porozumienia z premierem, ograniczy  kontakty z Bieleckim, zleca-

j c je szefowi swej kancelarii Augustowi Zaleskiemu. Ten sposób dzia ania prezy-

denta – werbalny sprzeciw i uleganie presji – by  niestety dla  charakterystyczny.

W miar  zaostrzania opozycyjnej dzia alno ci g ównego nurtu ruchu narodowego

stara  si  wyst powa  w wygodnej dla  roli mediatora. W bezpo rednich rozmo-

wach wprawdzie stwierdza , i  propagandowe identyfikowanie opozycji wobec rz -

du z faszystami jest tendencj  niekorzystn  dla Polski na arenie mi dzynarodowej,

ale nie potrafi  si  zdoby  na radykalne kroki w tej sprawie.

Du e wra enie zrobi a na nim informacja od emisariusza Karskiego, i  SN

w kraju uznaje swe naczelne w adze w osobach Bieleckiego i Folkierskiego, nato-

miast nie uznaje za swych reprezentantów ministrów Seydy i Komarnickiego.

Wiosn  1943 r. zaanga owanie prezydenta jako mediatora wzros o12, cho  wobec

zaostrzenia sytuacji wewn trznej widoki na kompromis zmala y. Szczególnie po g o -

nym li cie otwartym do prezesa Bieleckiego, wystosowanym przez gen. Sosnkowskiego.

W odczuciu gen. Sikorskiego dosz o wówczas do konsolidacji opozycji pi sudczykow-

sko-nacjonalistycznej. Szef rz du nie dopuszcza  do jakiejkolwiek powa nej dyskusji

o ust pstwach. Prezydent, jako patron porozumienia z SN i zlikwidowania roz amu w tej

partii, nie móg  liczy  na sukces. Realizacji porozumienia s u y y spotkania z mniej

znanymi dzia aczami narodowymi, jak Zofia Zaleska czy Bohdan Winiarski, którzy

referowali Raczkiewiczowi trudno ci w zlikwidowaniu roz amu w SN.

Kontakty prezydenta z politykami narodowymi ponownie o ywi y si  po tra-

gicznej mierci gen. Sikorskiego i wynikaj cym st d przesileniu rz dowym. Dele-

gacja SN w osobach Bieleckiego i Folkierskiego przedstawi a swój punkt widze-

nia. Ich zdaniem rz d winien by  zorganizowany na podstawie koalicji trzech

najwi kszych stronnictw: PPS, SL i SN, gdy  tylko wówczas by by rz dem jedno-

ci, odpowiadaj cym wymogom kraju. Chodzi o im o wspó prac  autentycznych

reprezentantów stronnictwa, a nie roz amowców. Delegaci nie mieli zastrze e  co

do ich pracy w rz dzie, ale podkre lali, e nie s  przedstawicielami SN. Jednak

i tym razem prezydent okaza  si  zbyt s aby, by przeforsowa  udzia  wi kszo cio-

wej grupy Bieleckiego w rz dzie pod kierownictwem Stanis awa Miko ajczyka.

Prezydent RP wobec problemu przywództwa w ruchu narodowym na uchod stwie...

11 Dzienniki czynno ci prezydenta RP…, t. 1, s. 582.
12 M. Dymarsk i, Stanis awa Sopickiego dziennik londy ski 1943–1944, „Przegl d Polonijny”

1998, z. 2, s. 31–32.
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Pomimo to, w toku kilku rozmów narodowców z Raczkiewiczem, dosz o do

uzgodnienia stanowisk w kluczowych sprawach politycznych. Mo na postawi  tez

o zbli eniu stanowisk w najwa niejszej kwestii – obrony ca o ci i suwerenno ci

pa stwa. W tej materii zarówno prezydent, jak i liderzy ruchu narodowego wyka-

zywali postaw  „niez omn ”, krytykuj c niepokoj cy ich coraz bardziej „pragma-

tyzm” szefa rz du na uchod stwie. Wiosn  1944 r. podczas audiencji dla emisa-

riusza Lerskiego prezydent po raz kolejny us ysza , i  SN w kraju domaga si

udzia u w rz dzie swego oficjalnego przedstawiciela, a za takowego nie uwa a ani

min. Seydy, ani min. Komarnickiego, uznaj c ich jedynie za szeregowych cz on-

ków partii. Stronnictwo domaga o si  zrealizowania porozumienia z Bieleckim13.

