
·--·-

i~ I 

ft I I~ !Tr 1 

I I ~ ,~ 
Il , I I 

}~ 1

1 I ~ ;r1 

li 

. 11!i1l:l~I~łlEll1I j 



KIBBOWNICTWO AlttlBTrczia 
llm'!'BTYNA 8K.1JBZANKA e JDZr IDLA80WIKI 

Michaił Szatrow 

SZÓSTY LIPCA 
SZESTOJE IJULA 

PRZEKŁAD: JERZY KOENIG 

SCENOGRAFIA: ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

REŻYSERIA: JERZY KRASOWSKI 

PRAPREMIERA POLSKA 21 KWIETNIA 1967 
WZNOWIENIE 21 KWIETNIA 1970 

W 100 ROCZNICĘ URODZIN LENINA 



LENIN .. 

SWIERDŁOW 

DZIERŻYŃSKI 

KRUPSKA 

BONCZ-BRUJEWICZ 

CZICZERIN 

ŁACIS 

GORBUNOW 

PODWOJSKI 

DANISZEWSKI 

DELEGAT I • 

DELEGAT II. 

ANTONOW 

CHRUSTALEW 

SPIRYDONOWA 

POPOW 

BLUMKIN 

KARELIN. 

PROSZJAN 

SABLIN . 

2 

OBSADA: 

IGNACY MACHOWSKI 

ANDRZEJ POLKOWSKI 

ANDRZEJ HRYDZEWICZ 

.JADWIGA SKUPNIK 

IGOR PRZEGRODZKI 

ADOLF CHRONICKI 

MARIAN WISNIOWSKI 

CZESŁAW WOJTAŁA 

ADAM DZIESZYŃSKI 

BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

ALBERT NARKIEWICZ 

GUSTAW KRON 

JOZEF SKWARK 

JAN PESZEK 

ANNA LUTOSŁAWSKA 

FERDYNAND MATYSIK 

RYSZARD KOTYS 

STANISŁAW MICHALIK 

JERZY ERNZ 

PIOTR KUROWSKI 

ALEKSANDROWICZ 

ŻAROW 

WARTOWNIK I . 

WARTOWNIK II 

MIRBACH 

RITZLER 

Ml1LLER 

• . 

WITOLD PYRKOSZ 

MIECZYSŁAW ŁOZA 

BOLESŁAW ABART 

JERZY FORNAL 

DZIENNIKARZ AMERYKAŃSKI 

ARTUR MŁODNICKI 

ERWIN NOWIASZAK 

ZYGMUNT BIELAWSKI 

ANDRZEJ ERCHARD 

WOJCIECH MALEC 

ALEKSANDER GIERCZAK 

ANDRZEJ WILK 

MARYNARZ I 

MARYNARZ Il 

MARYNARZ III . 

ASYSTENT REŻYSERA: 

JERZY FORNAL 

3 



MICHAIŁ SZATROW URODZIŁ SIĘ W ROKU 1932. W 1956 UKOŃCZYŁ W MO
SKWIE INSTYTUT GÓRNICZY Z TYTUŁEM INŻYNIERA GÓRNICTW A. PISZE 
DLA TEATRU OD ROKU 1955, JEST AUTOREM PONAD DZIESIĘCIU SZTUK. 
POCZĄTKOWO WSPÓŁPRACOWAŁ Z MOSKIEWSKIM TEATREM MŁODEGO 
WIDZA, KTÓRY WYSTAWIŁ JEGO CZYSTE RĘCE, MIEJSCE W ŻYCIU, PO
ŁUDNIK 361, W IMIENIU REWOLUCJI (1957). NASTĘPNE UTWORY SCENICZ
NE SZATROWA WYSTAWIŁ TEATR IM. JERMOŁOWEJ (GLEB KOSMACZOW, 
NAPISANY W 1960), TEATR IM. MAJAKOWSKIEGO (DZISIEJSZA Mł.ODZIEZ, 
NAPISANY W 1962), TEATR IM. STANISŁAWSKIEGO I MCHAT (SZOSTY 
LIPCA, NAPISANY W 1964). 

OD PARU LAT SZATROWA INTERESUJE PRZEDE WSZYSTKIM TEMA
TYKA LENINOWSKA, KTÓREJ POSWIĘCIŁ SWÓJ NIE ZREALIZOWANY DO
TĄD SCENARIUSZ FILMOWY POKOJ BRZESKI, TRYLOGIĘ DRAMATYCZNĄ: 
SZOSTY LIPCA, TRZYDZIESTY SIERPNIA,. D.ZIEŃ CISZY ORAZ SZTUKĘ 

BOLSZEWICY. 

TEMATEM SZTUKI SZATROWA są autentyczne wydarzenia 5, 6 i 7 
lipca 1918 roku w Moskwie. 

W sytuacji nie zakończonej jeszcze wojny imperialistycznej, wobec 
groźby interwencji wrogów na frontach i kontrrewolucji wewnątrz 

kraju - zawarto z Niemcami pokój w Brześciu, gwarantujący ich 
neutralność wobec Republiki Radzieckiej. Zerwanie tej umowy stano
wiłoby poważne niebezpieczeństwo dla dalszych losów rewolucji. 

6 lipca, w trakcie obrad V Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad wybuchł 
bunt partii lewicowych eserów przeciwko Leninowi i bolszewikom, 
mający na celu zerwanie traktatu brzeskiego i wypowiedzenie wojny 
Niemcom. 

,;Szósty lipca" to dokument dramatycznej walki bolszewików z le
wicowymi eserowcami, która była jednym z najniebezpieczniejszych 
momentów w zmaganiach bolszewików z kontrrewolucją w roku 1918. 
Jest to takźe historia trudnej i odpowiedzialnej roli wodza rewolucji 
socjalistycznej - Włodzimierza Iljicza Lenina. 

4 
Teatr Polski, Wrocław. „Szósty lipca" _ prapremi"era. 

Ignacy Machowski -
Lenin 



Ferdynand Mat.ysik - Popow, Anna Lutosławska 

Ignacy Machowski - Lenin Michalik - Karelin, Piotr Kurowski - Sablin, Jerzy Ernz - Proszjan 
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WŁODZIMIERZ ILJICZ LENIN 

Lenin - „Deklaracja pra w ludu 1: racującego wyzyskiwanego" (rękopis, I9J S) 



Helena Zand 
Z DZIEJÓW LEWICY ESERÓW 

Lewe skrzydło partii socjalistów-rewolucjonistów (eserowców) zaczęło się 

kształtować podczas pierwszej wojny światowej. Po obaleniu caratu rozbież
ności w partii pogłębiły się wskutek współpracy eserowców z Rządem Tym
czasowym. Lewica przeciwstawiała się kontynuowaniu przez ten rząd polityki 
imperialnej, była więc przeciwna wejściu doń przedstawicieli partii na początku 
maja 1917 r. (Kiereński, Czernow i inni). 

