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Sławomir Kalbarczyk: Z „domu niewoli” do Iranu

Wokół wyjścia Armii Andersa ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich
narosło sporo mitów i nieporozumień. Niekiedy nieświadomie powielane są
narracje stworzone post factum z nieprzyjaznym wobec Polski zamysłem.

Gen. Władysław Anders rozmawia z płk. Leopoldem Okulickim i gen. Zygmuntem Szyszko-
Bohuszem, ZSRS, 1942 r. Fot. z zasobu AIPN

Polska i Związek Sowiecki zawarły 30 lipca 1941 r. umowę polityczno-wojskową, która
przeszła do historii jako układ Sikorski-Majski, ponieważ podpisy pod nią złożyli gen.
Władysław Sikorski, premier polskiego rządu i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, oraz
Iwan Majski, sowiecki ambasador w Wielkiej Brytanii.

Kulawy sojusz

Przypomnijmy, że dokument ów m.in. przywracał stosunki dyplomatyczne między obu
państwami, zobowiązywał je do udzielania sobie pomocy w wojnie przeciwko Niemcom,
a także zawierał zgodę sowieckiego rządu na tworzenie na terytorium ZSRS Armii Polskiej.

Nie sposób sobie wyobrazić gorzej dobranych sojuszników. I nie chodzi tu tylko o „trudną
przeszłość” związaną z agresją Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r.
Problem polegał na tym, że układ podpisały dwa państwa, z których jedno kwestionowało
granice drugiego. W trakcie negocjacji władze sowieckie jasno bowiem oświadczyły, że nie
uznają wschodniej granicy Polski i opowiadają się za państwem polskim w granicach
„etnograficznych”.

Układ miał więc w sobie tak wielki potencjał konfliktu na przyszłość, że śmiało nazwać go
można bombą z opóźnionym zapłonem. Eksplodowała ona w kwietniu 1943 r., kiedy to rząd
sowiecki faktycznie zerwał stosunki z polskim sojusznikiem.

Niezdrowe podstawy sojuszu i nieufność panująca między jego stronami od początku
odbijały się na sprawach wojska polskiego w Związku Sowieckim. Pomimo zawartego
układu nie było bowiem wcale takie pewne, że będzie ono właśnie tam walczyć
z Niemcami. Już pod koniec sierpnia 1941 r. gen. Sikorski brał pod uwagę możliwość, że
polskie oddziały trzeba będzie ze Związku Sowieckiego wycofać.

Dlaczego?

Były trzy powody, wszystkie o charakterze potencjalnym: niechęć żołnierzy polskich do
walki toczonej w sojuszu z kimś, kto niedawno był wrogiem Polski; ich zła kondycja fizyczna
po długotrwałym pobycie w obozach; negatywne oddziaływanie na wojsko Armii Czerwonej
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jako instrumentu służącego nie tylko państwu sowieckiemu, ale także partii
komunistycznej. Plan przewidywał, że w razie konieczności wojsko polskie ewakuuje się do
Iranu oraz Indii.

Tymczasem narzucił się inny, i to naglący powód ewakuacji: brak broni i ekwipunku. Strona
sowiecka deklarowała bowiem uzbrojenie zaledwie jednej dywizji (11 tys. żołnierzy),
podczas gdy Polacy myśleli o stworzeniu armii liczącej nawet 100 tys. ludzi. Terenem
ewakuacji miał być Iran, gdzie Wielka Brytania i USA obiecywały polską armię uzbroić
i wyekwipować. Następnie wojsko miało wrócić do ZSRS i bić się na froncie wschodnim.

Cały pomysł runął, kiedy 3 grudnia 1941 r. na Kremlu gen. Sikorski przedstawił go
Stalinowi. Ten ostatni uznał bowiem, że Polacy z Iranu nie wrócą, bo nie pozwolą im na to
Anglosasi potrzebujący polskiego wojska gdzie indziej. Zagroził, że jeśli wojsko polskie
opuści ZSRS, będzie to koniec polsko-sowieckiego układu.

Ratując sytuację, Sikorski porzucił plany ewakuacyjne, a Stalin zgodził się na rozbudowę
polskiej armii do siedmiu dywizji (96 tys. żołnierzy) i przesunięcie jej tam, gdzie są
dogodniejsze warunki klimatyczne: z zimnego Powołża do ciepłej Azji Środkowej.

