TEOFIL LACHOWICZ

ZAGŁADA 5 DYWIZJI SYBERYJSKIEJ
(PRZYCZYNEK)
Do bolesnych kart najnowszej historii Polski należy tragedia oddziałów
Wojska Polskiego, sformowanego na Syberii w latach 1918-1919, które organizacyjnie było zaliczone do „Błękitnej Armii” gen. J. Hallera we Francji jako
5 Dywizja Syberyjska.

Polska Misja Wojskowa na Syberii, 1919. Od lewej: szef misji
mjr Jarosław Okulicz-Kozaryn, por. Józef Sierociński, por. Ignacy Zakrzewski.

Po upadku caratu, a później po rewolucji bolszewickiej, na ogromnych
przestrzeniach syberyjskich znalazły się lub zaczęły organizować się od podstaw, różne formacje wojskowe. Różne były też ich cele.
Dowodzący oddziałami białogwardyjskimi admirał Aleksandr Kołczak miał
nadzieję na pokonanie bolszewików i zdobycie Moskwy. Najlepiej zorganizowany
w tym czasie na Syberii korpus czechosłowacki, liczący około 40 tys. żołnierzy, nie
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zamierzał bić się za rosyjską sprawę i pragnął jak najszybciej przedostać się do
Władywostoku, aby stamtąd drogą morską odpłynąć do Europy. Podobne zamiary
miała formacja polska i nieliczne oddziały łotewskie. Nad całością tych sił nominalne dowództwo sprawował francuski generał Janin, który w imieniu Ententy
nadzorował dostarczane dla nich zaopatrzenie i starał się skłonić je do pozostania
w Rosji w celu dalszej walki przeciwko bolszewikom.

Płk Kazimierz Rumsza,
dowódca 5 Dywizji Syberyjskiej.

W toku następnych wydarzeń oddziały Kołczaka zostały częściowo rozbite, a po części przeszły na stronę Armii Czerwonej. On sam, za cenę rozejmu
został przez Czechów wydany bolszewikom. Po tym nieprawdopodobnym fakcie rozpoczęła się dramatyczna ewakuacja sił alianckich do Władywostoku
jedynym możliwym szlakiem, tj. koleją transsyberyjską. Polska dywizja otrzymała zadanie osłaniania tej akcji.
Przez trzy zimowe miesiące polscy żołnierze w czasie ciężkich mrozów odpierali ciągłe ataki „czerwonych”. Przybywało rannych i chorych, co obok dużej
liczby polskich starców, kobiet i dzieci, znajdujących się również w transportach
kolejowych, pogarszało i tak trudną już sytuację 5 Dywizji. Do zluzowania polskich
oddziałów nie dochodziło mimo wcześniejszych zapewnień gen. Janina.
Na początku stycznia 1920 roku transporty polskiego wojska i ludności cywilnej, po pokonaniu ponad tysiąca km, zostały zablokowane przez czeskie transporty na stacji Klukwiennaja w pobliżu Krasnojarska. W tej sytuacji dowództwo
polskie zwróciło się do gen. Janina i d-cy korpusu czechosłowackiego, gen. Jana
Syrowego o wycofanie skrajnie wyczerpanej dywizji polskiej z pierwszej linii frontu i zastąpienie jej wypoczętymi oddziałami czechosłowackimi. Odpowiedź nadeszła odmowna. Wówczas płk Walerian Czuma i płk Kazimierz Rumsza wystosowali ostatnią depeszę do gen. Janina, stwierdzając w niej między innymi:
[…] polskie dowództwo, uważając za niemożliwe zostawienie w polu kobiet
i dzieci, w imię miłości bliźniego zwraca się do Pana z prośbą o przepuszczenie
tylko pięciu eszelonów z rannymi, chorymi, kobietami i dziećmi.

