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DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I POGL¥DY
STANIS£AWA SOPICKIEGO (1941�1976)

Stanis³aw Sopicki, czo³owy dzia³acz Stronnictwa Pracy, zarówno w drugiej
po³owie dwudziestolecia miêdzywojennego, jak i w okresie pó�niejszym � pod-
czas II wojny �wiatowej oraz po jej zakoñczeniu, minister w gabinetach: Toma-
sza Arciszewskiego, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i gen. Romana Odzie-
rzyñskiego by³ niew¹tpliwie jednym z najbardziej kontrowersyjnych polityków
w �polskim� Londynie.

W niniejszym szkicu przedmiotem rozwa¿añ bêd¹: dzia³alno�æ polityczna So-
pickiego oraz jego pogl¹dy w latach 1940�1976. Ramy chronologiczne szkicu
stanowi¹ cezury: przyjazd bohatera artyku³u na emigracjê oraz data jego �mierci.

Sopicki urodzi³ siê w Wadowicach 1 pa�dziernika 1903 r. Z jego kwestiona-
riusza parsonalnego z³o¿onego w dokumentacji Rady Narodowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Londynie wynika, ¿e w 1920 r. walczy³ jako ochotnik w wojnie
polsko-sowieckiej1. Na pocz¹tku dwudziestolecia miêdzywojennego ukoñczy³ gim-
nazjum klasyczne w Wadowicach i rozpocz¹³ studia na wydziale filozoficznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Uczelni tej wszak¿e nie ukoñczy³. W okresie stu-
denckim prowadzi³ dzia³alno�æ w szeregach Stowarzyszenia M³odzie¿y Akademi-
ckiej �Odrodzenie�. W 1925 r. rozpoczê³a siê jego kariera dziennikarska. W latach
1925�1934 znalaz³ zatrudnienie w redakcji krakowskiego �G³osu Narodu�. Na-
stêpnie, na krótko przeniós³ siê do Warszawy. W stolicy przez dwa lata (1934-
-1935) pracowa³ w Klubie Sprawozdawców Parlamentarnych. W listopadzie 1935 r.
wyjecha³ na �l¹sk. Od tego okresu po wrzesieñ 1939 r. datuje siê jego wspó³pra-
ca z redakcj¹ katowickiej �Polonii�, której by³ redaktorem naczelnym, a tak¿e

1 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej � IPMS), A 5/72, Kwe-
stionariusz Stanis³awa Sopickiego, s. 1. Krótk¹ biografiê Sopickiego przedstawi³ M. Dy-
marski, Stanis³awa Sopickiego dziennik londyñski 1943�1944, �Przegl¹d Polonijny� 1998,
nr 2, s. 25�30.
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kierowa³ dzia³em politycznym pisma 2. Pod koniec lat trzydziestych pisywa³ rów-
nie¿ do czasopisma �Zwrot�.

W okresie miêdzywojennym Sopicki oprócz dzia³alno�ci publicystycznej reali-
zowanej na ³amach prasy codziennej i czasopism wyda³ drukiem kilka prac i bro-
szur o tematyce spo³eczno-politycznej. Najwa¿niejsze z nich to: �Pacyfizm� (1927),
�Polska a Niemcy� (1931), �Siedem lat sanacji� (1933 r.), �Wojciech Korfan-
ty� (1935) i �Obrona Polski� (1937). By³ równie¿ dzia³aczem Polskiego Stron-
nictwa Chrze�cijañskiej Demokracji, a potem po zjednoczeniu PSChD i Narodo-
wej Partii Robotniczej � Stronnictwa Pracy 3. Nale¿a³ tak¿e do Chrze�cijañskich
Zwi¹zków Zawodowych.

Po rozpoczêciu dzia³añ wojennych mieszka³ w Krakowie. W cytowanym ju¿
tu kwestionariuszu podkre�li³, ¿e �pod okupacj¹ niemieck¹ by³ bez sta³ego zajê-
cia�. Nadmieni³ ponadto, ¿e udziela³ siê w �pewnych pracach tajnych� 4, wcho-
dzi³ mianowicie w sk³ad Krakowskiego Komitetu Miêdzypartyjnego. Niestety nic
nam szerzej nie wiadomo o charakterze dzia³alno�ci konspiracyjnej Sopickiego
w latach 1939�1940 5.

Na pocz¹tku 1940 r. jeden z liderów Stronnictwa Pracy na obczy�nie Karol
Popiel wezwa³ Sopickiego do Londynu. Intencje Popiela by³y jasno zarysowane.
Sopicki, ze swoim do�wiadczeniem dziennikarskim, mia³ wzmocniæ rangê i zna-
czenie Stronnictwa Pracy. Nie jest równie¿ wykluczone, ¿e Popiel, który od listo-
pada 1939 r. pe³ni³ dodatkowo obowi¹zki podsekretarza stanu w Ministerstwie
Opieki Spo³ecznej planowa³ ulokowaæ Sopickiego na stanowisku ni¿szej rangi
w tym w³a�nie resorcie. Pomys³u tego nie uda³o siê wszak¿e zrealizowaæ, 26 czerw-
ca 1940 r. zosta³y bowiem zniesione stanowiska podsekretarzy w kilku minister-
stwach i m.in. Popiel utraci³ swoj¹ funkcjê 6.

Podró¿ na zachód Sopicki rozpocz¹³ w sierpniu 1940 r. Z Gorlic przy pomocy
przewodnika, m³odego £emka, dotar³ przez zielon¹ granicê na S³owacjê. Nastêp-
nie, czê�ciowo poci¹giem, czê�ciowo piechot¹ przedosta³ siê na Wêgry. Kolejny
etap jego marszruty wiód³ z Budapesztu do Jugos³awii, gdzie dotar³ we wrze�niu
1940 r. Kilkana�cie dni pó�niej, 20 pa�dziernika 1940 r. wyjecha³ z Belgradu do
Salonik, dalej za� przez Turcjê do Hajfy i w koñcu do Kairu. St¹d, po otrzymaniu
instrukcji od pos³a Tadeusza Za¿uliñskiego, samolotem przedosta³ siê do Afryki

2 IPMS, A 5/72, Kwestionariusz (...), s. 2.
3 A. Andruszkiewicz, Stronnictwo Pracy 1937�1950. Ze studiów nad dziejami najnowszymi

chadecji w Polsce, Warszawa 1988.
4 IPMS, A 5/72, Kwestionariusz (...), s. 2.
5 Ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ nie by³a to konspiracyjna dzia³alno�æ o�wiatowa. Nazwiska So-

pickiego bowiem nie ujmuje w swoich opracowaniach, traktuj¹cych o tej w³a�nie sprawie,
krakowski historyk Jacek Chrobaczyñski.

6 M. Hu³as, Go�cie czy intruzi? Rz¹d polski na uchod�stwie wrzesieñ 1939 � lipiec 1943,
Warszawa 1996, s. 84�85.
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Równikowej. Dalej trasa przebiega³a z Lagos okrêtem do Freetown. W zachod-
niej Szkocji, w porcie Obaw wyl¹dowa³ 12 stycznia 1941 r. Natychmiast nawi¹-
za³ kontakt z Janem Stañczykiem i Karolem Popielem. Konferowa³ równie¿ z Woj-
ciechem Korfantym, ks. Zygmuntem Kaczyñskim, prof. Stanis³awem Stroñskim,
gen. Józefem Hallerem i gen. Marianem Kukielem 7.

 Sopicki pocz¹tkowo nie otrzyma³ sta³ego zatrudnienia w strukturach rz¹du RP
na obczy�nie, wykonywa³ natomiast dora�ne prace i przygotowywa³ ekspertyzy
dla Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Publikowa³ równie¿ swoje pierwsze teksty
na stronicach prasy polskiej w Londynie. Debiutowa³ na ³amach �Dziennika Pol-
skiego� w lutym 1941 r. fragmentem swoich wspomnieñ pt. Przez Kongo do
Londynu. W pó�niejszym terminie pomie�ci³ tam oraz w �Polsce Walcz¹cej� kilka
artyku³ów po�wiêconych historii i wspó³czesno�ci Polski. Za najwa¿niejsze uzna³-
bym teksty, w których Sopicki omówi³ sytuacjê w kraju w 1940 r. Mam tu na
my�li cykl pt. Polska 1940 r. z �Polski Walcz¹cej� oraz 3 Maja 1940 r. w Polsce
z �Dziennika Polskiego�. Czê�æ swoich publikacji drukowa³ pod nazwiskiem Za-
torski. W czerwcu 1941 r., pod wp³ywem Stroñskiego, podj¹³ decyzjê o zmianie
pseudonimu. Z uwagi na fakt, ¿e prawdziwy Zatorski móg³ przebywaæ w kraju,
Sopicki zdecydowa³ siê sygnowaæ swoje teksty podpisem Karol Leskowiec. Pod
tym pseudonimem wyda³ m.in. swoje pierwsze broszurki pt. Ku federacji z Cze-
chos³owacj¹ (czerwiec 1941 r.), Litwa a Polska (sierpieñ 1941 r.) i Polska po
wojnie (sierpieñ 1942 r.). Pod koniec pa�dziernika 1941 r. wszed³ do sze�ciooso-
bowego Zarz¹du G³ównego Stronnictwa Pracy, za� kilka dni pó�niej na zje�dzie
dziennikarzy powierzono mu jedno ze stanowisk w S¹dzie Honorowym. Na prze-
³omie 1941 i 1942 r. Sopicki by³ jednym z inspiratorów akcji prasowej (�Dziennik
Polski�, �Polska Walcz¹ca�) w sprawie pomocy dla Polaków w Rosji. Przez krótki
czas pracowa³ w redakcji czasopisma �Zwrot�, jednocze�nie odrzuci³ propozycjê
Stanis³awa Grabskiego objêcia stanowiska kierownika administracyjnego w �Ju-
trze Polski�.

3 lutego 1942 r. z r¹k prezydenta W³adys³awa Raczkiewicza otrzyma³ nomi-
nacjê na cz³onka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Badacz dziejów tej
organizacji Romuald Turkowski zaliczy³ Sopickiego, obok m.in. Juliana Rybiñskiego,
Witolda Kulerskiego, Jana Szczyrka i Tadeusza Kie³piñskiego, do generacji m³o-
dych dzia³aczy politycznych, ��redniego szczebla� 8.

