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Gen. Władysław Anders (1892-1970) (cz. III)
9. Wpływowa osobistość i organizator życia cywilnego
Wojskowi widzieli w generale Andersie przede wszystkim żołnierza. Był
wysokiego szczebla i klasy dowódcą. Doświadczenie wojenne, wola, intuicja, spryt, pewność siebie i szybka decyzja przy wrodzonej inteligencji i
zdolnościach, stanowiły jego istotne cechy – tak napisał o Andersie gen.
Stanisław Kopański (1894-1976), szef sztabu Naczelnego Wodza.
Trzeba jednak podkreślić,
że już w czasie działań wojennych Anders był również bardzo wybitnym i zasłużonym
przywódcą ludności cywilnej –
tej, którą w liczbie kilkudziesięciu tysięcy wyprowadził
z nieludzkiej ziemi ZSRR, tej
dla której i z którą sprawnie
organizował nie tylko warunki
egzystencji fizycznej, ale również duchowej. Na Środkowym
i Bliskim Wschodzie osobiście
troszczył się o możliwie najszerszy rozwój podstawowego,
średniego i wyższego szkolnictwa. Już w Bejrucie, a później
w Rzymie i Florencji, wszyscy
zdolni i chętni mogli studiować
na uniwersytetach. Działalność
wydawnicza w 2 Korpusie, zarówno w zakresie pism, jak
również wydawnictw książkowych, była imponująca. Pod koniec wojny ponad 4 tysiące polskiej młodzieży uczyło się w gimnazjach oraz uniwersytetach w Bejrucie, Mediolanie, Rzymie i Turynie.
Cytowany już wielokrotnie Józef Czapski (1896-1993) tak o tym napisał:
W czasie, kiedy w Polsce nie było ani jednego uniwersytetu, ani jednej
jawnej szkoły średniej, ani jednego wydawnictwa (...) próba generała
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Młodzież garnie się z zapałem do nauki w szkołach, którymi opiekuje się troskliwie 2 Korpus

Andersa stworzenia, w ramach wojska na obczyźnie struktury społecznej
żywej, mocnej i giętkiej zarazem, w tradycji liberalnej, społeczności wielonarodowej – powinna pozostać w naszej pamięci jako testament na przyszłość.
Józef Czapski i Jerzy Giedroyć, korzystając z osobistego patronatu gen.
Andersa, wydawali kilka tytułów prasy dla wojska i dzieła polskich klasyków, a po zakończeniu działań wojennych uzyskali finansowe możliwości
dla stworzenia Instytutu Literackiego i miesięcznika „Kultura”, który przetrwał ponad pół wieku i był jednym z najbardziej zasłużonych pism nie tylko
dla emigracji.
Sam Anders wielokrotnie, przy różnych okazjach zastrzegał się, że nie
jest politykiem, ale jest oczywiste, że polityką aktywnie się zajmował i nie
robił tego źle, chociaż błędnie oceniał możliwości szybkiego wznowienia
działań wojennych przez Zachód wobec ZSRR. Trzeba przy tym wiedzieć –
są w tej sprawie liczne, choć nie zawsze w pełni ujawnione dokumenty – że
Anglicy w tym czasie prowadzili bardzo skomplikowaną grę polityczną.
Sytuacja była taka, że 2 Korpus panował strategicznie nad całym Półwyspem Apenińskim i miał bazę w Palestynie, gdzie zaczęła się właśnie wojna
o Izrael. Anders, nie bez podstaw mógł liczyć na to, że trudna sytuacja, w
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której znaleźli się Anglicy – z coraz większą
ostentacją dystansowani przez Stany Zjednoczone Ameryki, które
stawiały już wyraźnie
na pełną uległość wobec roszczeń ZSRR –
zmusi ich do bardziej
jednoznacznej gry polską kartą. Przemawiały
za tym informacje pochodzące od polskiego
wywiadu. Przy myśleniu
„życzeniowym”
(wishful thinking), które jest skłonnością
większości ludzi, gdyż
jest to często naturalny
odruch samoobrony, na
pewno bardzo trudno
było poznać się na brytyjskich
dezinformacjach, a takimi
Luty 1945. Generał w towarzystwie kpt. Łubieńbyły
wiadomości
skiego udaje się na spotkanie z premierem Churo koncentracji sowiecchilem po debacie w parlamencie na temat decykich wojsk w pobliżu
zji konferencji w Jałcie
Jugosławii i możliwość
rozpoczęcia tam działań wojennych, które dotrą szybko do Polski.
W takiej sytuacji doszło do tego, co z oczywistą przesadą określa się często jako „bunt 5 dywizji” dowodzonej przez gen. Nikodema Sulika. Dowództwo tej dywizji stacjonowało w Forli koło Rawenny i tam, na coraz większą
skalę zjeżdżali ci, którzy protestowali przeciwko polityce Zachodu w sprawie Polski, a w szczególności przeciwko planom demobilizacji, które miały
postawić Polaków wobec alternatywy – albo powrót do kraju, albo ewakuacja nie wiadomo dokąd. Stan liczebny polskiego wojska na emigracji przekroczył w tym czasie pół miliona i w ewentualnym konflikcie, na który AnKRESOWE STANICE
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1 IX 1946. Generał Anders składa akt erekcyjny na cmentarzu 2 Korpusu na
Monte Cassino w dniu poświęcenia