Prezydent nie by  w stanie szybko spe ni  tego postulatu. Mia  jednak silnych sprzy-

mierze ców w osobach delegatów z kraju. Kluczow  rol  odegra o przybycie do

Londynu wiosn  1944 r. Zygmunta Berezowskiego. Stanowczo podkre la  on ko-

nieczno , by zarówno do rz du, jak i do RN weszli oficjalni przedstawiciele SN,

a przy tym posiada  pe nomocnictwa do uregulowania sprawy roz amu w stron-

nictwie na uchod stwie i przywrócenia jego udzia u w rz dzie Jedno ci Narodo-

wej. Opór przed uregulowaniem tej kwestii ze strony ekipy Miko ajczyka by  jed-

nak bardzo silny, przy tym uzasadniony trudn  sytuacj  rz du polskiego na

uchod stwie. Jak mo emy przypuszcza , to polskie sfery rz dowe sta y za artyku-

em w pi mie „Observer” z 7 V 1944 r., „demaskuj cym” Berezowskiego jako re-

prezentanta faszyzuj cej skrajnej prawicy. Jednocze nie roz amowcy z SN przy-

st pili do kontrataku. Min. Seyda 25 V 1944 r. depeszowa  do kraju, ostrzegaj c

stronnictwo przez zgubnymi wp ywami Bieleckiego na emisariuszy z kraju14 i su-

geruj c konieczno  wsparcia dla rz du i jego projektów politycznych. W tych oko-

liczno ciach naciski na premiera, i  mimo obietnicy nie rozpocz  rozmów o roz-

szerzeniu koalicji (w czaj c do rz du reprezentantów SN) – nic nie da y.

Zasadnicza zmiana nast pi a dopiero po dymisji rz du Miko ajczyka jesieni

1944 r. Po kilku latach mudnych zabiegów uda o si  w ko cu zapewni  reprezen-

tacj  SN we w adzach naczelnych na uchod stwie. By  to jednak pyrrusowy suk-

ces, gdy  osi gni ty po roz amie polskiego uchod stwa i stopniowej utracie wp y-

wów rz du uchod czego na arenie mi dzynarodowej. Prezydent uzyska  wówczas

wp yw na kszta t „Jedno ci Narodowej” i sk ad personalny gabinetu, który sta  si

– w jego poj ciu – bardziej reprezentatywny. Niemniej by  to rz d trac cy wp y-

wy, a u kresu wojny tak e uznanie mi dzynarodowe. Prezydent dopilnowa , by zna-

le li si  w nim autentyczni reprezentanci SN. Przy czym – rzecz wielce znamien-

na – do roli najwa niejszego reprezentanta ruchu narodowego wobec g owy pa stwa

awansowa  wspomniany ju  delegat z kraju Berezowski. Ten polityk, przebywaj -

cy od wiosny 1944 r. w Londynie, po dymisji rz du Miko ajczyka zrobi  szybk

karier  w strukturach w adzy na uchod stwie. W nowym gabinecie premiera To-
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13 J. Lersk i, Emisariusz Jur, Warszawa 1989, s. 163.
14 Instytut Józefa Pi sudskiego w Londynie, kol. Kazimierza Sosnkowskiego nr 19, t. 8, Pismo

Naczelnego Wodza do amb. Edwarda Raczy skiego z 20 VI 1944 r., za . s. 5.
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masza Arciszewskiego obj  stanowisko ministra spraw wewn trznych15 i pe ni

t  funkcj  przez kilka lat, a  do mierci Raczkiewicza.

ledz c kontakty prezydenta z przywódcami SN w kolejnych latach, mo emy

wskaza  go jako jego cz owieka zaufania w tym stronnictwie. Jemu te  zapewne

zawdzi cza  ministerialny awans. Raczkiewicz – czu y na punkcie swego presti u

– musia  docenia  polityka odnosz cego si  do g owy pa stwa z du  rewerencj .

Czy by y tak e inne powody, dla których ów polityk, pojawiaj cy si  nad Tamiz

dopiero w 1944 r., sta  si  g ównym cznikiem prezydenta z tym stronnictwem?