W latach 1942�1944 swoj¹ uwagê skupi³ g³ównie na dzia³alno�ci w Radzie
Narodowej i Stronnictwie Pracy. Du¿o równie¿ publikowa³, g³ównie na ³amach
�Jutra Polski�, �Polski Walcz¹cej�, �Cechoslovakia�, �People and Freedom�,
�Zgody� i �Dziennika Zwi¹zkowego� w Chicago, a przede wszystkim �Dzienni-

7 Przebieg marszruty Sopickiego na podstawie: IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. I.
8 R. Turkowski, Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej (1939�1945), w: W³adze RP na

obczy�nie podczas II wojny �wiatowej, red. Zbigniew B³a¿yñski, Londyn 1994, s. 416.
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ka Polskiego�, którego przez jaki� czas by³ redaktorem naczelnym. Jesieni¹ 1942 r.
rozpocz¹³ równie¿ pracê nad broszurk¹ Zabezpieczamy Rosjê. Ukaza³a siê ona
równie¿ w wersji angielskojêzycznej.

 24 listopada 1944 r. poda³ siê do dymisji wraz z ca³ym gabinetem Stanis³aw
Miko³ajczyk. Piêæ dni pó�niej prezydent powo³a³ do ¿ycia koalicyjny rz¹d (PPS,
SN, SP) pod prezesur¹ dzia³acza PPS � Tomasza Arciszewskiego. Sopickiemu,
premier powierzy³ Ministerstwo Odbudowy i Administracji Publicznej. Rozpoczêt¹
jesieni¹ 1944 r. karierê ministerialn¹ kontynuowa³, z krótk¹ przerw¹ w latach 1949-
-1950, do grudnia 1953 r. Absencja w gabinecie Tadeusza Tomaszewskiego wy-
nika³a z faktu, ¿e Rada Gabinetowa w kwietniu 1949 r. podjê³a decyzjê o likwi-
dacji Ministerstwa Odbudowy i Administracji Publicznej. Gdy w 1950 r. powróci³
do struktur rz¹dowych RP na obczy�nie obj¹³ resort skarbu. Komitet Zagranicz-
ny Stronnictwa Pracy reprezentowa³ w III i kolejnych Radach Narodowych oraz
pe³ni³ obowi¹zki przewodnicz¹cego Komisji Propagandy i Komisji Terytorialnej
Skarbu Narodowego w okresie 1950�1952. Aktywnie udziala³ siê równie¿ w za-
rz¹dzie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W drugiej po³owie lat czterdziestych oraz w pó�niejszym okresie Sopicki wspó³-
pracowa³ z kilkoma czasopismami londyñskimi. Przede wszystkim by³ sta³ym
wspó³pracownikiem �Wiadomo�ci�, jakkolwiek warto tu zauwa¿yæ, ¿e Rafa³
Habielski w monografii po�wiêconej dziejom czasopisma nie zwróci³ na ten fakt
uwagi 9. Z bogatej kolekcji tekstów opublikowanych przez Sopickiego na ³amach
�Wiadomo�ci� nale¿y wyró¿niæ szczególnie: Pogl¹dy emigracji na Niemcy w la-
tach 1945�1949, Przygotowania obronne Polski, Sze�æ mniejszo�ci narodo-
wych, Nie musia³o trwaæ 63 dni. Uwagi o powstaniu warszawskim, Korfanty,
cz³owiek czynu i walki, Nie zanosi siê na jednow³adztwo w Rosji itd. Z powy¿-
szego wynika, ¿e interesowa³y go zarówno sprawy historii Polski, jak i problema-
tyka zagraniczna, g³ównie Niemiec i Rosji. Swoje teksty drukowa³ ponadto w:
�Orle Bia³ym�, �Lwowie i Wilnie�, �Dzienniku Polskim i Dzienniku ¯o³nierza�,
�Wolno�ci i Ludzie�, �Nowinach Robotniczych�, �Polsce Wiernej� i �Gazecie Nie-
dzielnej�. Prowadzi³ wyk³ady w Szkole Nauk Politycznych i Spo³ecznych, zajmu-
j¹c siê sprawami ideologii chrze�cijañskiej. Wyk³ady z tego zakresu wyda³ dru-
kiem w postaci broszur: Chrze�cijañscy Demokraci (1946), D¹¿enia Stronnic-
twa Pracy (1948) i Ruch chrze�cijañsko-spo³eczny w ci¹gu 20-lecia
(1919�1939) (1951). Od 1957 r. rozpocz¹³ w³asnym sumptem edycjê pisemka
�Pod rozwagê�. Osi¹gnê³o ono nak³ad 100 egzemplarzy. Nastêpnie wydawa³ przez
krótki czas �£ad� i w koñcu �Lwil� 10. Nazwa ostatniego nawi¹zywa³a oczywi-

9 R. Habielski, Niez³omni, nieprzejednani. Emigracyjne �Wiadomo�ci� i ich kr¹g 1940�1981,
Warszawa 1991.

10 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. XV, s. 16. Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ dyrek-
torowi Biblioteki Polskiej w Londynie dr. Zdzis³awowi Jagodziñskiemu za zwrócenie mi
uwagi na edycjê tego pisemka.
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�cie do Lwowa i Wilna. Nie by³a to nowo�æ w �polskim� Londynie. Wcze�niej
prywatne pismo (biuletyn) � �Listy Informacyjne� rozpowszechnia³ minister In-
formacji i dokumentacji prof. Adam Pragier. Sopicki do ostatnich dni ¿ycia prowadzi³
aktywn¹ dzia³alno�æ publicystyczn¹, pisarsk¹, spo³eczn¹ i polityczn¹. W 1969 r.
wyda³ rozprawê Unia Lubelska i jej znaczenie oraz zosta³ cz³onkiem Komitetu
Obchodów 400-lecia Unii Lubelskiej. Zmar³ w Londynie 11 lutego 1976 r.

W my�li politycznej Sopickiego mo¿na wyró¿niæ kilka w¹tków. Za najwa¿niej-
sze uzna³bym jego pogl¹dy w sprawie:

1. Granic Polski (zachodniej, wschodniej);
2. S¹siadów Polski (Niemiec, Rosji);
3. Federacji z Czechos³owacja i Litw¹;
4. Powojennej sytuacji w Polsce;
5. Rywalizacji wielkich mocarstw po zakoñczeniu wojny.
Cech¹ charakterystyczn¹ pogl¹dów prezentowanych przez Sopickiego w la-

tach 1941�1976 by³o to, ¿e konsekwentnie sta³ on na swoim stanowisku i broni³
w³asnych koncepcji politycznych. Szczególnie daje siê to zauwa¿yæ na przyk³a-
dzie jego pogl¹dów dotycz¹cych granic powojennych Polski oraz oceny roli i zna-
czenia Niemiec po zakoñczeniu II wojny �wiatowej.

Sopicki kwestiê granicy zachodniej ³¹czy³ najczê�ciej z problemem niemiec-
kim w ogóle i po raz pierwszy w zwartej i szczegó³owej formie podniós³ tê spra-
wê w 1942 r. W pracy pt. Polska po wojnie zastanawiaj¹c siê nad tym zagad-
nieniem podkre�li³, ¿e �historia uprawnia nas do wiary we w³asne si³y, we w³asn¹
¿ywotno�æ, zarazem przemawia przeciwko idei jakiego� radykalnego zwrotu w na-
szym pochodzie dziejowym. Gdyby nam wiêc kto� zaproponowa³, dajmy na to
tak: »Dostaniecie Szczecin, ale zrezygnujcie z Wilna i Lwowa« � to oczywi�cie,
takie propozycje odrzuciliby�my z oburzeniem. Ziemie polskie nie mog¹ byæ przed-
miotem handlu�11. Zdaniem Sopickiego celem Polaków winny byæ starania o od-
zyskanie tego wszystkiego, co naród osi¹gn¹³ w latach 1918�1922. Mia³ tu na
my�li zarówno kresy wschodnie, jak i zachodnie.

W kwestii granicy zachodniej Sopicki by³ przeciwny automatycznemu, bez
wnikania w szczegó³y, przy³¹czeniu do Polski Szczecina i Wroc³awia. Argumen-
towa³, ¿e �to, ¿e w XVIII w. by³o ko³o Szczecina tylu a tylu S³owian, ¿e w XIX w.
w Lignicy czy Wroc³awiu sytuacja miêdzynarodowa by³a taka a taka to wszyst-
ko ma ma³e znaczenie. Jak jest obecnie, w naszych czasach � oto pytanie roz-
strzygaj¹ce�12. Prowadz¹c rozwa¿ania na ten temat, nadmieni³ równie¿, ¿e nie
uznaje w swoich koncepcjach hitlerowskich faktów dokonanych oraz zbrodniczej
polityki niemieckiej wobec Polaków na zachodnich rubie¿ach kraju. W 1942 r.
pogl¹dy Sopickiego nie wywo³a³y jeszcze zbyt wielkiego rezonansu. Dopiero

11 K. Leskowiec (S. Sopicki), Polska po wojnie, Londyn 1942, s. 27.
12 Ibidem, s. 30.
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w 1946 r., gdy w wyk³adzie pt. Sprawa granicy zachodniej, wyg³oszonym w lon-
dyñskim Ognisku, powtórzy³ swoje konstatacje na ten temat, i zakwestionowa³
granicê na linii rzek Odry i Nysy £u¿yckiej, sprawa nabra³a ogólnoemigracyjne-
go rozg³osu.