Przeciwko współpracy z burżuazją wystąpiła grupa ze Spirydonową, Kole
gajewem, Kamkowem, Natansonem i Zaksem. \V maju 1917 r. na I Zjeździe Rad 
Delegatów Chłopskich, wpływy tej grupy były jeszcze nikłe i podczas wyborów 
do Komitetu Wyokn.awczego Rad Chłopskich uzyskała ona znikomą liczbę głosów. 
Począwszy od czerwca wpływy jej zaczęly systematycznie wzrastać. Zdobywała 
ona coraz więcej zwolenników na gubernialnych zjazdach chłopskich, na któ
rych podejmowano rezolucje zawierające radykalne postulaty w sprawie ziemi 
i pokoju. Jesienią 1917, wskutek szybko postępującego procesu radykalizacji mas 
chłopskich, szereg organizacji eserowskich występuje otwarcie przeciw koalicji 
z burżuazją, domagając się od kierownictwa partii bardziej zdecydowanych kro
ków w sprawie przekazania ziemi komitetom ziemskim, zawarcia pokoju oraz 
zwołania II Zjazdu Rad Chłopskich. 

Zwrot w orientacji politycznej chłopstwa dokonał się głównie pod wpływem 
sierpniowego spisku generała Korniłowa zmierzającego do zahamowania roz
wijającej się rewolucji i ustanowienia dyktatury wojskowej. Spisek został 

zdławiony głównie dzięki bolszewikom, którym udało się zmobilizować rewolu
cyjnych robotników I żołnierzy Piotrogrodu do obrony rewolucji. Kornilowszczy
zna - występująca w obronie obszarników i zagrażająca zdobyczom uzyska
nym przez masy, w tym i chłopów, w wyniku obalenia caratu - stała się 

lekcją poglądową dla ludu. 
\Vzrost radykalnych nastrojów wśród chłopstwa spowodował topnienie wpły

wów prawicy eserowskiej (Kiereńskich, Czernowów, Awksientjewów) na rzecz 
lewego skrzydła partii, które demaskowało ugodową politykę wymienionych 
działaczy. Proces odchodzenia mas chłopskich od prawicy eserowskiej spowodo
wany był m. in. i tym, że działacze tego skrzydła - Wiktor Czernow i Sie
mion Maslow - pełnili funkcje ministrów rolnictwa w Rządzie Tymczasowym. 

Lenin bacznie śledził przegrupowanie sił w partii eserowskiej i w omawia
nym okresie zwracał uwagę partii na możliwość wykorzystania tych zmian 
w celu nawiązania współpracy z lewicą eserowską. W liście do przewodniczącego 
Komitetu Obwodowego Armii, Floty i Robotników Finlandii (z 27 września 1917) 
czytamy na ten temat: „Sytuacja wasza jest wyjątkowo dogodna, możecie bo
wiem od razu zacząć realizować ów blok z lewicowymi eserowcami, jedyny, 
który może dać nam trwałą władzę w Rosji i większość w Zgromadzeniu Usta
wodawczym. Zanim do czego dojdzie, zawrzyjcie taki blok u siebie [ ... ] Na wsi 
„firma" eserowców dotychczas króluje i trzeba wykorzystać wasze szczęście 
(macie. lewicowych eserowców), aby w imieniu tej firmy przeprowadzić na wsi 
blok bolszewików z lewicowymi eserowcami, chłopów z robotnikami, a nie ka
pitalistami". 

Do przewrotu październikowego lewica eserów, aczkolwiek występowała 

przeciwko polityce prawicowego skrzydła partii, nie zdecydowała się na współ
pracę z bolszewikami, ani też na zerwanie więzów organizacyjnych z partią 

eserowską. \V przededniu powstania zbrojnego odmówiła udziału w Komitecie 
Wojskowo-Rewolucyjnym powołanym do kierowania powstaniem; poparła znane 
tezy Zinowjewa i Kamieniewa o rzekomej przed\OU:zesności przewrotu socjali
stycznego. Jednakże gdy powstanie już wybuchło, część lewicowych eserowców 
wzięła w nim aktywny udział. Inni wahali się. Znany działacz lewicy ese
rowskiej Borys ·Kamkow stwierdził na początku gTudnia 1917, że wahania te do
tyczyły głównie formy walki o władzę; wahający byli przeciwni powstaniu 
zbrojnemu, ponieważ uważali za możliwe przejęcie władzy przez Zjazd Rad bez 
wałki zbrojnej. 
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Pierwszym przejawen• samodzielnej polityki lewicy eserowskiej była jej 
postawa na li Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad Delegatów Robotniczych i Zolnier
skich (25-26 października 1917), na którym wbrew dyrektywie KS SR frakcja ta 
pozostała (mimo opuszczenia Zjazdu przez mieńszewików i prawicę eserowską). 

Lewica SR wprowadziła też swoich przedstawicieli do nowo wybranego przez 
zjazd Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCIK). Decyzja ta miała przeło

mowe znaczenie dla dalszej roli lewicy eserowskiej. 
9 listopada 1917 KC partii eserowskiej podjął decyzję o wykluczeniu z partii 

tych wszystkich, którzy pozostali na II Zjeździe Rad. Do ukonstytuowania się 

odrębnej partii doszło na I Zjeździe lewicy eserowskiej na początku grudnia 
1917 (Zjazd rozpoczął obrady 2 grudnia). Było to niewątpliwie doniosłe wyda
rzenie w dziejach najbardziej dotąd wpływowej wśród chłopstwa partii rosyj
skiej. Podkreślić jednak należy, że ukonstytuowanie się lewicy w odrębną 

partię nie zlikwidowało nurtujących ją wątpliwości co do wyboru właściwej 

drogi przemian socjalnych w Rosji. Pierwszą propozycję bolszewików uformo
wania wspólnego rządu (przedłożoną lewicy 26 października 1917, dosłownie na 
kilka godzin przez powołaniem Rady Komisarzy Ludowych) odrzucono, chociaż 

odmowa nie miała charakteru kategorycznego. Uzasadniając na I konstytucyj
nym Zjeździe partii powody odrzucenia tej propozycji, Borys Kamkow stwier
dził, że wejście lewicy eserowskiej do Rady Komisarzy Ludowych oznaczałoby 
iierwanie z całą demokracją oraz wzięcie odpowiedzialności za toczącą się wojnę 

domową. Dyktaturze proletariatu - mówił Kamkow - przeciwstawiamy dykta
turę demokracji. W pojęciu lewicy eserowskiej było to równoznaczne z postu
lowaniem tzw. jednolitego rządu socjalistycznego z udziałem wszystkich partii 
socjalistycznych. 