Wydaje si , e istnieje tak e inne wyja nienie.

Cz ste kontakty osobiste z Bieleckim, który pami ta  upokorzenia prezydenta

doznane od gen. Sikorskiego i ówczesn  niemoc g owy pa stwa, by y dla  niewy-

godne. Prezydent nie potrafi  przeforsowa  swego punktu widzenia na kwesti  re-

prezentacji SN we w adzach na uchod stwie. Nadto jego wielkim i nigdy nie zi-

szczonym marzeniem by  powrót do kraju i reelekcja dokonana na drodze

demokratycznej procedury wyborczej. W opinii Raczkiewicza politycy, którzy przy-

bywali z kraju, byli „bardziej autentyczni” ni  ci, których zna  na uchod stwie.

Uwa a  ich za prawdziwych reprezentantów spo ecze stwa, lepiej wyczuwaj cych

autentyczne nastroje w kraju. Szuka  z nimi kontaktu, gdy  poza wspólnymi po-

gl dami na wiele kwestii politycznych liczy  na ich poparcie w przysz o ci na te-

renie kraju.

Wspó praca g owy pa stwa z politykami ruchu narodowego by a cz sto po-

chodn  ogólnej sytuacji politycznej na uchod stwie, gdzie SN odgrywa o istotn  –

cho  nie wiod c  rol . Kilkuletnie odsuni cie liderów tego stronnictwa od realnej

w adzy przez ekip  gen. Sikorskiego sprawi o, e stali si  naturalnymi sojusznika-

mi prezydenta znajduj cego si  w podobnej sytuacji. Nadto Raczkiewicz wielo-

krotnie mia  podobne pogl dy na najistotniejsze kwestie polityczne, jak obrona ca-

o ci i suwerenno ci pa stwa. W a nie te wzgl dy sprzyja y nawi zaniu wspó pracy

i cz stym kontaktom, które sikorszczycy postrzegali jako powa ne zagro enie dla

ich pozycji na uchod stwie16. Nie sposób tak e pomin  innego w tku. Reprezen-

tanci SN to cz sto profesorowie, adwokaci, ziemianie. Dla konserwatysty z prze-

konania, jakim by  Raczkiewicz, to ludzie atrakcyjni w sensie towarzyskim, czego

nie mo na by o powiedzie  o niektórych socjalistach czy ludowcach, do których

niekiedy – jak do Miko ajczyka – czu  wr cz osobist  uraz  za wiele nietaktów

w relacjach z g ow  pa stwa.

Prezydent by  naturalnym protektorem tej cz ci ruchu narodowego, która zo-

sta a odepchni ta od wp ywu na rz dy. Jednak z ich punktu widzenia d ugo nie po-

trafi  spe ni  pok adanych w nim nadziei. Nie mo na jednak ocenia  efektów tej

wspó pracy wy cznie w kategoriach pora ki, je li uwzgl dnimy fakt, i  ca a ów-

czesna klasa polityczna na uchod stwie znalaz a si  w dramatycznej sytuacji.

Prezydent RP wobec problemu przywództwa w ruchu narodowym na uchod stwie...

15 A. Suchc i t z, Rz d Tomasza Arciszewskiego listopad 1944 – lipiec 1945, w: W adze RP na

obczy nie podczas II wojny wiatowej, red. Z. B a y ski, Londyn 1994, s. 356.
16 IPMS, Akta Prez. R.M., t. 92, Notatka z rozmowy z p. W. Banaczykiem z 19 I 1942 r.: „Jest

pod wra eniem wiadomo ci o próbach zbli enia narodowców Bieleckiego z pi sudczykami”.
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U kresu wojny i w pierwszych latach po jej zako czeniu g ównym elementem ce-

mentuj cym wspó prac  prezydenta z liderami ruchu narodowego by  sprzeciw

wobec zdominowania kraju przez Sowiety. W trudnej sytuacji polskich w adz na

uchod stwie, które z dnia na dzie  traci y wp ywy, mo na wskaza  na szereg wspól-

nych symbolicznych gestów protestu wobec zniewolenia Polski, które w tamtych

czasach tak e mia y swoje znaczenie, trudne do przecenienia.