Zastanawiaj¹c siê nad przyczynami zjawiska, nale¿y stwierdziæ, ¿e wywo³a³a
je tocz¹c¹ siê ju¿ od jakiego� czasu dyskusja w tej dra¿liwej sprawie spowodo-
wana wypowiedziami premiera Tomasza Arciszewskiego z grudnia 1944 r. 13 oraz
nader czêste dywagacje na ten temat samego Sopickiego 14. Ten ostatni, problem
granicy zachodniej Polski konsekwentnie zestawia³ z sytuacj¹ ogólno�wiatow¹ oraz
wzrastaj¹c¹ rol¹ Niemiec w Europie. Sopicki odrzuca³, aktualn¹ wówczas w krê-
gach rz¹dowych, tezê, ¿e Niemcy w wyniku wojny zosta³y doszczêtnie zdruzgo-
tane, ¿e nadal bêd¹ ponosi³y straty (rozruchy, choroby, g³ód) oraz, ¿e w wyniku
tego przejd¹ na stronê Rosji. Jego zdaniem �Niemcy to olbrzymi tygrys ranny,
ale ¿ywy i odzyskuj¹cy si³y. To nie trup, którego mo¿na dowolnie krajaæ� 15. Na
posiedzeniach Rady Ministrów wielokrotnie przestrzega³, ¿e polityka rz¹du RP na
obczy�nie wobec Niemiec by³a b³êdna i przypisywa³ jej charakter �imperialistycz-
ny�. W 1950 r. stanowisko w³adz RP wobec tej kwestii porówna³ obrazowo do
kampanii wrze�niowej. Na posiedzeniu Rady Ministrów konstatowa³: �ka¿dy rok
naszej walki z Niemcami o liniê Odry i Nissy mo¿na porównaæ z jednym dniem
kampanii wrze�niowej. Jeste�my ju¿ w 6 dniu. Wielu ju¿ zdaje sobie sprawê, ¿e-
�my przegrali, ale � jak we wrze�niu � niektórzy jeszcze siê ³udz¹� 16. Swoje sta-
nowisko w tej kwestii powtórzy³ wielokrotnie w okresie pó�niejszym zarówno na
posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Gabinetowej, jak i w trakcie spotkañ z pre-
zydentemi W³adys³awem Raczkiewiczem i Augustem Zaleskim. Jeszcze w 1954 r.,
gdy przygotowywano Akt Zjednoczeniowy, w którym krêgi emigracyjne potwier-
dzi³y niekwestionowane prawo Polski do granicy na Odrze i Nysie £u¿yckiej, mia³
powa¿ne w¹tpliwo�ci, czy z³o¿yæ pod tak brzmi¹cym dokumentem swój podpis.
Za szczególnie niebezpieczny dla sprawy polskiej uzna³ stopniowy wzrost roli
Niemiec na arenie miêdzynarodowej oraz politykê wielkich mocarstw wobec
zachodniego s¹siada Polski. Sopicki stwierdzi³, ¿e �Niemcy odzyskuj¹ sympatiê
lub wspó³czucie �wiata�. W sierpniu 1945 r. wyrokowa³, ¿e choæ bêd¹ okupowa-
ne i pozbawione w³asnego rz¹du, ju¿ w 1949 r. bêd¹ stanowiæ powa¿ny czynnik
na arenie �wiatowej. Po czterech latach konstatowa³, ¿e w 1949 r. Niemcy by³y
wprawdzie okupowane, ale posiada³y ju¿ konstytucjê, wolny parlament i pierw-

13 Szerzej na ten temat zob.: T. Wolsza, Stanowisko rz¹du RP na wychod�stwie wobec kwestii
niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945�1949), �Polska 1944/45 � 1989. Stu-
dia i materia³y�, t. 1, Warszawa 1995, s. 96; ten¿e, Rz¹d RP na obczy�nie wobec wydarzeñ
w kraju 1945�1950, Warszawa 1998, s. 57�77.

14 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik.
15 Ibidem, t. VI, s. 54.
16 Ibidem, t. VIIIc, s.103.
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szy gabinet Konrada Adenauera. By³o to mo¿liwe, podkre�li³ Sopicki, g³ównie
z uwagi na pomoc mocarstw zachodnich, g³ównie USA. �Nie by³o bowiem w ko-
alicji antyhitlerowskiej tyle nienawi�ci do Niemców � dowodzi³ � jak siê to wy-
dawa³o niektórym Polakom� 17.

 W 1951 r. sformu³owa³ 10 tez w sprawie polityki rz¹du RP na obczy�nie wobec
Niemiec Zachodnich (czê�æ wschodni¹ traktowa³ jako obszar niesuwerenny, pod-
porz¹dkowany Sowietom). Sopicki wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e Niemcy nadal bêd¹
wzrasta³y w si³ê, je�li tego procesu nie przerwie wybuch wojny (sta³ na stanowi-
sku, ¿e przynajmniej do 1953 r. nie bêdzie konfliktu zbrojnego w Europie). Sprzy-
jaæ Niemcom mia³a g³ównie sympatia wielkich mocarstw. Dalej przewidywa³ ich
wrogi stosunek wobec Rosji Sowieckiej. Minister w gabinecie gen. Romana
Odzierzyñskiego zauwa¿y³ równie¿, ¿e z uwagi na szybszy postêp gospodarczy
Niemiec ci¹gle pogarsza siê sytuacja Polski. Postulowa³ wiêc, by z jednej strony
zainicjowaæ dzia³alno�æ, której celem bêdzie próba przekonania Anglosasów, ¿e
Niemcy nie powinny byæ zbyt silne, z drugiej za� otwarcie zamanifestowaæ chêæ
zgodnego wspó³¿ycia z Niemcami. W zwi¹zku z tym nie po raz pierwszy ju¿ w
swojej karierze politycznej podda³ krytyce granicê na Odrze i Nysie £u¿yckiej 18.
Wa¿nym elementem koncepcji politycznych Sopickiego by³a konstatacja dotycz¹ca
stanowiska Polaków wobec narodu niemieckiego. Stoj¹c na gruncie etyki chrze-
�cijañskiej unika³ szerzenia nienawi�ci do Niemców. W pewnym sensie wyprze-
dzi³ pod tym wzglêdem s³ynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich
o blisko dwadzie�cia lat. Mówi³ równie¿, ¿e w polityce (g³ównie w stosunku do
zachodniego s¹siada Polski) nale¿y staæ na gruncie legalizmu a nie na faktach
dokonanych. Generalnie jego pogl¹dy w sprawie granicy zachodniej spotka³y siê
z dezaprobat¹ pozosta³ych przedstawicieli w³adz na obczy�nie. Negatywnie do
propozycji Sopickiego ustosunkowa³ siê m.in. gen. W³adys³aw Anders, który do-
wodzi³, ¿e Polsce ziemie zachodnie z kilku wzglêdów natury politycznej, gospo-
darczej i spo³ecznej s¹ ju¿ wrêcz niezbêdne19.

Mia³ �wiadomo�æ tego, ¿e tzw. Ziemie Odzyskane, jak pisa³ o kresach zachod-
nich, stanowi³y dla Polski region bardzo wa¿ny. Na ten temat wyg³osi³ kilka refe-
ratów na forum Rady Ministrów oraz Rady Polskich Stronnictw Politycznych.
W swoich analizach podnosi³ kilka watków. Ustosunkowa³ siê m.in. do sprawy
autochtonów, przesiedleñ Niemców oraz znaczenia gospodarczego i politycznego
ziem zachodnich dla Polski. Jak wynika z zachowanej dokumentacji Sopicki nie
wycofa³ siê ze swoich propozycji w okresie pó�niejszym. Zastanawiaj¹c siê nad
problemem autochtonów po zakoñczeniu dzia³añ wojennych stwierdzi³, ¿e z tej
masy licz¹cej oko³o 1�1,1 mln ludzi zamieszka³ych na tzw. Ziemiach Odzyska-

17 S. Sopicki, Pogl¹dy emigracji na Niemcy w latach 1945�1949, �Wiadomo�ci�, nr 39 z 28
wrze�nia 1969 r.

18 IPMS, Kol. 181, Sopicki, Pamiêtnik, t. VIIIc, s. 109.
19 Ibidem, t. X, s. 14.
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nych oko³o 700�800 tys. stanowi¹ zdecydowani Niemcy, których nikt, nawet
w znacznie korzystniejszej sytuacji politycznej i gospodarczej, �nie zrobi Polaka-
mi�20. Wedle opinii dzia³acza Stronnictwa Pracy rz¹d warszawski definitywnie
zrazi³ do sobie autochtonów, dopuszczaj¹c do rabunków i nieszczenia ich prywat-
nego maj¹tku. Za niekorzystny dla w³adz potraktowa³ tak¿e proceder weryfikacji
ludno�ci przede wszystkim na �l¹sku Opolskim oraz akcjê rehabilitacji Polaków
g³ównie na Górnym �l¹sku21. Sopicki doliczy³ do tego w koñcu i inny argument.
Dowodzi³ mianowicie, ¿e przesiedlenia Niemców z ziem zachodnich i pó³nocnych
by³y w owym okresie niekorzystne dla Polski. W jednym z referatów argumen-
towa³: �By³oby wiêcej ¿ywno�ci i szybciej postêpowa³aby gospodarcza odbudo-
wa Polski, gdyby kilka milionów Niemców pracowa³o pod nadzorem Polaków dla
polskiego obszaru gospodarczego [...]. Wysiedlenia i rabunki doprowadzi³y do uni-
cestwienia tych mo¿liwo�ci [...]�22.

Wraz z rozwa¿aniami na temat granicy zachodniej i wynikaj¹cymi dla Polski
z jej kszta³tu kosekwencjami Sopicki stworzy³ jasny i przejrzysty zespó³ pogl¹dów
na temat sytuacji politycznej Niemiec po zakoñczeniu II wojny �wiatowej. W swo-
ich koncepcjach ustosunkowa³ siê do zagadnienia okupacji Niemiec oraz jej wp³ywu
na orientacjê polityczn¹ Niemiec w nowej sytuacji miêdzynarodowej, jaka ukszta³-
towa³a siê po 8 maja 1945 r. �Podzia³ na okupacje nie spowodowa³ ¿adnych za-
sadniczych ró¿nic politycznych w d¹¿eniach ludno�ci. We wszystkich czterech
obszarach widaæ s³abo�æ komunizmu� 23. Ow¹ antykomunistyczn¹ orientacjê
wzmocni³y gwarancje Stalina dla granicy na Odrze i Nysie £u¿yckiej. �Fakt, ¿e
Sowiety wypowiedzia³y siê wyra�nie za t¹ granic¹, oczywi�cie powiêkszy³y nie-
chêæ Niemców do Rosjan� � dodawa³ w konkluzji 24. W swoich pogl¹dach wy-
kluczy³ w przysz³o�ci mo¿liwo�æ bliskiej wspó³pracy niemiecko-sowieckiej. Uwa-
¿a³, ¿e stanowi to dla nas zagro¿enie. Przywo³a³ w tym wzglêdzie przyk³ady z prze-
sz³o�ci, kiedy Niemcy i Rosja pod koniec XVIII wieku i w 1939 r. uknu³y spisek
przeciwko Polsce25.