Wahania w kierownictwie lewicy eserowskiej pogłębiły się w pierwszych 
tygodniach po przewrocie wewnątrz KC partii bolszewików, a także konfliktu 
z „Wikżelem" (Ogólnorosyjskim Komitetem Wykonawczym Związku Kolejarzy). 
Rozbieżności w partii bolszewickiej dotyczyły problemu koalicji z mieńszewi

kami i eserowcami. Zinowjew, Kamieniew, Rykow, Milutin, Nogin i inni postu
lowali rozszerzenie składu rządu kosztem istotnych ustępstw na rzecz mieńsze
wików i eserowców, i to nawet za cenę odejścia Lenina ze stanowiska premiera 
rządu. „\Vikżeł" również domagał się utworzenia rządu rekrutującego się 

z przedstawicieli całej demokracji, grożąc w przeciwnym wypadku stTajkiem. 
W tej sytuacji stanowisko lewicy eserowskiej ewoluowało, zależnie od aktual
nego układu sił politycznych, dosłownie z dnia na dzień. Kiedy wojska Krasno
wa i Kiereńskiego zbliżały się do Piotrogrodu, a „ \Vikżel" groził strajkiem, le
wica eserowska źądala stanowczo gabinetu jedności demokratycznej; po rozgTo
mieniu kontrrewolucyjnych wojsk pod Pulkowem (31 października 1917) i wobec 
przeciwstawienia się „Wikżelowi" terenowych ogniw Związku Kolejarzy - za
istniały bardziej sprzyjające warunki do ustanowienia bloku między bolszewi
kami a eserowską lewicą. 

Decydujące znaczenie w tej sprawie miał przebieg Nadzwyczajnego Ogółno
rosyjskiego Zjazdu Rad Chłopskich (10-25 listopada 1917) i kontynuującego jego 
pracę II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Chłopskich (26 listopada -10 grudnia 1917). 
Na zjazdach tych - wbrew usilnym staraniom - nie udało się lewicy znaleźć 
wspólnego języka z prawym skrzydłem partii eserowskiej, które w sposób zde
cydowany przeciwstawiło się Październikowi, a tym samym i dekretom przy
jętym uprzednio przez II Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i żołnierskich. 

Przywódca prawicy eserowskiej, \Viktor Czernow, domagał się na wspomnia
nych zjazdach chłopskich potępienia bolszewików za dokonanie przewrotu oraz 
uwolnienia aresztowanych przez władzę radziecką przywódców kadeckich. Pod 
wpływem radykalnie nastrojonych delegatów z terenu, a także bolszewików, 
lewica eserowska odrzuciła ultimatum Czernowa i poparła rezolucję opracowaną 

przez Lenina, aprobującą dotychczasowe dekrety władzy radzieckiej. 
Przebieg obu zjazdów chłopskich umożliwił porozumienie między lewicą ese

rowską a bolszewikami. Nazajutrz po II Zjeżdzie Rad Chłopskich doszło do po
rozumienia w sprawie utworzenia wspólnego rządu z bolszewikami. Na mocy 
układu zawartego w nocy z 9 na 10 grudnia 1917 w skład Rady Komisarzy Lu
dowych weszło ? komisarzy z ramienia lewicy eserowskiej: Kolegajew z teką 
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komisarza rolnictwa, Trutowski - gospodarki komunalnej, Steinberg - spra
wiedliwości, Proszjan - poczty i telegrafu, Izmajłowicz - ochrony zabytków 
oraz Ałgasow i Michajłow (Karelin) jako komisarze bez tek; ponadto przedsta
wiciele tej partii objęli szereg odpowiedzialnych stanowisk w poszczególnych 
komisariatach, aż do zastępcy komisarzy włącznie, oraz w CK\V Rad. Na III 
Zjeżdzie partii Spirydonowa przyznała, że bolszewicy dali im nieproporcjonalnie 
dużą ilość miejsc w kierownictwie Rad. Na III Zjeżdzie Rad w styczniu 1918 -
stwierdziła - frakcja lewicy eserowskiej liczyła 400 osób, a bolszewicka 800-900; 
lewica eserowska otrzymała w CK\V - 125 miejsc, a bolszewicy - 160. Swiadczy 
to niewątpliwie o tym, jaką wagę bolszewicy przywiązywali dp utrzymania so
juszu. 

Porozumienie z lewicą eserowską i utworzenie wspólnego rządu było po
ważnym sukcesem władzy radzieckiej. Ułatwiło jej związek z chlopstwem, które 
darzyło zaufaniem lewicę eserowską, oraz budowę nowego aparatu państwowego 
mimo sabotażu uprawianego w tym okresie przez cały niemal dawny aparat 
urzędniczy. Porozumienie to odegrało ponadto istotną rolę w rozstrzyganiu 
konfliktu między Konstytuantą (w której większość posiadała prawica eserowska) 
a władzą Rad na rzecz tej ostatniej, głównie dzięki poparciu ze strony chłop
stwa pracującego, wśród którego przeważające wpływy posiadała w tym mo
mencie lewica SR. 

Sojusz ten cechowały jednał< od pierwszej chwili napięcia, których nasilenie 
wzrastało w miarę zaostrzania się wojny domowej w Rosji. Lewica eserowska 
przeciwstawiała się tzw. dyktaturze aprowizacyjnej wprowadzonej przez rząd ra
dziecki w celu przezwyciężenia sabotażu ze strony zamożnego chłopstwa. Ku
łact\\ro, a częściffwo i „chłop średni", odma\viali spr~edaży zboża pai1stwu po 
sztywnych cenach. Aby uchronić ludność miejsk:1 od klęsk'i głodowej (na kartki 
wydawano w tym okresie 1/8 funta chleba), pai1stwo radzieckie zmuszone było 

zorganizować w maju 1918 tzw. oddziały aprowizacyjne (rekrutujące się z ro
botników fabrycznych) dla przymusowego ściągania potrzebnego miastom zboża. 
W czerwcu tegoż roku powołano „Kombiedy" (Komitety Biedoty), których zada
niem było organizowanie walki klasowej biedoty wiejskiej z kułactwem, popie
ranym często i przez inne warstwy chłopskie. „Kombiedy" działały od czerwca 
do listopada 1918 i realizowały przewrót socjalistyczny na wsi. Była to jedna 
z najostrzejszych bitew klasowych podczas rewolucji w Rosji. Towarzyszyły jeJ 
masowe bunty chłopskie na Syberii, Powołżu i w innych rejonach kraju. Zbiegła 
się też ona, i nie przypadkowo, z początkiem interwencji. Lewica eserowska 
występowała przeciwko ingerencji klasy robotniczej w sprawy wsi. Na posiedze
niu CK\V Rad w końcu maja 1918 wybitny działacz tej partii, Karelin, stwier
dził, że problem aprowizacji powinny wziąć w swoje ręce władze miejscowe 
(tj. Rady wiejskie, gromadzkie, gminne itd.), a jeżeli Rady te nie będą w sta
nie wypełnić zobowiązań względem państwa, to nie pomogą żadne dyktatury 
aprowizacyjne. Inny działacz tej partii, Trutowski, w artykule „Slepy dogma
tyzm" pisał w czerwcu 1918, że rewolucja na wsi nie może być realizowana 
według wzorów miejskich; w kraju chłopskim - podkreślał - nie można wpro
wadzać socjalizmu bez woli większości chłopstwa. 