Armia większa, czyli mniejsza

Na początku lutego 1942 r. władze sowieckie zaskoczyły dowódcę Armii Polskiej w ZSRS,
gen. Władysława Andersa, zadając mu pytanie, kiedy jego formacja osiągnie gotowość
bojową.

Trudno było o bardziej niewłaściwy moment na wysuwanie tej kwestii. Wszak od podjęcia
wiadomych decyzji na Kremlu minęły ledwie dwa miesiące i literalnie żadnej nie zdążono
wcielić w życie. Armia – w starym kształcie – znajdowała się w trakcie przeprowadzki na
południe, a w nowym jeszcze nie powstała (pobór do niej bowiem nie ruszył). Na dodatek
w ciągu tych dwóch miesięcy nie dostała ona żadnej nowej broni – ani od strony sowieckiej,
ani od aliantów zachodnich. Trudno się zatem dziwić, że gen. Anders odpowiedział, że nie
może określić terminu, kiedy jego armia będzie zdolna do walki.

Wtedy padła równie nieoczekiwana propozycja: by na front skierować 5. Dywizję Piechoty
– jako jednostkę wyekwipowaną zgodnie z sowieckimi standardami. Propozycję tę dowódca
wojsk polskich w Rosji natychmiast odrzucił, uznając, że Armia Polska powinna wejść do
boju jako całość. Stanowisko Andersa podtrzymał kilka dni potem gen. Sikorski.

Sowiecki sondaż jest zagadką: nie wiadomo, dlaczego doszło do niego akurat wtedy, kiedy
z góry było wiadomo, że na pytanie o gotowość bojową armii nie mogła paść żadna
konkretna odpowiedź. Na dodatek twierdzenie, jakoby 5. Dywizja była wyekwipowana
zgodnie z sowieckimi normami, nie miało nic wspólnego z rzeczywistością – i władze
sowieckie powinny to dokładnie wiedzieć. Wprawdzie w końcu grudnia 1941 r. Państwowy
Komitet Obrony ZSRS „zezwolił” (czyli de facto polecił) szefowi Artylerii Armii Czerwonej na
dozbrojenie jednej polskiej dywizji przez wydanie brakujących dział i broni maszynowej, ale



w rzeczywistości niczego do chwili sondażu nie przekazano (nie doszło do tego także
potem).

Nieco ponad miesiąc po tych wydarzeniach strona polska została zelektryzowana po raz
kolejny. Oto 6 marca 1942 r. szef służby zaopatrzenia Armii Czerwonej powiadomił
dowództwo Armii Polskiej w ZSRS, że od 20 marca liczba racji żywnościowych
przyznawanych polskiemu wojsku zostanie zmniejszona do 26 tys. (przy stanie armii
dochodzącym do 70 tys. żołnierzy).

Generał Anders zwrócił się po wyjaśnienia do Stalina i otrzymał je 18 marca 1942 r.
w bezpośredniej rozmowie z sowieckim dyktatorem. Wynikało z nich, że przyczyną
zredukowania dostaw żywności dla wojsk polskich było załamanie się planu dostaw
pszenicy do ZSRS z Ameryki. Z uwagi na wybuch wojny z Japonią zmniejszyły się one
dziesięciokrotnie. To wymusiło rewizję planu zaopatrzenia Armii Czerwonej, by zapewnić
żywność jednostkom frontowym. Po dyskusji Stalin podniósł liczbę racji dla Armii Polskiej,
ale tylko do 44 tys. Zgodził się też na propozycję Andersa, by nadwyżkę żołnierzy polskich,
dla których brakowało żywności, przerzucić do Iranu. Decyzję zrealizowano błyskawicznie:
od 24 marca do 3 kwietnia ewakuowano ok. 33 tys. żołnierzy, a ponadto ok. 11 tys. osób
cywilnych.

Czy Stalin „ukarał” polską armię za odmowę wysłania na front jednej dywizji? A może
realizował makiaweliczny plan zredukowania liczebności polskiej formacji, by nie rozrosła
się ona zanadto i nie stała się siłą mogącą przeszkodzić jego planom wobec Polski?
Niezmiennie zakładały one wszak włączenie połowy terytorium państwowego
Rzeczypospolitej do ZSRS.