Prowadz¹c rozwa¿ania na temat granicy zachodniej, nie straci³ z pola widze-
nia granicy wschodniej i jej znaczenia dla Polski. Przy ka¿dej okazji stara³ siê
podkre�liæ, ¿e nale¿y �mocno stawiaæ sprawê granicy wschodniej, gdy¿ w tej
czynno�ci nie wyrêczy ich Bierut�26. By³a to niew¹tpliwie aluzja do zaanga¿o-
wania rz¹du warszawskiego w sprawie granicy zachodniej. Podczas odczytu pt.

20 Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej � SPP), Kol. 5/10, S. Sopicki, Ziemie Za-
chodnie u schy³ku r. 1946, s. 24.

21 IPMS, A 11 E/1133, Sprawa Ziem Odzyskanych 1945�1947. Referat S. Sopickiego, Sytu-
acja na terenie tzw. Ziem Odzyskanych z 28 IX 1947 r., s. 14.

22 SPP, Kol. 5/10. S. Sopicki, Ziemie Zachodnie (...), s. 28.
23 S. Sopicki, Niemcy pod okupacj¹, �Lwów i Wilno�, nr 2 z 17 listopada 1946 r., s. 1.
24 Ibidem.
25 S. Sopicki, Pogl¹dy emigracji na Niemcy (...).
26 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. VII, s. 58.
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Druga rocznica, który wyg³osi³ w Londynie stwierdzi³, ¿e �Mamy broniæ ca³ej
Polski, a wiêc nie tylko Lwowa i Wilna lecz tak¿e Tarnopola i Nowogródka, mamy
pamiêtaæ, ¿e ¿aden prawomocny akt nie odebra³ nam praw do granicy nad Zbru-
czem i D�win¹�27. W sprawie linii Curzona stwierdzi³, ¿e nigdy nie stanowi³a
granicy miêdzy Polsk¹ i Rosj¹ Sowieck¹. Na dodatek, zauwa¿y³, ¿e w pó³noc-
nym jej odcinku, nikt w³a�ciwie dok³adnie nie wie jak faktycznie przebiega. Za
najgro�niejsze niebezpieczeñstwo, zwi¹zane ze zmian¹ granicy wschodniej, So-
picki uzna³ niepewny los ludno�ci zamieszkuj¹cej obszar po³o¿ony miêdzy granic¹
rysk¹ a lini¹ Curzona. Mia³ tu na my�li przede wszystkim katolików, których osza-
cowa³ na oko³o 10 milionów. �Przy³¹czenie do Zwi¹zku Sowieckiego czê�ci Pol-
ski na wschód od linii Curzona by³oby wielk¹ strat¹ dla katolicyzmu. W szczegól-
no�ci dotkliwym ciosem by³oby przy³¹czenie do Rosji Wilna i Lwowa, gdzie by³y
arcybiskupstwa katolickie, gdzie ukazywa³o siê wiele katolickich wydawnictw
i gdzie prowadzi³y o¿ywion¹ dzia³alno�æ liczne stowarzyszenia i instytuacje kato-
lickie� 28.

  Zaj¹³ siê równie¿ problemem repatriantów. Pó�n¹ jesieni¹ 1946 r. pisa³, ¿e
�repatrianci ze wschodu, którzy wskutek wojny i repatriacji ponie�li najwiêksze
straty � uwa¿aj¹ Ziemie Odzyskane jako wy³¹cznie dla nich przeznaczone »od-
szkodowanie«. St¹d czêsto ich niechêæ do przesiedleñców, którzy przybyli wcze-
�niej na »ich« miejsca� 29. Do porz¹dku dziennego zagadnienie repatriantów po-
wróci³o w latach 1956�1959. Sopicki bli¿ej tym zagadnieniem zaj¹³ siê na ³amach
czasopisma �Lwil�. W 1957 r., oceniaj¹c przebieg drugiej fazy repatriacji, zauwa¿y³,
¿e �ogólna liczba przyby³ych jest grubo mniejsza, ni¿ siê w Polsce spodziewa-
no� 30. Dostrzega³ w tym wypadku kilka powodów. Po pierwsze, jak konstato-
wa³, �zawini³a tu trochê biurokracja i opiesza³o�æ polskich placówek w Rosji, na
które powszechnie narzekaj¹ repatrianci [...]� 31. Po drugie, podkre�li³ Sopicki,
�przeszkod¹ jest opór kierowników ³agrów i sowchozów, którzy nie chc¹ pozby-
waæ siê taniej si³y roboczej� 32. Po trzecie, i to zdaniem emigracyjnego analityka
wydawa³o siê najwa¿niejsze, �wielu Polaków w województwach wschodnich chce
przetrwaæ na ziemi ojczystej. Nie potrzebuja siê »repatriowaæ« bo pracuj¹c pod
Nowogródkiem czy Tarnopolem s¹ na polskiej ziemi, choæ okupowanej przez
Zwi¹zek Sowiecki� 33. Wedle opinii wydawcy czasopisma �Lwil� na terenach

27 S. Sopicki, Druga rocznica, �Lwów i Wilno�, nr 8 z 29 grudnia 1946 r., s. 2.
28 S. Sopicki, 10 milionów katolików zagro¿onych. Referat wyg³oszony w Hereford House

29 IV 1945 r., �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza�, nr z 12 maja 1945 r., s. 2.
29 IPMS, 11 E/1133, Sprawy Ziem Odzyskanych 1945�1947. S. Sopicki, Sytuacja na terenie

tzw. Ziem Odzyskanych (...), s. 14.
30 Biblioteka Polska w Londynie (dalej � BP), S. Sopicki, Ci, których Kreml nie zwalnia, �Lwil�

z 22 listopada 1957 r., s. 1.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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miêdzy Bugiem i Odr¹ winno siê znale�æ miejsce dla wszystkich Polaków, którzy
podejm¹ decyzjê o wydostaniu siê spod w³adzy Sowietów. Za najbardziej potrzebu-
j¹cych pomocy uzna³ wywiezionych w g³¹b Rosji Sowieckiej w latach 1939�1941
i 1944�1945 oraz tych, którzy przed 1939 r. nie posiadali polskiego obywatelstwa.
W tym ostatnim wypadku mia³ na my�li rodaków osiad³ych na kresach dawnej
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, g³ównie w okolicach Kamieñca Podolskiego,
¯ytomierza, Kijowa i Bobrujska. Liczbê Polaków szacowa³ tam na oko³o 600 tys.
W konkluzji wiêc podkre�li³, ¿e �Kreml powinien zwalniaæ wszystkich, którzy s¹
Polakami, niezale¿nie od tego, czy byli obywatelami polskimi. W praktyce Kreml
zwalnia tylko czê�æ Polaków, no i ¯ydów, bo Chruszczow jest antysemit¹ i chce
siê ¯ydów pozbyæ [...]� 34. Politykê Moskwy wobec problemu repatriacji ocenia³
nader krytycznie. W swoich publikacjach na ten temat wielokrotnie podkre�la³,
¿e owe �oburzaj¹ce manewry Kremla� winny wywo³aæ protesty na ca³ym wolnym
�wiecie. Dowodzi³, nie do�æ, ¿e Sowieci bezkarnie przetrzymywali Polaków w ³a-
grach o wiele d³u¿ej ni¿ jeñców wojennych, ¿e spowodowali �mieræ tysiêcy roda-
ków, nadal odmawiaj¹ wielu prawa powrotu do kraju. Zwa¿ywszy na to domaga³
siê przed³u¿enia terminu repatriacji. Jednocze�nie za� nie przyjmowa³ do wiadomo-
�ci, wydawanych przez Sowietów ze wzglêdów propagandowych informacji, ¿e
w g³êbi Rosji nie ma ju¿ Polaków sk³onnych do wyjazdu. �Ca³a tragedia dowodzi³
dalej � polega na tym, ¿e im pó�niej odbywa siê repatriacja, tym mniej takich,
którzy chwili wyzwolenia do¿yj¹� 35.

Po raz ostatni problem repatriacji podniós³ w 1959 r. W artykule pt. Ucich³o
o repatriacji podsumowa³ przebieg ca³ej akcji. Na podstawie ogólnej liczby tych,
którzy wrócili do kraju � ponad 200 tys. � wyci¹gn¹³ wniosek, ¿e nieprawdziwe
by³y zapewnienia �dobrotliwego batiuszki Stalina�, ¿e kaza³ on po wojnie wypu�ciæ
z ³agrów wszystkich Polaków. Wskaza³ równie¿ na przewrotn¹ taktykê rz¹du sowiec-
kiego, który Polaków zwolnionych z ³agrów w pierwszej fazie odsy³a³ na dawne polskie
kresy wschodnie, a dopiero po jakim� czasie za liniê Curzona. �Gdy wiêc przekraczali
kordon graniczny � trafnie konstatowa³ Sopicki � w³adze zapisywa³y, ¿e przybyli
z sowieckiej Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, ale nie z Kazachstanu czy Syberii� 36.

