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Sławomir Kalbarczyk: Jak doszło do „amnestii”
dla obywateli polskich z sierpnia 1941 r.?
30 lipca 1941 r. w Londynie podpisany został polsko-sowiecki
układ sojuszniczy skierowany przeciwko Niemcom (od nazwisk
jego sygnatariuszy nazywany potocznie układem Sikorski-
Majski).

Dokument ten zawierał protokół, który głosił,
że z chwilą przywrócenia stosunków
dyplomatycznych między Polską
a Związkiem Sowieckim

„Rząd Sowiecki udzieli amnestii
wszystkim obywatelom polskim,
którzy są obecnie pozbawieni swobody
na terytorium ZSRS bądź jako jeńcy
wojenni, bądź na innych odpowiednich
podstawach.”

Zapowiedź ta została spełniona 12 sierpnia 1941 r., kiedy to Prezydium Rady Najwyższej
ZSRS ogłosiło dekret o „amnestii” dla obywateli polskich, powtarzający słowo w słowo treść
cytowanego protokołu.

Sygnał ze strony Sikorskiego

Akt ten nie miał precedensu w historii sowieckiego państwa. Dla obywateli polskich
przetrzymywanych w łagrach, więzieniach czy miejscach zesłania oznaczał natomiast
odmianę losu na lepsze – choć, niestety, nie dla wszystkich (jak pokazała przyszłość,
władze sowieckie stosowały bowiem dekret „amnestyjny” wybiórczo).

Trzeba przypomnieć, że „amnestia” dla obywateli polskich rodziła się w bólach. Dla władz
Związku Sowieckiego nie było bowiem oczywiste, że powinny uwolnić obywateli państwa,
z którym zamierzały wznowić stosunki dyplomatyczne i zawrzeć sojusz wojskowy.

Pierwszym krokiem na drodze do przywrócenia wolności obywatelom polskim
represjonowanym przez władze sowieckie po 17 września 1939 r. było przemówienie
radiowe, które dzień po napaści Niemiec na ZSRS (tj. 23 czerwca 1941 r.) wygłosił polski
premier – gen. Władysław Sikorski. Szef polskiego rządu domagał się w nim uwolnienia
z sowieckich więzień „tysięcy Polek i Polaków”, podkreślając przy tym, że w sowieckich
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obozach „marnieje bezczynnie” ćwierć miliona jeńców wojennych.

Nie ulega wątpliwości, że przemówienie Sikorskiego było ofertą współpracy pod adresem
Związku Sowieckiego – i tak zrozumiały to władze tego kraju. W rezultacie – przy
pośrednictwie Wielkiej Brytanii – doszło do rozpoczęcia pertraktacji między Polską
a Związkiem Sowieckim, których „stawką” był układ sojuszniczy między obydwoma
krajami.

Sowiecki opór negocjacyjny

Pertraktacje te ruszyły 5 lipca 1941 r., kiedy to Sikorski spotkał się z sowieckim
ambasadorem ZSRS w Wielkiej Brytanii – Iwanem Majskim. Omawiając różne aspekty
wzajemnych relacji szef polskiego gabinetu nie zapomniał o wysunięciu żądania zwolnienia
polskich jeńców wojennych i więźniów politycznych znajdujących się na terytorium
sowieckim. Majski obiecał, że przedłoży to żądanie swemu rządowi.

Do kolejnego spotkania Sikorskiego z Majskim doszło 11 lipca 1941 r. Sowiecki ambasador
zgodził się wówczas na zwolnienie jeńców wojennych, uznając to za sprawę prostą i nie
wymagającą dyskusji. Kwestię zwolnienia polskich więźniów politycznych pominął jednak
milczeniem, a w przedłożonym przez niego projekcie polsko-sowieckiego układu nie było
najmniejszej wzmianki na ten temat. Nie uszło to uwagi polskiego premiera, który domagał
się, aby projekt uzupełnić o dodatkowy punkt, traktujący o przywróceniu wolności
obywatelom polskim. Odpowiedź Majskiego była niejasna: stwierdził on, że stanowisko
rządu sowieckiego w tej sprawie nie jest znane i obiecał je wybadać. Wyraził jednak
przypuszczenie, że mogłoby stanowić dlań problem zobowiązanie się do uwolnienia
wszystkich więźniów.

W poprawionym projekcie układu polsko-sowieckiego przedstawionym przez Majskiego 17
lipca 1941 r. rzecz została rozstrzygnięta negatywnie: nie było w nim dodatkowego punktu
dotyczącego uwolnienia więźniów politycznych. W odpowiedzi Sikorski, 21 lipca 1941 r.,
ponownie wstawił do projekt układu punkt poświęcony tej kwestii. Miała ona dla niego
fundamentalne znaczenie i stanowiła conditio sine qua non zawarcia układu ze stroną
sowiecką.
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