Niebłahe argumenty Karelina i Trutowskiego nie uwzględniały jednak istot
nego faktu, iż na wsi do czasu „Kombiedów" władza radziecka w ogóle nie 
istniała, gdyż Rady były w tym okresie opanowane przez elementy wrogo na
stawione do nowej władzy. Po:zostawienie w ich rękach - jak postulował Ka
relin - sprawy aprowizacji miast mogłoby doprowadzić w praktyce do zagło

dzenia klasy robotnicze.i i armii walczącej z interwencją. Zamożne chłopstwo 

miało bowiem duży wpływ na resztę wsi i dysponowało zasadniczą masą zboża, 
a bez pomocy klasy robotniczej nie do pomyślenia było oderwanie rzesz chłop
stwa od klasowych przeciwników władzy radzieckie.i na wsi. Oddziały aprowi
zacyjne i „Kombiedy" miały właśnie (oprócz rekwizycji zboża) pomóc biedocie 
w wyzwoleniu spod wpływu kułactwa i zorganizowaniu się w odrębną siłę kla
sową na wsi, ponadto odizolowaniu zamożnego chłopstwa od średniaków. Prze
bieg rewolucji socjalistycznej na wsi był w Rosji szczególnie trudny i skom
plikowany w sytuacji wojny domowej i interwencji zbrojnej państw obcych. 
Te.i właściwości rewolucji rosyjskiej nie doceniała chyba lewica eserowsha 
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(i nie tylko ona); stało się to przyczyną wielu nieporozumień politycznych mi~
dzy nią a bolszewikami. 

Lewica SR wystąpiła też przeciwko represjom zastosowanym przez rząd ra
dziecki w stosunku do jawnych wrogów rewolucji - przywódców partii kade
tów. Już na posie.dzeniu CKW Rad w dniu 1 grudnia 1317, na którym roz
patrzono projekt dekretu Rady Komisarzy Ludowych o uznaniu przywódców 
kadeckich jako wrogów narodu i przekazaniu ich Trybunałowi Rewolucyjnemu, 
frakcja lewicy eserowskiej głosowała przeciwko dekretowi. Na podobny 011ór 
napotyka ósmy punltt dekretu - „Ojczyzna socjalistyczna w niebezpieczeństwie" 

(z 21 lutego 1918 - w momencie ofensywy wojsk niemieckich), głoszącego. 

„agentów wroga, spekulantów, grabieżców, chuliganów, agitatorów kontrrewolu
cyjnych, szpiegów niemieckich - rozstrzeliwuje się na miejscu". Lewica do
magała się skreślenia tego punktu z dekretu, ale żądanie to zostało odrzucone . 

Na szczególny opór ze strony lewych e~erowców, w pierwszym rzędzie Ko
misariatu Sprawiedliwości (przez nich opanowanego), napotkała walka WCzl~ 

z kontrrewolucyjną działalnością przywódców prawicy eserowskiej i mieńszewi
l<ów. ówczesny komisarz resortu sprawiedliwości Steinberg nie ukrywa by
najmniej w swych wspomnieniach („AIS ich Volkskommisar war ... "), że Komi
sariat nie szczędził wysiłków dla pokrzyżowania działalności WCzK w tej dzie
dzinie. W związku z mnożącymi się konfliktami między Komisariatem Spra
wiedliwości a organami śledczymi (te ostatnie dokonywały aresztów prawico-
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wycli działaczy, a Komisariat, któremu podlegały więzienia , zwalniał ich) Rada 
Ji>omisarzy Ludowych powzięła 19 grudnia 1917 uchwałę określającą zadania Ko
misariatu Sprawiedliwości, a w dniu 21 grudnia opublikowała p o5la nowienie 
o wzajemnych stosunkach między komisariatem a organami śledczymi, ściśle 

rozgraniczając ich kompetencje. 
Istniejące wewnątrz sojuszu rządowego rozbieżności co do istoty dyktatury 

proletariatu w warunkach nasilającej się wojny domowej zaostrzyły się wskutek 
traktatu pokojowego, jaki władza radziecka zmuszona była zawrzeć z Niemca mi 
w Brześciu Litewskim na początku 1918. Układ ten, który sam Lenin nazwał 

bez ogródek „hańbiącym i poniżającym dla Ros.ii", wywolal - jak wiadomo -
poważne kontrowersje również i w partii bolszewickiej, w łonie której powstała 

opozycja tzw. lewicowych komunistów z Bucharinem jako przywódcą. Przed 
podpisaniem układu toczyły się w kierownictwie partii bolszewickiej bardzo go
rące dysputy na ten temat i były momenty, kiedy Lenin (nalegający w lutym 
1918 na podpisanie układu) znajdował się na forum KC w mniejszości. W końcu 

udało mu się przekonać nieznaczną większość KC o konieczności podpisania 
układu. 

Stanowisko lewicowych komunistów poparła lewica eserowska, przeciwsta
wi j:ir sio; w s p osób 7d1>cydow any zaw a r ciu 11klnd 11 z Niemrnmi . P ierw. ' " . p io•
dc w te.i Sprawie miało miejsce na 11osledze11l u I\. W Rad \\ dniu 2J lutego 
1918, na którym omawiano warunki układu pokojowego; podczas glosowania za 
podpisaniem układu wypowiedziało się 116 osób, przeciwko - 85, wstrzymało się 
od głosowania 26 osób. Lewica głosowało przeciwko i na łamach swego orga
nu - „Znamia Truda" - podjęła (po raz pierwszy od wejścia do rządu) 

otwartą kampanię przeciwko bolszewikom. 
Po ratyfikacji układu brzeskiego przez IV Nadzwyczajny Zjazd Rad, lewica 

eserowska zgłosiła deklarację o ustąpieniu z rządu, zastrzegając się, iż zacho
wuje swoje przedstawicielstwo w Radach. Podkreślić jednak należy, że problem 
ustąpienia z rządu wywołał kontrowersję w łonie kierownictwa partii. Prasa 
tego okresu sygnalizowała istnienie wśród lewicy eserowskiej trzech grup 
o różnych w tej sprawie poglądach: grupy Steinberga, która uzyskała większość, 
postulującej opuszczenie rządu; grupy Spirydonowej - proponującej pozostanie 
w rządzie, ale na mniej ważnych stanowiskach; oraz grupy Kolegajewa - wy
powiadającej się za dalszą pełną współpracą z rządem radzieckim. Rozbieżno • ć 
poglądów w kwestii ustosunk.owania się do rządu po zawarciu traktatu w Brze
ściu oraz ich niestabilność u niektórych działaczy lewicy wynikały z wagi 
ewentualnych następstw tego posunięcia: lewica SR zdawała sobie sprawę, że 

stoi w obliczu decyzji kluczowej dla losów partii i nader ważnej dla dalszego 
przebiegu rewolucji. 