W swoich rozwa¿aniach wiele uwagi po�wiêci³ sytuacji wewnêtrznej w Rosji
Sowieckiej, zw³aszcza problemom: Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. Szczególnie by³y
mu bliskie zagadnienia religijne. Konstatowa³, ¿e w skali globalnej w³adze komuni-
styczne w Rosji prowadz¹ skuteczn¹ walkê z religi¹. Po krótkim okresie �renesan-
su religii w Sowietach�, który datowa³ siê od 1941 r. i by³ zwi¹zany z wkroczeniem
Niemców oraz otwarciem przez nich �wi¹tyñ, w³adze bolszewickie po wyparciu
wroga przez jaki� czas tolerowa³y ten stan rzeczy. Sopicki t³umaczy³ to tym, ¿e

34 Ibidem.
35 BP, S. Sopicki, Repatriacja ze Wschodu, �Lwil� z 6 sierpnia 1958 r., s. 2.
36 BP, S. Sopicki, Ucich³o o repatriacji, �Lwil� z 18 lipca 1959 r., s. 2.
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cerkiew prawos³awna stanê³a po stronie rz¹du sowieckiego i pomaga³a organizo-
waæ obronê pañstwa. Z chwil¹, gdy w 1954 r. zarejestrowano 40 mln wiernych
i oko³o 30 tys. duchownych, re¿im przestraszy³ siê skali zjawiska i rozpocz¹³ re-
presje. Je�li chodzi o katolików to w tym samym okresie szacowano ich liczebno�æ
na oko³o 4 mln wiernych i tysi¹c ksiê¿y. Walka z Ko�cio³em, zdaniem Sopickiego,
polega³a przede wszystkim na zamykaniu �wi¹tyñ. Przyk³adowo w 1958 r. w Rosji
istnia³o 13 500 cerkwi, za� w 1961 r. ju¿ tylko 11 tys. Natomiast cztery lata pó�niej
liczbê ich oszacowano na 7�8 tys. W tym te¿ okresie zamkniêto dwie s³ynne
�wi¹tynie � Peczersk¹ £awrê w Kijowie i Poczajowsk¹ na Wo³yniu. Likwidacji
uleg³y równie¿ seminaria prawos³awne w Miñsku i £ucku. Ucierpieli tak¿e ¯ydzi.
W ci¹gu 8 powojennych lat zamkniêto 350 synagog. �Komunizm nie poprzestaje
jednak na zamykaniu �wi¹tyñ. Stara siê wiernym odebraæ wiarnê i w tym celu
zorganizowano ogromn¹ akcjê odczytow¹. Na samej Ukrainie wyg³oszono
w 1963 r. oko³o 220 tys. odczytów antyreligijnych, na które �ci¹gniêto 13 milionów
s³uchaczy. Oprócz tego zmobilizowano ca³¹ armiê »o�wiatowców«, którzy wciska-
j¹ siê do domów prywatnych i natrêtnie wypytuj¹ mieszkañców o ich stosunek
do religii�37. Sopicki, analizuj¹c zjawisko, wskaza³ równie¿ na rozbudowan¹ sieæ
donosicieli, którzy zajmowali siê szpiegowaniem uczêszczaj¹cych do cerkwi. Form¹
walki z religi¹ by³y ponadto próby wyrêczenia cerkwi w uroczysto�ciach �lub-
nych. W tym celu w³adze komunistyczne wybudowa³y �pa³ace �lubów�. W 1959 r.,
jak podaje Sopicki, oko³o 25% wszystkich �lubów w Leningradzie zawarto w cer-
kwiach, cztery lata pó¿niej ju¿ tylko 0,25% 38.

Wedle opinii Sopickiego wierz¹cy stanowili oko³o 50% mieszkañców ca³ej
Rosji. W 1968 r. liczbê ich szacowa³ na oko³o 120 mln. Je�li chodzi o katolików,
to �ich procent jest najwiêkszy na Litwie i w tej czê�ci £otwy, która stanowi³a
ongi� polskie Inflanty, dalej idzie Wileñszczyzna, czê�æ nowogródzkiego, a liczne
skupiska katolików � dowodzi³ dalej � znajduj¹ siê w licznych »ob³astiach« a¿ po
Ma³opolskê Wschodni¹� 39. W tej ostatniej, jego zdaniem, mieszka³o ponad 4 mln
katolików, g³ównie obrz¹dku greckokatolickiego 40. Z perspektywy kilku lat swo-
ich wnikliwych obserwacji zwi¹zanych z sytuacj¹ panuj¹c¹ na kresach wschod-
nich Sopicki doszed³ do wniosku, ¿e stopniowo zaciera³a siê tam ró¿nica miêdzy
katolikami obrz¹dku ³aciñskiego a greckiego. Argumentowa³ to niechêci¹ tych
ostatnich, których cerkwie przesz³y w latach czterdziestych pod jurysdykcjê ob-
rz¹dku prawos³awnego. Aczkolwiek w innym miejscu zauwa¿y³, ¿e w³adze so-
wieckie szczególnie prze�laduj¹ grekokatolików, gdy¿ chc¹ ich zmusiæ do przej-
�cia na prawos³awie 41.

37 BP, S. Sopicki, Walka z religi¹ w Rosji, �Lwil� z 31 pa�dziernika 1965 r., s. 1.
38 Ibidem.
39 BP, S. Sopicki, Ma³o ksiê¿y, du¿o wierz¹cych, �Lwil� z 31 stycznia 1968 r., s. 1.
40 BP, S. Sopicki, Katolicyzm w Polsce wschodniej, �Lwil� z 14 czerwca 1959 r., s. 1.
41 Ibidem.
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W ogóle sytuacjê katolików w Rosji Sowieckiej, w tym w �okupowanej przez
Sowiety Polsce wschodniej�, okre�la³ za wyj¹tkowo trudn¹ i skomplikowan¹.
Sk³ada³y siê na to: mocno przerzedzone ju¿ szeregi duchowieñstwa, likwidacja
�wi¹tyñ oraz szykany w stosunku do wiernych.

W pierwszej kwestii Sopicki podkre�li³, ¿e wprawdzie po �mierci Stalina ule-
g³a poprawie sytuacja duchowieñstwa, poniewa¿ zwolniono z ³agrów syberyjskich
wielu ksiê¿y wiêzionych tam od czasu wywózek z kresów wschodnich w latach
1939�1941. Ow¹ zmianê na lepsze t³umaczy³ przede wszystkim ogromnym za-
anga¿owaniem ksiê¿y, którzy mimo chorób i wycieñczenia, mimo katorgi nie zre-
zygnowali z pracy duszpasterskiej i wbrew Sowietom objêli natychmiast nowe
placówki. Zarówno na Ukrainie, Bia³orusi i Litwie, jak i na Syberii � gdzie jesz-
cze w latach sze�ædziesi¹tych � jak konstatowa³ � pracowa³o oko³o 5 tys. ksiê¿y
polskich. Ali�ci nie mia³ ca³kowitej pewno�ci, gdzie byli oni wówczas bardziej
potrzebni, czy na Syberii, czy te¿ na kresach zachodnich imperium sowieckiego�
na �polskim Wo³yniu i Polesiu�. Sopicki w swoich analizach dostrzega³ niebez-
pieczeñstwo zwi¹zane z naturalmnym procesem starzenia siê duchowieñstwa.
�Ksiê¿a stopniowo wymieraj¹ i luk nie mo¿na zape³niæ. Kreml nie zgadza siê, by
na opró¿nione placówki przybywali ksiê¿a z Polski �rodkowej. Tote¿ luki staj¹ siê
coraz wiêksze. S¹ ca³e powiaty � pisa³ w 1959 r. � (np. na pó³nocnym Wo³yniu),
w których nie ma ani jednego ksiêdza katolickiego. Gdzie indziej jeden ksi¹dz musi
obs³ugiwaæ kilka o�rodków. Tak np. Krzemieniec, £uck, Dubno i Równe s¹ pod
opiek¹ jednego ksiêdza. Rzecz prosta, ¿e mo¿e on odwiedzaæ swych parafian tylko
co 3�4 tygodnie�42.

Omawiaj¹c drugi w¹tek Sopicki wskaza³, ¿e wiele �wi¹tyñ zosta³o przez w³a-
dze komunistyczne zamienionych na magazyny, gara¿e, czy nawet kina. W tym
zakresie przywo³a³ przyk³ad Wilna, gdzie z 32 przedwojennych ko�cio³ów osta³o
siê pod koniec lat piêædziesi¹tych jedynie 7: Ostra Brama, �w. Anny, �w. Miko-
³aja, Naj�wiêtszego Serca Jezusowego, �w. Bart³omieja, Dominikanów i �w. Pio-
tra i Paw³a. Ten ostatni pe³ni³ rolê katedry, któr¹ w³adze zamieni³y na muzeum
i galeriê obrazów. Spad³a równie¿ liczba ksiê¿y. Przed wojn¹ w archidiecezji wi-
leñskiej pracowa³o ponad 560 ksiê¿y, za� w 1964 r. w³adze sowieckie og³osi³y, ¿e
liczba ta spad³a do 100. Oceniaj¹c ten fakt Sopicki stwierdzi³, ¿e zjawisko to nale¿y
potraktowaæ za katastrofalne. Dalej nadmieni³, ¿e w zaistnia³ej sytuacji ksiê¿a coraz
czê�ciej odprawiali nabo¿eñstwa w domach prywatnych, st¹d liczba wiernych ze
zrozumia³ych wzglêdów uleg³a ograniczeniu.

Referuj¹c trzeci problem Sopicki podkre�li³, ¿e w Rosji Sowieckiej swoboda
wyznania obowi¹zuje li tylko na papierze, jest w zasadzie pojêciem abstrakcyj-
nym. W tym wypadku wskaza³, ¿e parafie ob³o¿ono wysokimi podatkami za u¿yt-
kowanie ko�cio³ów. Mimo wielkiej ofiarno�ci wiernych rzadko kiedy udaje siê,

42 Ibidem.
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przy panuj¹cej wszêdzie du¿ej biedzie spo³eczeñstwa, zebraæ wymagane kwoty.
Na inne formy represji wzglêdem katolików, zdaniem wydawcy czasopisma
�Lwil�, sk³ada³y siê szykany w stosunku do m³odzie¿y i studentów. Sopicki przy-
wo³a³ tu czêsto powtarzaj¹ce siê wypadki ze sto³ówek. W studenckich o�rodkach
wspólnego ¿ywienia �obiady zazwyczaj by³y liche � argumentowa³ � a miêsa
czêsto brakuje. Ale w ka¿dy pi¹tek musi byæ podane miêso!� 43. Dalej nadmieni³,
¿e m³odzie¿ uczêszczaj¹c¹ do ko�cio³a w³adze traktowa³y mniej pob³a¿liwie ni¿
doros³ych. �Opornych� karano ostrze¿eniami i wydaleniem ze szkó³ i uczelni.
W konkluzji Sopicki podkre�li³: �Prze�ladowania hartuj¹. Katolicy w Polsce
wschodniej s¹ ofiarni, solidarni, broni¹ swych ksiê¿y i dbaj¹ o religijne wychowa-
nie dzieci. Tkwi¹ niez³omnie jak ska³a w�ród fal bezbo¿niczego zalewu. Nie wie-
dz¹ kiedy i jak przyjdzie ratunek, ale nie trac¹ nadziei� 44. Wydaje siê, ¿e kalku-
lacje Sopickiego nie odbiega³y daleko od rzeczywisto�ci. Aczkolwiek za jego ¿y-
cia nie mo¿na by³o potwierdziæ trafno�ci przedstawionych powy¿ej s¹dów. Dopiero
w trakcie pielgrzymki do kraju papie¿a Jana Paw³a II, zw³aszcza do o�rodków
po³o¿onych blisko wschodniej granicy Polski, mo¿na by³o zweryfikowaæ, choæby
czê�ciowo, jego ustalenia i prognozy w sprawie tera�niejszo�ci i przysz³o�ci reli-
gii oraz Ko�cio³a katolickiego na �okupowanych przez Rosjê Sowieck¹ wschod-
nich ziemiach Polski�.