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Problemy z dostawami żywności były; inna rzecz, że
mogły być wykorzystane jako pretekst – na co jednak brak twardych dowodów. Inaczej ma
się sprawa z planami zaopatrzenia Armii Czerwonej. Tu wiemy na pewno, że Stalin mijał się
z prawdą. Plany przewidywały bowiem, że w porównaniu z lutym 1942 r., w marcu tego
roku wojska frontowe miały dostać o 80 tys. mniej, pozafrontowe zaś o 500 tys. więcej racji
żywnościowych.

„Ja chcę wszystko wyprowadzić z Rosji”

Zredukowanie wojsk polskich w Rosji było dla gen. Andersa rozczarowaniem. Na tyle
głębokim, że postanowił ewakuować pozostałą część armii na Środkowy Wschód. Były też
inne powody, które umacniały generała w tym postanowieniu. Przede wszystkim
przekonanie, że głównym celem niemieckiego ataku w 1942 r. będzie właśnie rejon
Środkowego Wschodu. Miał on odegrać rolę pomostu dla wojsk Hitlera w ich dążeniu do
połączenia się z wojskami Cesarstwa Japonii w Azji Południowo-Wschodniej.

Generał Sikorski, z którym w końcu kwietnia 1942 r. Anders spotkał się w Londynie,
początkowo nie był jego zamiarom przeciwny. Również on dostrzegał zagrożenie
Środkowego Wschodu. Wkrótce jednak pojawiła się fundamentalna różnica zdań: dla



Andersa ewakuacja wojsk polskich z Rosji była jedynie częścią większego planu
zabezpieczenia tego regionu. Projekt ten zakładał bowiem ściągnięcie na Środkowy
Wschód całych Polskich Sił Zbrojnych. Tego Sikorskiemu było jednak za wiele. Plan Andersa
uznał za nierealny, a nawet niebezpieczny, i w rezultacie odrzucił go razem z koncepcją
wyprowadzenia pozostałej części armii z Rosji.

Był to kategoryczny i jednoznaczny powrót do pierwotnego pomysłu, zgodnie z którym
Armia Polska formowana w Związku Sowieckim miała się bić na froncie wschodnim. Tu
jednak trafiła kosa na kamień. Anders postanowił zrealizować swój plan, nie oglądając się
na sprzeciw Naczelnego Wodza. I z punktu widzenia podpisanych porozumień ze
Związkiem Sowieckim miał do tego typu działań pełne prawo.

Na początku czerwca 1942 r. zwrócił się do Stalina z propozycją podjęcia rozmów
o przesunięciu wojsk polskich z ZSRS na Środkowy Wschód. Motywował to względami
strategicznymi, ale także złą sytuacją wojska na terenie sowieckim. W ocenie dowódcy PSZ
w ZSRS należało się liczyć z próbą przebicia się Niemców na Środkowy Wschód przez Egipt
i Kaukaz. Anders oczekiwał natychmiastowej reakcji Stalina – ten jednak ponad miesiąc nie
dawał znaku życia. W ciągu tego czasu działania wojenne toczyły się tak, jakby ich
scenariusz pisał gen. Anders.

W czerwcu Niemcy wtargnęli z Libii do Egiptu, padła twierdza w Tobruku, a pod koniec
miesiąca brytyjskie wojska poniosły dotkliwą klęskę w trzydniowej bitwie pod Marsa-
Matruh. Dzień po jej zakończeniu, 30 czerwca 1942 r., Stalin zaproponował premierowi
Wielkiej Brytanii, Winstonowi Churchillowi, wojska polskie w Rosji. Powód? Niepokój
wywołany wspomnianą bitwą i potrzeba uzupełnienia strat, spowodowanych ostatnimi
walkami na froncie egipskim.

Stalin nie przekazał brytyjskiemu przywódcy, że działa z inspiracji gen. Andersa. Jednak
w świetle dostępnych dokumentów nie ulega to żadnej wątpliwości. Pominięcie to
sprawiało jednak wrażenie, jakby Sowieci próbowali „dogadywać się” z Brytyjczykami
w sprawie wojsk polskich bez udziału czynników polskich.
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►Czytaj więcej na portalu przystanekhistoria.pl

► Zobacz też stronę projektu Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności
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