Na III Zjeździe partii (17-25 kwietnia 1918) Spirydonowa stwierdziła: „Nasze 
ode.iście od władzy oznaczać będzie zdradę chłopstwa. Ujawnienie naszego stano
wiska w kwestii wojny nie przyciągnęło do nas mas, pozostały one po stronie 
bolszewików, którzy według mnie nie zdradzają rewolucji socjalnej, lecz cza
>'owo ugięli się wraz z narodem, !'ie mając sił i możliwości obronić wszystkich 
zdobyczy rewolucyjnych. Jeżeli zaś oni (bolszewicy - H. Z.) zdradzają, to na
leży odejść ze wszystkich stanowisk i prowadzić z nimi walkę do ko1ira, ale 
to oznaczałoby zniszczenie władzy radzieckiej. Jeśli zaś uznać, że problem 
<.<Zdrady» nie tak wygląda, to należy sojusz utrzymać i uczciwie wspólpru
co\\1 ać,'. 

Po upływie zaledwie dwóch miesięcy Splrydonowa zmieniła zdanie: JO czerw
ca 1918, na otwartym posiedzeniu sekcji chłopskiej CKW Rad ostro potępiła 

układ brzeski. Przyczyną tego przesunięcia opinii nie była zapewne odmienna 
ocena samego traktatu pokojo\\'ego, lecz pon·stanie „Kombiedów", stano\viących, 
jak wiemy, J<amień obrazy dla Spirydonowej i wielu innych działaczy lewic)' 
SR. 

Na wspomnianym kwietniowym zjeździe lewicy eserowskiej wielu działaczy 
ostrzegało partię przed zerwaniem z bolszewikami. Trutowski przedstawił dele
gatom zjazdu następującą alternatywę: „albo współpraca z bolszewikami we 
władzach centralnych w celu realizacji zadań rewolucji socjalnej, a głównie 

socjalizacji ziemi, albo [ ... ] na czele kontrrewolucji". Kolegajew ostrzegał Zjazd, 
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że „chłopstwo, na którym partia pragnie się oprzeć, oceni negatywnie jej 
odejście od władzy i wyrzuci ją za burtę budownictwa nowej Rosji". Natanson 
podkreślał, że trudno by prowadzić politykę zerwania układu brzeskiego nie 
mając po swojej stronie mas. W wyniku kilkudniowej dyskusji większość 'dele· 
gatów wypowiedziała się jednak za odwołaniem przedstawicieli z rządu. Proszjan 
wprawdzie zastrzegał się (po głosowaniu), że decyzja ta nie oznacza jeszcze 
walki przeciwko bolszewikom, ale w ciągu najbliższych miesięcy zapewnienie 
to nie znalazło pokrycia. 

W pierwszym okresie po ratyfikacji układu brzeskiego i wyjściu z rządu 

lewicy SR, partia ta istotnie nie propagowała otwartej walki przeciwko bolsze
wikom, licząc się być może z nastrojami mas, które zaaprobowały pokój. Acz
kolwiek problem Brześcia nie schodził ze szpalt jej prasy, lewica nie nawoły
wała też do aktywnego zerwania układu. Taktyka ta jednak uległa radykalnej 
zmianie w czerwcu 1918. \Vobec powołania na początku czerwca przez rząd ra
dziecki „Kombiedów" i ich działalności n3 wsi partia lewych SR przeszła do 
ofensywy przeciw bolszewikom. Spirydonowa w swoim wystąpieniu na v Zje
ździe Rad w dniu 5 lipca (tj. w przededniu spisku) ostro zaatakowała dyktaturę 
aprowizacyjną stosowaną przez władzę radziecką na wsi. Nie należy zapomi
nać - stwierdziła - że ludność Rosji rekrutuje się w 90 proc. z elementów 
drobnomieszczańskich; w tych warunkach - podkreśliła Spirydonowa - tylko 
dyktatura proletariatu i całego chłopstwa ma rację bytu w Rosji. „Wy (bolsze
wicy - ff.Z.) niesłusznie operujecie terminem - biedne chłopstwo, oto co nas 
różni". Z trybuny V Zjazdu Rad padły z ust Spirydonowej groźne słowa: „w sy
tuacji, kiedy chłopi są krzywdzeni i deptani [„.] w moich rękach może się 

znaleźć tenże pistolet i ta bomba (aluzja do zamachu, którego dokonała niegdyś 
na carskiego gubernatora w Borysoglebsku - H. Z.). Oskarżam bolszewików 
o zdradę interesów chłopskich". 

Nie tylko Spirydonowa groziła zamachem na V Zjeździe Rad. „organizowa-

Pobór wojska, 1918 

nie «Kombiedów» - oświadczył Kamkow - to kontrrewolucja". \V dalszyn1 
ciągu swego przemówienia domagał się zerwania układu brzeskiego, a z law 
lewicy eserowskiej rozległy się okrzyki: „Przecz z Mirbachem!" Następnego dnia 
rozpoczęli powstanie w Moskwie, poprzedzone zabójstwem niemieckiego amba· 
sadora Mirbacha i zamachem na feldmarszałka Eichhorna w Kijowie. Celem 
powstania, jak zeznawali potem jego inicjatorzy, było sprowokowanie zerwania 
układu brzeskiego. 

Spisek lewicy eserowskiej został zlikwidowany w ciągu jednej doby; orga
nizatorzy buntu zostali aresztowani, a 13 najaktywniejszych jego uczestników 
zostało rozstrzelanych (wśród nich Aleksandrowicz - zastępca Dzierżyńskiego). 

Wśród aresztowanych znaleźli się m. in. Spirydonowa, Proszjan, Kamkow, Po
pow, Karelin, Sablin i inni. Spirydonowa i Sablin skazani zostali na 1 rok wię
zienia, a reszta na 3 lata. (Spirydonowa i Sablin zostali zwolnieni pod koniec 
roku 1918). 

Przebieg procesu przywódców, jak również reakcja większości organziacji 
przemawiają za tym, że spisek był dziełem kierownictwa partii i że terenowe 
organizacje nie zostały uprzedzone przez KC o mającym nastąpić w Moskwie 
wybuchu. Spirydonowa zeznała na procesie, że zjazd partii upoważnił KC do 
zerwania układu brzesldego, ale nie sugerował metod ani środków osiągnięcia 

tego celu. 
\\'iększość terenowych organizacji lewych eserów potępiła spisek, ale należy 

wziąć pod uwagę, że miało to miejsce już po jego zdławieniu. Trudno przewi
dzieć, jaka byłaby ich reakcja w przypadku zwycięstwa spiskowców. 