W 1941 r. Sopicki, w pierwszych swoich broszurkach, podniós³ istotne zagad-
nienie stosunków z s¹siadami, którzy nie byli w stanie wojny z Polsk¹. Rzecz
dotyczy³a Czechos³owacji i Litwy. Nie by³ inicjatorem rozwa¿añ na ten temat.
Problem federacji np. z Czechos³owacj¹ stanowi³ wa¿ne ogniwo w dzia³alno�ci
rz¹du RP na obczy�nie 45. Wychodzi³ on z za³o¿enia, ¿e federacja musi byæ g³ê-
boko zakorzeniona w mentalno�ci wspomnianych narodów. �Nie pomog¹ papie-
rowe dokumenty, je�li federacja nie bêdzie tkwiæ w sercach i umys³ach� 46. G³ów-
nym zagro¿eniem dla tej idei, jego zdaniem, by³a postawa spo³eczeñstwa. Widzia³
wiêc potrzebê szeroko zakrojonej akcji �wychowawczej�, �gdy¿ oba narody trzeba
uczyæ przezwyciê¿ania egoistycznych d¹¿eñ i ponoszenia ofiar na o³tarzu wspól-
nego dobra� 47. Swój apel powtórzy³ na ³amach �Dziennika Polskiego� w artyku-
le Szanujmy uczucia Czechów. W sprawie samej federacji postulowa³ zacho-
wanie przez zainteresowane kraje szerokiej samodzielno�ci, zw³aszcza w zakre-
sie problematyki wewnêtrznej. Za po¿¹dane natomiast uzna³ podobieñstwo d¹¿eñ
w dziedzinach: gospodarczej i kulturalnej, a zw³asza w dzia³alno�ci politycznej.

43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 2. Por. te¿: S. Sopicki, Akcja bezbo¿ników ma³o skuteczna, �Lwil� z 28 lutego

1963 r., s. 1.
45 Por. np. T. Kisielewski, Federacja �rodkowo-Europejska. Pertraktacje polsko-czechos³o-

wackie 1939�1943, Warszawa 1991.
46 S. Sopicki, Ku federacji z Czechos³owacj¹, Londyn 1941, s. 21.
47 Ibidem.
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Przyk³adowo w tej ostatniej kwestii konstatowa³, ¿e nale¿y unikaæ takich rozbie¿-
no�ci, by w jednym pañstwie powsta³ rz¹du o charakterze nacjonalistycznym,
w drugim za� socjalistyczny.

W cytowanej tu broszurce, jak mo¿na przypuszczaæ, ze wzglêdów taktycz-
nych pomin¹³ sprawê granicy z po³udniowym s¹siadem Polski. Oczywi�cie za-
gadnienie to nie umknê³o mu z pola widzenia. Sopicki zalicza³ siê bowiem do tych
polityków w �polskim� Londynie, którym zagadnienie granicy z Czechos³owacj¹
by³o bliskie i wa¿ne. W 1942 r. stwierdzi³, ¿e po¿¹dane i sprawiedliwe by³oby
pozostawienie: Jab³onkowa, Trzyñca, Karwiny i Suchej Górnej po stronie pol-
skiej 48. Polemizowa³ w tym wypadku z lini¹ przedstawion¹ ongi� przez ministra
spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej Józefa Becka, która � jego zdaniem �
�zagarnia³a szereg gmin z wiêkszo�ci¹ czesk¹�. Po wojnie natomiast, gdy wiel-
kie mocarstwa dyskutowa³y o granicach Niemiec, Sopicki apelowa³ do pozosta-
³ych cz³onków rz¹du RP na obczy�nie, ¿e nie nale¿y popieraæ pretensji Czecho-
s³owacji w sprawie ich zachodniej granicy. Jego zdaniem nios³o to za sob¹ nie-
bezpieczeñstwo pewnych postulatów terytorialnych naszego po³udniowego s¹siada
dotycz¹cych Sudetów, �ci�lej rzecz ujmuj¹c K³odzka oraz G³ubczyc oraz najbli¿-
szych okolic. Postulat Sopickiego Rada Ministrów przyjê³a do wiadomo�ci ze
zrozumieniem i zastosowa³a w praktyce 49.

Równie skomplikowana wydawa³a siê Sopickimu sprawa przysz³ych kontaktów
z Litw¹. W sierpniu 1941 r., gdy ukoñczy³ pracê nad broszurk¹ Litwa a Polska,
terytorium Litwy znajdowa³o siê ju¿ pod okupacj¹ niemieck¹. Wedle jego opinii
by³ to stan przej�ciowy. Prognozowa³ wszak zakoñczenie wojny i to z sukcesem
mocarstw zachodnich. Zdaniem Sopickiego w przysz³o�ci ko�ci¹ niezgody bêdzie
oczywi�cie Wilno, o którym w Kownie mówiono, ¿e �jest tym dla Litwinów, czym
Jerozolima dla krzy¿owców� 50. W sprawie przynale¿no�ci pañstwowej Wilna,
podobnie jak i Lwowa, dla Sopickiego nie by³o tajemnic. Obie aglomeracje widzia³
li tylko w granicach powojennej Polski. Litwinom za� pozostawia³ wycieczki do
miasta, by mogli siê nacieszyæ jego piêknem oraz zwiedziæ cenne pami¹tki na ca³ej
Wileñszczy�nie, w tym ruiny zamków Gedymina i Witolda 51. By³ to � jego zda-
niem � jedyny sposób na uszanowanie ich têsknoty do tego miasta. Têsknoty, jak
podkre�li³, z której nie nale¿y szydziæ. Za znacznie wa¿niejsz¹ dla Litwy trakto-
wa³ K³ajpedê. Rolê tego portu porównywa³ do znaczenia dla Polski Gdañska.
�Dostêp do morza powinien byæ dla Litwy spraw¹ najwa¿niejsz¹. Dopiero na
drugim powinna stawiaæ kwestiê ziemi dla wy¿ywienia ludno�ci, gdy¿ nie jest
pañstwem przeludnionym (50 mieszkañców na 1 km kwadratowy [...]� 52. So-

48 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. I, s. 24.
49 Ibidem, t. VI, s. 53.
50 K. Leskowiec (S. Sopicki), Litwa a Polska, Londyn 1941, s. 32.
51 Ibidem.
52 Ibidem, s. 28.
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picki ustosunkowa³ siê równie¿ do kwestii przedwojennej granicy polsko-litew-
skiej. Zauwa¿y³, ¿e w jej wyniku Litwa nie nawi¹za³a bezpo�redniego kontaktu
granicznego z Rosj¹ Sowieck¹. Postawi³ wiêc pytanie, czy by³o to dla Litwy ko-
rzystne rozwi¹zanie? Jak konstatowa³ Sopicki rz¹d w Kownie sta³ na stanowi-
sku, ¿e przy wspólnej granicy litewsko-sowieckiej ca³y tranzyt miêdzynarodowy
z zachodu na wschód kierowa³by siê przez Litwê. Co nios³o za sob¹ du¿e zyski.
Zdaniem autora broszurki Litwa a Polska takie ujêcie zagadnienia nie by³o moc-
no dyskusyjne. Przyzna³ on w koñcu racjê Litwinom, ¿e przez Kowno prowadzi-
³a rzeczywi�cie najkrótsza droga, ale wy³¹cznie do Leningradu. Natomiast do
innych miast Rosji Sowieckiej najkorzystniejsze po³¹czenia wiod³y przez Polskê.
Z gospodarczego punktu widzenia mankamentem braku wspólnej granicy litew-
sko-sowieckiej by³a niew¹tpliwie ograniczona wymiana handlowa miêdzy wy¿ej
wymienionymi krajami.

Po zakoñczeniu wojny tematykê litewsk¹ omawia³ na ³amach czasopisma
�Lwil�. Szczególnie du¿o uwagi po�wiêci³ problemom Wilna. Zwróci³ uwagê na
fakt, ¿e w najwiêkszym mie�cie Litwy w 1959 r. mieszka³o 236 tys. ludno�ci, w tym
34% Litwinów, 30% Rosjan i 20% Polaków. Jedena�cie lat pó¿niej, jak zanoto-
wa³ Sopicki, ludno�æ miasta wzros³a do 372 tys. mieszkañców. Nie by³o to efek-
tem przyrostu naturalnego, lecz � dowodzi³ Sopicki � wynika³o z przy³¹czenia do
stolicy kilku gmin podmiejskich, gdzie dominowa³ element polski. W zwi¹zku z tym
Sopicki donosi³ z pewn¹ satysfakcj¹: �Polska wiêkszo�æ w Wilnie� 53. Proporcje
te by³yby znacznie korzystniejsze dla Polaków, gdyby nie wcze�niejsze deporta-
cje ludno�ci polskiej w g³¹b Rosji oraz tzw. repatriacja w latach 1946�1947, gdy
na zachód wyjecha³o 178 tys. rodaków 54.

Tematyka krajowa stanowi³a wa¿ny element w publicystyce, jaka wsz³a spod
pióra Sopickiego w latach 1940�1976. Interesowa³ siê ró¿nymi zagadnieniami, od
historycznych pocz¹wszy, na gospodarczych skoñczywszy. W niniejszym szkicu
chcia³bym g³ównie zaprezentowaæ jego rozwa¿ania mieszcz¹ce siê w krajowej
problematyce spo³eczno-politycznej po zakoñczeniu II wojny �wiatowej.