ders liczył, mogła to być znacząca siła, szczególnie gdy można było dodać
do tego następne pół miliona zbrojnej Armii Krajowej.
Konkludując sprawę „buntu 5 dywizji” można niewątpliwie stwierdzić,
że Anders jednak miał rację, wymuszając na gen. Suliku i innych „buntownikach” ograniczenie się do napisania listu protestacyjnego. Wkrótce była
zdrada jałtańska. Gen. McCrery przesłał do Londynu informację, że „gen.
Anders jest rozpaczliwie przygnębiony” i nalegał, aby premier Churchill zaprosił go na specjalne spotkanie wyjaśniające powstałą sytuację. Inicjatywa
ta została zrealizowana 21 lutego 1945 r. w siedzibie brytyjskiego premiera
na Downing Street w Londynie.
Churchill nie silił się na dżentelmeńską delikatność, i gdy Anders powiedział o znaczeniu militarnym Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej,
oświadczył z całą brutalnością: Może pan sobie zabrać swoje dywizje, obejdziemy się bez nich. Anders odpowiedział z goryczą, ale godnie: Nie mówił
pan tego przez ostatnich kilka lat; Rosja nie ma żadnego prawa do zabra-
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Chieti, 14 VI 1946 r. Święto 3 pułku Ułanów Sląskich. Generał Anders z
najmłodszym „ułanem” Bogusławem Koniakiem

nego nam terytorium, ponieważ na tych ziemiach nie ma Rosjan. Prócz Polaków są Ukraińcy i Białorusini. Nikt ich nie pytał do kogo chcą należeć.
Churchill niczego nie obiecywał i nie ukrywał przed Andersem, że sam
czuje się bezsilny, ale Anders nadal uważał, że konflikt z Rosją sowiecką
jest jednak nieuchronny, gdyż ta nigdy nie dotrzymuje żadnych umów i nie
ograniczy się do tych „stref wpływów”, które zostały jej przyznane w Jałcie.
Gdy Anglicy wykorzystywali Stanisława Mikołajczyka (1901-1966) do zawarcia kompromisu z Rosją i wysyłali go via Moskwa do Polski, Anders
powiedział mu: Niech pan nie jedzie! Za rok lub dwa będzie wojna z Rosją.
Wbrew temu, co się powszechnie twierdzi, Anders nie stanął na czele
tworzonego wkrótce w Anglii Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, gdyż zgodnie ze swoimi wizjami rozwoju sytuacji – a jak można się domyślać także zgodnie z obietnicami Churchilla – liczył na to, że
wojska polskie zostaną wykorzystane do okupacji Niemiec. Obecnie znane
są już oficjalne dokumenty w tej sprawie i wiadomo, że wobec sprzeciwów
sowieckich, również to nie mogło być zrealizowane. Jeden z takich dokumentów podpisany „Miss Gatehause”, opiniował tę sprawę w następujący
sposób: Wbrew obietnicom danym Andersowi nie wolno dopuścić do połą-
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Złożenie sztandarów bojowych w Instytucie Historyczym im. gen. Sikorskiego
w Londynie