Trocki stwierdził na V Zjeździe (już po likwidacji spisku), że partia jako 
całość nie może ponosić odpowiedzialności za działalność KC, lecz partia tym 



J ę różni od tłumu, że jej członków łączą więzy duchowe. Chcemy wiedzieć 
!świadczył - czy członkowie lewicy eserowskiej będą w dalszym ciągu wystę
'IOwać pod sztandarem KC, czy te:i: przejdą na platformę radziecką. O tym po-

inna zadecydować każda grupa tej partii na własną rękę. 
Działacz bolszewicki Smidowicz (na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ruo

·kiewskiej w dniu 8 lipca 1918), oceniając wystąpienie lewicy eserowskiej, uznał, 
:e spisek zaskoczył partię, a szczególnie organizacje terenowe; w końcowych 

~ywodach podkreślił, że nie lewica eserowska kierowała wydarzeniami, lecz 
>dwrotnie - kierownict.wo tej partii dało się ponieść żywiołowi. 

Władza radziecka nie rozciągnęła więc odpowiedzialności za spisek na całą 

>artię. Potępiając awanturnictwo kierownictwa lewicy SR V Zjazd Rad, w re
mlucji powziętej w tej sprawie stwierdził, że „dla tej części partii, która soli
laryzuje się z zabójstwem Birbacha [ ... } i z powstaniem przeciwko władzy ra
lzieckie.i, nie może być miejsca w Radach Delegatów Robotniczych i Chłop

' kich". W przemówieniu zamykającym Zjazd Swierdłow wyraził nadzieję, że 

••iększość lewych eserowców potępi awanturę kierownictwa i będzie kontynuo-
1 · ała współpracę z bolszewikami. „lViemy - stwierdził on - jak słabe są nasze 
·iily w porównaniu z tą ogromną pracą, jaką prowadzą Rady, i wiemy, że 

dejście wielu lewych eserowców ujemnie odbije się na pracy w terenie. Dla-
ego winniśmy dać możność kontynuowania pracy tym spośród lewych eserów, 
<tórzy mogą z nami współdziałać; winniśmy przyciągać ich do pracy, a nie kie
:ować się przekonaniem, że nikogo z nich do pracy dopuszczać nie mo:i:na". 

W miarę rozpowszechniania się wieści o wydarzeniach, jakie miały miejsce 
1-7 lipca w stolicy, przeciwko KC lewicy eserowskiej występowało coraz wię
·ej terenowych ogniw tej partii, co w konsekwencji doprowadziło do rozłamu 

powstania ró:i:nych grup. Te ostatnie koncentrowały się wokół takich pism, 
lfak „Znamia Borby", „\Vola Truda"; grupie zorganizowanej wokół „\Voli Truda'' 
~rzewodzili Kołegajew, Ustinow i Bicenko. 18 sierpnia 1918 ogłosiła się ona 

1p artią „narodników-komunistów", deklarując pełną współpracę z bolszewikami. 
Większość natomiast spośród grup, które odmówiły swego zaufania KC lewicy 
>R, przeciwstawiała się wprawdzie walce z władzą radziecką, ale jednocześnie 
11trzymała opozycję wobec polityki aprowizacyjnej rządu radzieckiego, określa

jąc działalność „Kombiedów" jako wulgarny komunizm, podważający dekret 
10 ziemi. 

Częśc działaczy (a wśród nich Maria Spirydonowa) odrzekła się wszelkiej 
vspółpracy z bolszewikami. W liście do KC partii bolszewików z listopada 191R 

ISpirydonowa pisała m. in.: „nie padliśmy na kolana, nie prosiliśmy o przeba
Gzenie ani o litość, jak ci wszyscy z «\\7oli Truda» i «narodnicy komuniści»" . 

Spirydonowa zeszła do podziemia i przez wiele lat prowadziła walkę prze
ciwko władzy radzeickiej. Osobisty los Spirydonowej odzwierciedlał dramatyczae 
.dzieje partii, którą reprezentowała. Lenin jeszcze podczas spisku moskiewskiego 
hv wystąpieniu na V Zjeździe Rad) mówił, że Spirydonowa jest człowiekiem 

na wskroś uczciwym, ale b iada partii, w której nawet ludzie tego pokroju po
sługują się w walce oszczerstwem i demagogią. 

Wielu spośród byłych działaczy lewicy eserowskiej (Kolegajew, Bicl'nko, 
Zaks i inni) kontynuowało po spisku lipcowym współpracę z bolszewikami 
i brało aktywny udział w życiu państwowym Rosji Radzieckiej, a następnie 

~,·stąpiło w szeregi partii b olszewickiej. 

Dramat lewicy S R, tragiczne losy takich JeJ założycieli i przywódców jak 
!\laria Spirydonowa - były również jednym z wielkich dramatów Wielkiej Re
wolucji Socjalistycznej. Rewolucji tej towarzyszyła najostrzejsza forma walki 
klasowej - wojna domowa i interwencja zbrojna z zewnątrz. Inicjatorem te.i 
wojny była kontrrewolucja, władza radziecka z cit:żkim sercem podjęła wy
zwanie. Na biały terror bolszewicy odpowiedzieli czerwonym. Lewica ese
rnwska nie chciała się z tym pogodzić, żądała wsp;mhlomyślności wobec wro
gów, w obliczu najwyższego zagroźenia propagowała chwiejność i władzę kl:i 
sowego kompromisu. Byłaby to śmierć rewolucji. Rewolucja przetrwała. Jest 
to wiekopomną zasługą bolszewików - jako jedyna partia rewolucyjnego obozu 
doszli do kresu. Nie jest ich , winą, że inni doń nie dotarli. 
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Delegaci na V Ogółnorosyjski Zjazd Rad udają się na posiedzenie. 
Moskwa - Teatr Wielki - lipiec 1918 

W. I. Lenin 
DLACZEGO SOCJALDEMOKRACJA POWINNA WYPOWIEDZIEĆ 
ZDECYDOWANĄ I BEZWZGLĘDNĄ WOJNĘ SOCJALISTOM

-REWOLCUJONISTOM? 
I. Dlatego, że kierunek naszej myśli społecznej, znany pod nazwą 

„socjalistyczno-rewolucyjnego", w rzeczywistości odchodzi i odszedł od 
jedynej obecnie istniejącej międzynarodowej teorii rewolucyjnego so
cjalizmu, tj. od marksizmu [ ... ] 

2. Dlatego, że nurt s.-r. bezradnie kapituluje przed panującym 
kierunkiem rosyjskiej myśli społeczno-politycznej, który należy nazwać 
liberalno-narodnickim. Powtarzając błąd „Narodnej Woli" i całego sta
rego rosyjskiego socjalizmu w ogóle, socjaliści-rewolucjoniści nic do
strzegają zupełnie słabości wewnętrznej sprzeczności tego kie
runku [ ... ] 