Zastanawiaj¹c siê nad stratami ludno�ci polskiej w czasie dzia³añ wojennych
oraz obu okupacji, sformu³owa³ pytanie, czy siêga³y one 5 mln? W szczegó³owych
analizach wykaza³, ¿e III Rzesza odpowiada³a za �mieræ oko³o 4 mln obywateli
polskich. W tym blisko 1,5 mln stanowili ¯ydzi. W sprawie zbrodni sowieckich
stwierdzi³, ¿e oszacowanie strat ludno�ciowych jest skomplikowane. �S¹dzê �
konstatowa³ � ¿e wynosi³y one trzy czwarte miliona [...]� 55. Jego zdaniem do-
chodzi³y do tego straty spowodowane walkami bratobójczymi oraz wywo³ane
dzia³alno�ci¹ aliantów. W pierwszej sprawie dowodzi³, ¿e oddzia³y ukraiñskie, które

53 BP, S. Sopicki, Polska wiêkszo�æ w Wilnie, �Lwil� z 30 czerwca 1970 r., s. 2.
54 BP, S. Sopicki, Wyludnienie Litwy, �Lwil�, z 8 lutego 1958 r, s. 1.
55 S. Sopicki, Wiêcej �cis³o�ci w liczbach!, �Wiadomo�ci�, nr 7 z 22 lutego 1970 r., s. 2.
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mordowa³y Polaków zrazu na Wo³yniu, a nastêpnie na terenie Ma³opolski Wschod-
niej sk³ada³y siê z obywateli polskich. Próbuj¹c wyja�niæ zjawisko zastanawia³ siê:
�mo¿e pod¿egali tych Ukraiñców agenci Sowietów, mo¿e ze strony polskiej po-
pe³niono jakie� b³êdy, które dola³y oliwy do ognia [...]� 56. Sopicki przypuszcza³,
¿e wyniku tych walk �mieræ ponios³o æwieræ miliona Polaków. W koñcu doda³,
¿e �najmniejsza kategoria strat to te, które spowodowa³y inne pañstwa wojuj¹ce,
g³ównie Anglosasi. Z regu³y chodzi o dzia³ania nie skierowane przeciw Polakom,
lecz omy³kowe, przypadkowe [...]� 57. Dostrzega³ fakt, ¿e powojenna Polska by³a
pañstwem wielonarodowym, choæ w znacznie mniejszym stopniu ni¿ II Rzeczy-
pospolita. W swoich publikacjach podkre�li³, ¿e w kraju temat ten do �mierci Sta-
lina stanowi³ zagadnienie tabu. Dopiero tzw. odwil¿ prze³ama³a pewne bariery
i w Polsce zaczêto mówiæ i pisaæ o mniejszo�ciach narodowych. W tym wypad-
ku widzia³ m.in. zas³ugi �niepolskich grup jêzykowych�, które wzglêdem w³adz
wystêpowa³y coraz �mielej. �Teraz � pisa³ w 1956 r. � gdy lêk trochê os³ab³
i w modzie jest wskazywanie tolerancji dla mniejszo�ci, wysz³o na jaw, ¿e s¹ nie
dwie lub trzy grupy narodowo�ciowe, lecz co najmniej sze�æ: Litwini, S³owacy,
¯ydzi, Bia³orusini, Ukraiñcy i Niemcy� 58.

Z wydarzeñ natury politycznej szczególnie zainteresowa³y go kwestia walki
zbrojnej w kraju i problem dalszego funkcjonowania podziemia zbrojnego po za-
koñczeniu wojny oraz sowietyzacja Polski.

W pierwszej sprawie sta³ na stanowisku, podobnie jak w³adze RP na obczy�-
nie 59, ¿e kraj powinien zaprzestaæ wszelkiej dzia³alno�ci zbrojnej wymierzonej
przeciwko nowemu okupantowi � Rosji Sowieckiej. Po raz pierwszy na ten te-
mat wypowiedzia³ siê w czerwcu 1946 r., gdy zagadnienie �roz³adowania lasów�
sta³o siê przedmiotem szerokiej dyskusji w krêgach rz¹dowych i opozycyjnych
na emigracji. Podczas jednego z posiedzeñ Rady Ministrów podkre�li³, ¿e zasada
powinna byæ taka, i¿ �walcz¹ ci, co maj¹ broñ, a nie ci, co s¹ bezbronni� 60. Jego
zdaniem, które podzielili pozostali, z wyj¹tkiem Jana Kwapiñskiego, cz³onkowie
rz¹du RP � Tomasz Arciszewski, gen. dr Marian Kukiel, prof. Adam Pragier,
Adam Tarnowski, Zygmunt Berezowski i dr Bronis³aw Ku�nierz, przed³u¿aj¹ca
siê walka w kraju poci¹ga³a za sob¹ straty nieporównywalnie wiêksze ni¿ zyski.
Sytuacjê obrazowo porównywa³ do wydarzeñ z lat wojny i stwierdzi³, ¿e w �wia-
domo�ci �wiatowej opinii publicznej bardziej pozosta³o Monte Cassiono, ni¿ Po-

56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 S. Sopicki, Sze�æ mniejszo�ci narodowych, �Wiadomo�ci�, nr 39 z 23 wrze�nia 1956 r., s. 4.
59 T. Wolsza, Zagadnienie �roz³adowania lasów� w koncepcjach Rz¹du Rzeczypospolitej Pol-

skiej na Obczy�nie 1945�1950. �Pamiêæ i Sprawiedliwo�æ. Biuletyn G³ównej Komisji Bada-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej�, t. XL, War-
szawa 1998, s. 360�375. Por. równie¿: ten¿e, Rz¹d RP na obczy�nie (...), s. 77�90.

60 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. V, s. 52.
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wstanie Warszawskie 61. Szerzej swoje koncepcje wy³o¿y³ w grudniu 1946 r.,
podczas drugiej tury rozmów rz¹dowych na temat dzia³alno�ci w kraju organiza-
cji konspiracyjnych. Na ³amach �Lwowa i Wilna� wówczas konstatowa³: �wpraw-
dzie Polska nie jest obozem koncentracyjnym, ale kto wchodzi za sowieck¹ »¿e-
lazn¹ kurtynê«, za sowiecki drut kolczasty, ten te¿ pozbawia siê wolno�ci [...].
My z Polski pobojowiska czyniæ nie chcemy. Ju¿ choæby powstanie warszawskie
pouczy³o dostatecznie, jak nieproporcjonalnie wielkie s¹ strat, gdy walkê przenosi
siê na teren ojczystych miast i wiosek. [...] Kraj powinien zachowaæ spokój i zimn¹
krew� 62. Sopicki, jak i pozostali przedstawiciele emigracyjnego establishmentu,
szansê dla Polski widzia³ w uk³adzie stosunków miêdzynarodowych, czyli krótko
mówi¹c w konflikcie zbrojnym mocarstw zachodnich z Rosj¹ Sowieck¹. Z tego
te¿ powodu ustosunkowal siê do zadañ stoj¹cych przed Polakami na wychod�-
stwie. Na posiedzeniu Komisji do Spraw Kraju w 1947 r. stwierdzi³: �By wyzwa-
laæ, trzeba samemu zachowaæ wolno�æ. Na emigracji powinno zostaæ du¿o ludzi,
by nie zabrak³o nam rezerwuaru ludzi. Nie nale¿y nikogo zachêcaæ do powrotu.
Nie wró¿yæ katastrofy na zachodzie� 63. Z czasem wycofa³ siê ze swojego sta-
nowiska. Byæ mo¿e zawa¿y³a na tym d³uga roz³¹ka z krajem. �Têskonota za oj-
czyzn¹ jest si³¹ tak potê¿n¹, tak ¿ywio³ow¹, ¿e niemal uniemo¿liwia ch³odn¹ bez-
namiêtn¹ ocenê sytuacji. Rozs¹dek daje czêsto do�æ posêpny obraz sytuacji, a jed-
nak w sercu co� siê buntuje: mo¿e nie bêdzie tak �le? Mo¿e szybciej za³amie siê
potêga z³a i bêdzie znacznie lepiej?� 64. Zastanawiaj¹c siê nad sensem powrotu
do kraju pisa³: �Z czym emigracja polska ma wróciæ do wolnej Polski? Na pew-
no nie z katowskim toporem, nie z programem masowego karania. Kary powin-
ny spa�æ tylko na oczywistych zdrajców i okrutników. Na pewno nie wrócimy
z jakim� olbrzymim buldo¿erem, by zburzyæ i zrównaæ z ziemi¹ to wszystko, co
w�ród ruin ustawiono i zbudowano. Nie, nic podobnego! Potrafimy odró¿niæ to,
co s³uszne i po¿yteczne, od tego co z³e i krzywdz¹ce, co wyros³o z ob³¹kania
i zbrodniczych pomys³ów Lenina i Stalina�65.

Przemiany w kraju, jakie zasz³y po zakoñczeniu wojny obserwowa³ równie
wnikliwie. Wedle jego oceny szczególnie niebezpieczny dla narodu by³ proces
postêpuj¹cej we wszystkich dziedzinach ¿ycia publicznego i prywatnego sowie-
tyzacji. Przywo³a³ m.in. przyk³ad pogarszaj¹cej siê sytuacji robotników, którzy
�coraz silniej byli zakuwani w komunistyczne kajdany, pozbawiani wolno�ci wy-
boru pracy i prawa do strajku�. Jego zdaniem w podobnej sytuacji znale�li siê

61 Powstaniu Warszawskiemu po�wiêci³ zreszt¹ oddzielny artuku³ pod wielce wymownym
tytu³em: S. Sopicki, Nie musia³o trwaæ 63 dni. Uwagi o powstaniu warszawskim, �Wiado-
mo�ci�, nr 43 z 23 pa�dziernika 1949 r.