czenia polskich jednostek i ich udziału w okupacji Niemiec. Spowodowałoby to kłopoty z ZSRR, ostatnia rzecz, której chcemy.
W obawie przed ZSRR, „Miss Gatehause” odniósł się krytycznie również do innego pomysłu Churchilla, aby Polaków wcielić do brytyjskiej Legii
Cudzoziemskiej: Jest nieprawdopodobne, żeby z Polaków byli dobrzy najemnicy. W maju 1945 r. Churchill pisał z irytacją do Edena: Ci ludzie są
nam tam potrzebni i nie rozumiem, co Rosjanie mieliby tu do gadania. Nie
radzą się nas, jak chcą wysłać tysiące ludzi na Sybir.
Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę, że nastroje polityczne niemal
całego Zachodu były w owym czasie prosowieckie, a na terenie Włoch
wręcz komunistyczne i filosowieckie. Włoski ambasador w Warszawie –
Eugenio Reale, tak pisał w swoim raporcie: Tutejsze MSZ uważa, że polskie
siły zbrojne na Zachodzie są częścią składową ludowego wojska polskiego i
powinny natychmiast być wydalone z Włoch. Mają wrócić do kraju z bronią w ręku, pod wodzą któregoś z przysłanych z Polski generałów, np.
Świerczewskiego. Faszystów od Andersa, którzy przebiorą się w cywila,
władze włoskie powinny wyłapywać i oddawać w ręce ludowej władzy.
Uniwersytety włoskie nie mogą przyjmować w swe mury żołnierzy tej reakcyjnej armii, a już studiujących należy bezzwłocznie relegować.
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Generał Anders z synem Jerzym i córką Anną

Przy wszystkich
tego rodzaju nastawieniach i wojennych wizjach Andersa, nie było bynajmniej tak, że utrudniał
on powrót do kraju
tym, którzy tego
chcieli. We wspomnieniach
często
powtarzają się opinie, że był człowiekiem z gruntu życzliwym, przyjaznym,

nie mającym w sobie nic z ostrego drylu wojskowego.
W tym czasie gen. Anders musiał przeżyć i rozwiązać poważne problemy
swojego życia osobistego i rodzinnego. Do Włoch dotarła pierwsza żona generała, z dorosłymi już dziećmi: Anną (urodzoną w 1919 r.) i Jerzym (ur. w
1929 r.). Niemal cały 2 Korpus podzielił się na zwolenników „starej” i
„młodej” generałowej. Starsi oficerowie i adiutanci opowiadali się wprost
przeciw „młodej”: Jeżeli go kochasz, to się usuń!
Anna po wielu latach opowiadała Ewie Berberyusz, jak „stanęła po stronie matki” i jak próbowały walczyć: Miałam taką rozmowę z ojcem, tragiczną, gdy oboje płakaliśmy. Potem unikał kontaktów ze mną sam na sam.
Przyjeżdżał na herbatkę w towarzystwie adiutantów, mówił o Mikołajczyku,
albo o Stalinie. Anna była najbardziej do ojca przywiązana. Syn Jerzy dał
się wprawdzie namówić i wstąpił do podchorążówki, ale okazało się to zupełnym nieporozumieniem. Wojsko nie interesowało go. Według oceny matki, był bardzo podobny do jej dziadka – prof. Jerzego Miłosza, który był
znakomitym geologiem, twórcą Instytutu Rolniczego w Puławach.
Pierwsza żona generała – Irena Anders zachowywała się z wielką godnością i nie zajmowała się rozpamiętywaniem swojego nieszczęścia, lecz
z wielkim zapałem rzuciła się w wir pracy społecznej. Sieroty, samotne matki, inwalidzi – każda z tych kategorii korzystała z jej pomocy. Do generała
nadal odnosiła się z wielką atencją – był „jej mężczyzną”, któremu wbrew i
pomimo wszystko, dochowała wierności.
Cdn.
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