3. Dlatego, że socjaliści-rewolucjoniści, na skutek wspomnianego 
wyzeJ zupełnego braku zasad w dziedzinie zagadnień międzynarodo
wego i rosyjskiego socjalizmu, nie rozumieją czy nie uznają jedynej 
rzeczywiście rewolucyjnej zasady walki klasowej. Nie rozumieją oni, 
że we współczesnej Rosji rzeczywiście rewolucyjna i prawdziwie so
cjalistyczna może być jedynie partia zespalająca socjalizm z rosyjskim 
ruchem robotniczym, który wraz z rozwojem kapitalizmu rosyjskiego 
szerzy się z coraz większą siłą [ ... ] 
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4. Dlatego, że mając lekceważący stosunek do socjalistycznej ideo
logii, a chcąc oprzeć się jednocześnie i w równej mierze i na inteli
gencji, i na proletariacie, i na chłopstwie - partia socjalistów rewo
lucjonistów tym samym nieuchronnie (niezależnie od swej woli) zdąża 
ku politycznemu i ideologicznemu ujarzmieniu rosyjskiego proletariatu 
przez rosyjską burżuazyjną demokrację [ ... ] 

5. Dlatego, że już te praktyczno-programowe żądania, które socja
liści-rewolucjoniści zdążyli - nie powiem: wysunąć, ale chociażby: 

nakreślić, ujawniły z zupełną wyrazistością, jak ogromną szkodę przy
nosi w praktyce brak zasad cechujący ten kierunek. Na przykład 

agrarny program-minimum [ ... ] po pierwsze wprowadza w błąd za
równo chłopstwo, obiecując mu jako „minimum" socjalizację ziemi, 
jak i klasę robotniczą, wywołując w niej zupełnie fałszywe wyobra
żenie o rzeczywistym charakterze ruchu chłopskiego [ ... ] 

6. Dlatego, że umieszczając w swoim programie i propagując terror 
w jego obecnej postaci jako środek walki politycznej, socjaliści-rewo
lucjoniści wyrządzają przez to poważne szkody ruchowi, niszczą nie
rozerwalną więż łączącą socjalistyczną pracę z masami rewolucyjnej 
klasy. Żadne słowne zapewnienia i zaklęcia nie mogą obalić tego nie
wątpliwego faktu, że współczesny terror, tak jak go stosują i propa
gują socjaliści-rewolucjoniści nie pozostaje w żadnym związku z pracą 
wśród mas, dla mas i wraz z masami, że organizowanie przez partię 
aktów terrorystycznych odciąga nasze nader nieliczne siły organiza
cyjne od ich trudnego i bynajmniej jeszcze nie wykonanego zadania 
zorganizowania rewolucyjnej partii robotniczej, że w praktyce terror 
socjalistów-rewolucjonistów jest niczym innym jak walką sam na sam, 
zupełnie potępioną przez doświadczenie historii. 

(W. I. L en i n, Dz·iela, t. 6, Warszawa 1951) 

Lenin i Uljanowa w drodze na posiedzenie V Zjazdu, Moskwa - lipiec 1918. 

O buncie lewych eserów w prasie polskiej 
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<a·e uvr&.rt k. d.n. !I l:poa. Podtug ~ JCD\D.c ·, 11·:.t J:a nz~6w d.arirne 
p:ozyg?towancgo. programu mia- lfO rządu ur~Jmg . 0C'%yw· ·~. 
illo. Je-dD'X:l: 01e „. różnych ytu1cj1 je1t wpr('iona. Dt-1tre~ 
«hiehi!C'ach m: •·a ZIB~ mob!liucji w~7. '9tkicll el~-
wb_dz w E~l'Ojt. roc-. o~~· UW' liuri nzyjn_ eh pn~j(', 
len_ie 1. z~nby?le hr~uila •"!ol ie buriuuj:1 u:dć ~d.się ~ 
ble n~1e11czc:i·tm dz•da- W i:J'nm p-,ufrr.n ~. !<' nacay, ie bt

•ty.m m1 ł być twnr '"' w K.romlu dzie enłt-'.ła ułiro JDJ • ko-
:ł przcwodn~twcm Leniu .zsrv. Mi~ zkati.e bmiua&riae 

9."•zerbro.3yj1ki k(lng. l!O'llie-bw n,«)40 dn .ram i ~ 
'.I'.·~~·~m dz:C'ii mintł zuipeb:We mm. 

k o e: 

Socjal-,rewolucjoniści wrogami 
pokoju w Brześciu L"tewskim 

S• oni gotowi prowad1l6 woln' dale) 

J•P \ SA f R NCl'SKA O ZA. 
BóJSTWJe 
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„Gazeta Poranna" z 7 VII 1918 
l•rzegląd \Vieczorny" z 9 i 11 VII 1918 
Kurier Polski" z 8, 10 i 13 VII 1918 

>.urier Warszawski" z. 8 i 9 VII 1918 

REWOLUCJA ze zdumiewającą konsekwencją doprowadza każdą 

sytuację do logicznego końca, w sposób nieubłagany demaskuje cale 
ubóstwo, całą zbrodniczość każdej błędnej taktyki. 

Lewicowi eserowcy, uwiedzeni szumnym frazesem, już od kilku 
miesięcy krzyczą: „Precz z Brześciem, niech żyje powstanie przeciw 
Niemcom!" 

Odpowiadaliśmy im, że w obecnych warunkach, w obecnym okre
sie historycznym lud rosyjski nie może i nie chce wojować. Zamknąw
szy oczy na rzeczywistość, z szalonym uporem przeprowadzali w dal
szym ciągu swą linię, nie czując, że drogi ich i mas ludowych coraz 
bardziej się rozchodzą - dążąc do tego, by za wszelką cenę, chociażby 
przemocą, narzucić tym masom swą wolę, wolę Komitetu Centralnego, 
w którego skład wchodzili zbrodniczy awanturnicy, inteligenci-histe
rycy itp. I w miarę tego, jak się oddalali od ludu, zaczynali zdobywać 
sobie coraz większą sympatię burżuazji, która spodziewała się ich 
rękami zrealizować swoje zamierzenia. 

Zbrodniczy akt terrorystyczny i bunt ostatecznie i całkowicie 

otworzyły oczy szerokim masom ludowym na to, do jakiej przepaści 
ciągnie Ludową Rosję Radziecką zbrodnicza taktyka lewicowo-eserow
skich awanturników [ ... ] 

Prowokuje się nas do wojny z Niemcami, kiedy nie możemy nie 
chcemy prowadzić wojny. 