62 S. Sopicki, Druga rocznica, �Lwów i Wilno�, nr 8 z 29 grudnia 1949 r., s. 2.
63 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. VI, s. 71.
64 S. Sopicki, Pogl¹dy emigracji na Niemcy w latach 1945�1949 (...).
65 Minister Sopicki o przemianach w Polsce, �Orze³ Bia³y� z 21 lipca 1951 r., s. 8.
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66 Ibidem.
67 IPMS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. XV, s. 15.
68 Ibidem.

równie¿ ch³opi � zagro¿eni kolektywizacj¹. Wszelako nie wszystko, czego do-
�wiadczyli Polacy w kraju krytykowa³. Pewne przemiany spo³eczno-polityczne
uzna³ za nieodwracalne. �Trzeba odró¿niæ zmiany, zgodne ze swobod¹ ewolucyj-
n¹ pojêæ narodu polskiego od tych, które narzuci³a Moskwa w swym upartym
d¹¿eniu do sowietyzacji Polski, do zamienienia narodu polskiego w stado niewol-
ników wyzyskiwanych do ostateczno�ci w ko³chozach i fabrykach� 66. Zdezawu-
owa³ przy okazji powtarzan¹ przez propagandê warszawsk¹ opiniê, ¿e celem
dzia³alno�ci rz¹du emigracyjnego jest chêæ przywrócenia w Polsce przedwojen-
nej struktury gospodarczej i spo³ecznej. W tej kwestii stwierdzi³, ¿e stoi na stano-
wisku �mia³ych przemian i twórczych reform spo³ecznych, które wyeliminuj¹ z ¿y-
cia codziennego przejawy krzywdy i wyzysku.

Do problematyki krajowej powraca³ przy okazji wa¿niejszych wydarzeñ, któ-
rych Polska by³a widowni¹. W 1956 r. z wielk¹ uwag¹ �ledzi³ wypadki w Pozna-
niu oraz okoliczno�ci powrotu do w³adzy W³adys³awa Gomu³ki. W sprawie po-
znañskiej uwa¿a³, ¿e by³ to prawdziwy bunt robotników o charakterze spo³ecz-
nym i politycznym. Odrzuca³ argumentacjê re¿imu komunistycznego w kraju, który
twierdzi³, ¿e zamieszki wywo³ali �agenci imperialistyczni�. Szczególnie du¿o miejsca
w swoich rozwa¿aniach po�wiêci³ sytuacji w PZPR. W trakcie dyskusji na po-
siedzeniu Tymczasowej Rady Jedno�ci Narodowej Sopicki podzieli³ pogl¹d g³ów-
nego referenta Zbigniewa Styp³kowskiego i zgodzi³ siê, ¿e w ³onie partii funkcjo-
nowa³y wówczas trzy frakcje: bezgranicznych fanatyków Moskwy, libera³ów z in-
stynktem patriotycznym oraz �siedz¹cych na dwóch sto³kach�. W sprawie sytuacji
w kraju podkre�li³, ¿e wytworzy³y siê wówczas elementy korzystne do wywo³a-
nia prawdziwej rewolucji. Z uwagi na s³abo�æ aparatu przemocy i represji, rz¹d
warszawski by³ zmuszony do ustêpstw. Dlatego � jak argumentowa³ � komuni�ci
rzucili has³o nawi¹zania kontaktów z masami. Po wizycie Nikity Chruszczowa
w Warszawie i ostatecznym zwyciêstwie opcji Gomu³ki, Sopicki stwierdzi³ ¿e wy-
wo³a³o to na emigracji ogromn¹ rado�æ. �Niektórzy zaczêli patrzeæ na Gomu³kê,
jak bohatera narodowego. Sympatie jego wzros³y, gdy 28 pa�dziernika uwolni³
kardyna³a Wyszyñskiego� 67. Sam Sopicki za� podchodzi³ do wydarzenia z dystan-
sem. W sprawie towarzysza Wies³awa natomiast konstatowa³: �s¹dzê, ¿e Gomu³ka
przeszed³ mo¿e pewn¹ ewolucjê w wiêzieniu, ale to nie jest pewne. W ka¿dym
razie nie mogê mu wybaczyæ tego terroru, jaki wprowadzi³ w latach 1945�1948� 68.

Problematyce miêdzynarodowej szczególnie du¿o miejsca i uwagi po�wiêci³
w okresie bezpo�rednio poprzedzaj¹cym pocz¹tek �zimnej wojny� oraz na prze-
³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych. Warto zasygnalizowaæ w tym miejscu,
¿e jego opinie na temat sytuacji �wiatowej, zosta³y wywo³ane w trakcie dyskusji
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podczas posiedzeñ Rady Ministrów. W 1947 r., gdy na forum rz¹du RP na ob-
czy�nie toczy³a siê o¿ywiona dyskusja nad referantem wiceministra spraw za-
granicznych Tadeusza Gwiazdoskiego na temat sytuacji miêdzynarodowej, Sopicki
stwierdzi³, ¿e �wiat generalnie prze¿ywa³ wówczas okres leczenia i odbudowy.
Aczkolwiek da³y siê zauwa¿yæ � kontynuowa³ � w niektórych krajach symptomy
antykomunistyczne. Prognozowa³, ¿e proces ten mo¿e siê przeci¹gn¹æ do 1953 r.
i bêdzie siê charakteryzowa³ dalszym wzrostem napiêcia miêdzy Anglosasami
a Rosj¹ Sowieck¹. Je�li chodzi o USA, to zauwa¿y³, ¿e ponios³y tam pora¿kê tren-
dy izolacjonalistyczne. Wzros³a za� ranga wojska i autorytet George�a Marshal-
la. Na Kremlu, jego zdaniem, �ciera³y siê w tym okresie ró¿ne tendencje. Mia³
�wiadomo�æ tego, ¿e Stalin niszczy³ bezwzglêdnie swoich konkurentów. Terror
Gruzina porównywa³ do huraganu. �Straszliwy wicher ³amie to, co ponad zwyk³y
poziom wyrasta, ³amie wysokie drzewa, wyrywa krzaki, ale przyziemnej trawy
nie niszczy [...] 69. W owym czasie wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e nie nale¿y przece-
niaæ si³ Zwi¹zku Sowieckiego. Dowodzi³, ¿e �Rosja nie bêdzie mog³a uderzyæ
wszystkimi si³ami na zachodni¹ Europê, bo musi siê liczyæ z mo¿liwo�ci¹ powsta-
nia frontu chiñskiego, kaukaskiego, tureckiego itp. Nie jest to pewnik, ¿e Rosja-
nie mog¹ doj�æ do Pirenejów [...]� 70. Do zagadnienia powróci³ w okresie kryzy-
su koreañskiego. Jesieni¹ 1950 r. podkre�li³, ¿e Korea to kolejna klêska komuni-
stów po pora¿kach zwi¹zanych z blokad¹ Berlina, Grecj¹ i polityk¹ Tity.
Wyrokowa³, ¿e klêski komunistów na Pó³wyspie Koreañskim poprawi¹ nastroje
ludno�ci w krajach izolowanych za ¿elazn¹ kurtyn¹. Przewidywa³ zatem w kon-
sekwencji wzrost nastrojów antysowieckich. Po kontrofensywie wojsk Kim Ir Sena
konstatowa³, ¿e �wybuch III wojny �wiatowej nie jest matematycznym pewni-
kiem, ale prawdopodobieñstwo wojny znacznie wzros³o� 71. Stwierdzi³ ponadto,
¿e wojna bêdzie mia³a charakter bardziej humanitarny i nie koniecznie przeci¹-
gnie siê do 5�6 lat. Bardziej prawdopodobny wydawa³ mu siê konflikt 2�3 letni.
Wysun¹³ równie¿ pewne sugestie zwi¹zane z zachowaniem siê Polaków w ewen-
tualnym �wiatowym konflikcie zbrojnym. Widzia³ trzy alternatywy. Walkê u boku
Rosji, postawê neutraln¹ � ¿yczliw¹ dla zachodu oraz wspieranie mocarstw an-
glosaskich. W pierwszej kwestii zauwa¿y³, ¿e pomoc Rosji Sowieckiej odpada.
Druga równie¿ wyda³a mu siê ma³o atrakcyjna. Z kolei przy analizie trzeciej nad-
mieni³, ¿e �walka nie mia³aby sensu, gdyby rezultatem wojny mia³a byæ utrata
Gdyni lub Katowic. Je�li mamy walczyæ po stronie zachodu, to trzeba odpowied-
nio oddzia³ywaæ na psychologiê Polaków. Nale¿y hamowaæ propagandê angiel-
sk¹ (Nowakowski, Mackiewicz). Musi nast¹piæ jakie� zbli¿enie z Niemcami. Sprzy-
mierzeñcy wybior¹ silniejszego sojusznika, a tym s¹ Niemcy, tak jak w 1944 r.

69 S. Sopicki, Nie zanosi siê na jednow³adztwo w Rosji, �Wiadomo�ci�, nr 19 z 12 maja 1968 r.,
s. 4.

70 IMPS, Kol. 181, S. Sopicki, Pamiêtnik, t. VI, s. 97; t. VII, s. 58.
71 Ibidem, t. VIIIc, s. 101.
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wybrali Rosjê. Nie w³¹cz¹ nas do swego obozu, je�li bêd¹ obawiali siê, ¿e bê-
dziemy strzelaæ do Niemców� 72.

Sopicki by³ jednym z najaktywniejszych i przy okazji jednym z najbardziej kon-
trowersyjnych polityków i publicystów w �polskim� Londynie. Przedmiot jego
zainteresowañ stanowi³y zarówno sprawy dotycz¹ce wydarzeñ krajowych i miê-
dzynarodowych, jak i odnosz¹ce siê do postaw emigracji wobec wydarzeñ za-
chodz¹cych w latach wojny i po jej zakoñczeniu. Z jego pogl¹dami nie wszyscy
siê identyfikowali. Zw³aszcza problemy polskiej granicy zachodniej oraz roli i zna-
czenia Niemiec po wojnie wywo³ywa³y polemiki, dyskusje i konflikty. Wa¿ne
miejsce w jego publicystyce zajmowa³y równie¿ zagadnienia z historii Polski,
zw³aszcza dwudziestolecia miêdzywojennego. Wszelako ten aspekt jego dzia³al-
no�ci zas³uguje na oddzielne opracowanie.

72 Ibidem.
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