Zagłada 5 Dywizji Syberyjskiej (Przyczynek)
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Niestety, nawet ta dramatyczna prośba pozostała bez skutku. Przyszła natomiast brutalna odpowiedź od gen. Syrowego. Brzmiała ona następująco:
[…] Dziwi mnie ton pańskiej depeszy. Stosownie do ostatniego rozkazu gen. Janina, wy jesteście obowiązani iść jako ostatni. Ani jeden polski eszelon nie może
być przepuszczony przeze mnie na wschód. Dopiero po przejściu naszego ostatniego eszelonu ze stacji Klukwiennaja możecie posunąć się naprzód. Dalsze pertraktacje w tej sprawie i próby uważam za skończone, albowiem kwestia wyczerpana. – Generał Syrowy.

W tej sytuacji d-ca wojsk polskich na Syberii, płk Czuma, nie mając wyjścia i nie chcąc dopuścić do masakry swoich żołnierzy oraz ludności cywilnej,
zdecydował się na kapitulację wobec bolszewików. Nastąpiło to 10 stycznia
1920 roku. Niestety, bolszewicy warunków kapitulacji nie dotrzymali. Około
60% wziętych do niewoli Polaków zginęło później w więzieniach i obozach.
Część oficerów i żołnierzy nie poszła do niewoli i różnymi drogami przebijała
się na Daleki Wschód. Około tysiąca z nich dotarło do Charbina w Mandżurii.
Po kapitulacji polskiej dywizji gen. Janin, jako najwyższy d-ca wojsk Ententy na Syberii, wysłał haniebną depeszę do Paryża, z przeznaczeniem dla
władz polskich w Warszawie, w której oskarżył polskie oddziały o przejście na
stronę bolszewików w mało znanych okolicznościach! O prawdziwych przyczynach takiego postępowania gen. Janina pisze w swoich pamiętnikach Józef
Targowski, poseł RP w Japonii w latach 1919-1920, który w marcu 1920 roku
spotkał się z nim w Charbinie, a więc niecałe trzy miesiące po tragedii 5 Dywizji. Pod datą 25 marca Targowski pisze m.in.:
[…] Onegdaj przyszedł z Czyty pociąg z misją sojuszniczą z generałem Janin na
czele. Generał przysłał swego adiutanta z zapytaniem, kiedy mnie może zastać.
Zaprosiłem go na wczoraj na śniadanie. Z początku był niebywale sztywny i zamknięty, ale po śniadaniu i czarnej kawie, gdyśmy się znaleźli sami w moim gabinecie, zaczął się mocno usprawiedliwiać z katastrofy naszego wojska.
Jedno go tylko tłumaczy, a mianowicie to, że nie miał żadnej egzekutywy
i że nie on, jako dowódca sił sprzymierzonych dysponował Czechami, ale oni nim
i musiał robić to, co Czesi chcieli. Poza tym po rozlezieniu armii Kołczaka w ogóle
nikt, oprócz garstki Polaków, bić się nie chciał, więc aby nie wpaść z całym sztabem w ręce nieprzyjaciela, osłaniał odwrót Polakami, którzy się dotąd bili, dopóki
nie osłonili odwrotu Czechom i kilku innym, nielicznym grupom sprzymierzonych. Janin usprawiedliwia się i gęsto tłumaczy, ale ostatecznie, szczególnie gdy
chwali męstwo żołnierza polskiego, można jedno wywnioskować: oto z Polakami
można prowadzić kampanię wojenną, ale nie można robić polityki, zaś z Czechami
na odwrót, bić się nigdy i z nikim nie chcą, ale politycznie umieją wygrać każdą
sytuację. Widzi się to zresztą dobrze, obserwując olbrzymie transporty wszelkiego
dobytku, jaki Czesi wiozą ze sobą do ojczyzny. Jadą meble, dywany, fortepiany
i wszelaka zdobycz, a podobno złota i platyny też niemało […]

Nie po raz pierwszy i ostatni nasi sojusznicy w trudnych chwilach zostawiali polskich żołnierzy na pastwę losu. Późniejsze wydarzenia w czasie II wojny światowej potwierdziły to w pełni.*
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Przedruk z: T. Lachowicz, Echa z nieludzkiej ziemi, Warszawa 2011, s. 11-14.