LENIN 

(W. r. Le n i n , Dzieła, t. 27, warszawa 1954) 



TELEGRAMY 

W. I. LENINA 

W SPRAWIE LIKWIDACJI BIAŁOGWARDYJSKIEGO BUNTU LEWICO\."YCH ESEROWCÓW 
W MOSKWIE ·- DO WSZYSTKICH KOMITETÓW REJONOWYCH RKP - DO WSZYSTKICH 
REJONOWYCH RAD DELEGATÓW - DO WSZYSTKICH SZTABÓW ARMII CZER?!ONEJ -
T E L E F O N O G R A M - 6 LIPCA 1918 

6KOŁO GODZillY TRZECIEJ J;'O POŁUDNIU W AMBASADZIE NIEMIECKIEJ RZUCO 
NO IJllIE BOMBY KTÓRE CI:ij:ZKO ZRANIŁY MIRBACHA - JEST TO WYRAZNIE RO 
BOTA MONARCHISTÓW LUB TEŻ TYCH PROWOKATORÓW KTORZY Cl'Cł WCiłGNłC 
ROS.Jl DO WOJNY W IllTERESIE KAPITALISTÓW ANGIELSKO-FRANCUSKICH KTO 
RZY PRZEKUPILI RÓWNIEŻ CZECHOSUll'/AKÓW - ZMOBILIZOł/AC WSZYSTKIE SIŁY 
- URUCHOMIC NIEZWŁOCZNIE WSZYSTKO W CELU SCHWYTANIA PRZESTi PCÓW -
ZATRZYMYWAC WSZYSTKIE SAMOCHODY I NIE WYPUSZCZAC BEZ POTRÓJNEJ KONTRO 
LI -

PRZEWODNICZłCY RKL - W ULJANOW L E N I N 
'l' E L E r o !< u G tt A M DO RADY MOSKIEWSKIEJ 6 LIPCA 1918 

PRZEKAZAC DO WSZYSTKICH KOMISARIATÓW ~IASTA I PRZEDMI~C W PROMIENIU 
50 WIORST - OPRÓCZ SAMOCHODÓW KOMISARZY LUDOWYCH PRZEPUSZCZAC TYLKO 
SAMOCHODY ODDZIAŁóW BOJOWYCH - ZATRZYMYWAC WSZYSTKIE SAMOCHODY KOMI 
SJI NADZWYCZAJNEJ DO' WALKI Z KONTRREWOLUCJł - ARESZTOWAC WSZYSTKICH 
LEWICOWYCH ESEROWCÓW CZŁONKÓW TEJ KOMISJI ŻWLASZCZA ZAKSA I ALEKSANDR( 
WICZA - LUDZI BUDZłCYCH WłTPLIWOSCI DO JAKIEJ PARTII NALEŻł PRZYWO 
ZIC NA KREML DO WYJASNIENIA -

PRZEWODNICZłCY RKL L E ~ I N 

T E L E F O N O G R A M DO RADY łłOSKIEWSKIEJ 7 LIPCA 1918 
GODZillA 1 MINUT 30 

PRZEKAZAC NIEZWŁOCZNIE DO BASMANNEJ LEFORTOWSKIEJ I SOKOLNICKIEJ -
W TYM KIERUNKU UCIEKAJł LEWICOWI ESEROWCY W LICZBIE 100 LUDZI z SA 
MOCHODEM PANCERNYM - PRZEOOI:ij:WZiłC WSZELKIE SRODKI ABY SAMOCHÓD TEN 
ZATRZYUAC - L E N I N 
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T E L E F O N O G R A M - DO MCSKIEWSKIEJ RADY DELEGATOW 7 LIPCA 
PRZEKAZAC WSZYSTKIM GMINNYM WIEJSKIM I POWIATOWYM RADOM DELEGATÓW 
GUBERNI MOSKIEWSKIEJ - ROZBITE BANDY LEWICOWYCH ESEROWCÓW KTÓRZY 
POWSTALI PRZECIWKO WŁADZY RADZIECKIEJ ROZPRASZAJł SIJ PO OKOLICY -
UCIEKAJł PRZYWÓDCY CAŁEJ TEJ AWANTURY - PODJłC WSZELKIE KROKI W CELU 
SCHWYTANIA I ZATRZYMANIA TYCH KTÓRZY OSMIELILI Sii POWSTAC PRZECIWKO 
WŁADZY RADZIECKIEJ - ZATRZYMYWAC WSZYSTKIE SAMOCHODY - NA SZOSACH 
OPUSCIC WSZiDZIE SZLABANY - ZGRUPOWAC PRZY NICH UZBROJONE ODDZIAŁY 
MIEJSCOWYCH ROBOTNIKÓW I CHŁOPÓW - MAMY mFORMACJE ŻE JEDEN SAMOCHÓD 
PANCERNY KTÓRY BYŁ W R.ij:KACH POWSTArtCóW PRZEDARŁ SI:ij: ZA MIASTO -
PODJ.4.C WSZELKIE ~RODKI W CELU ZATRZYMANIA TEGO SAJ.lOCHODU -

PRZEWODNICZłCY RKL L E N I N 

POSTANOWIENIE - T E L E F O N O G R A M 8 LIPCA 1918 

POLECA Sii WSZYSTKIM DZIELNICOWYM RADOM DELEGATÓW I ORGN~IZACJOM 
ROBOTNICZYM NIEZWŁOCZNIE WYSŁAC MOŻLIWIE JAK NAJWI:ij:CEJ UZBROJONYCH 
ODDZIAŁÓW CHOCIAżBY CZ~CIOV!O ROBOTNICZYCH W CELU SCHWYTANIA ROZBIE 
GAJłCYCH SU: BUNTORNIKĆW - ZWROCIC SPECJALNł UWAGij: NA REJON DWORCA 
KURSKIEGO ORAZ NA WSZYSTKIE INNE !1NORCE - USILNIE PROSIMY O ZORGANI 
ZOWANIE JAK NAJWI.ij:KSZEJ ILOSCI ODDZIAŁÓW AZEBY NIE PRZEPUSCIC ANI 
JEDNEGO Z UCIEKAJłCYCH - ARESZTOWANYCH PRZEPUSZCZAC DOPIERO PO TRZY 
KROTNEJ KONTROLI I CAŁKOWITYM UPEWNIENIU Sii ŻE DANA OSOBA NIE UCZE 
STNICZYLA W BUNCIE - L E N I N 

T E L E C R A M - DO RAD DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I ARMII CZF..IlWONEJ 
W !.!!ASTACH BOGOROOOK POKROW PIETUSZKI WLODZI!.!IERZ KIRŻACZ PAWŁOWS 
KIJ POSAD ORIECHOWO CZERKUSZYNO ALEKSANDROW DMITROW OZIERY JEGO 
RIEWSK BRONNICY - 8 LIPCA 1918 

ROZBITE BANDY ZBUNTOWANYCH LEWICOWYCH SOCJALISTÓW RE'HOLUCJONISTÓW 
W POJEDYNIQ: I MAŁYMI GRUPKAMI ROZPROSZYŁY Sii PO LASACH GDZIE UKRY 
WAJł SI:ij: ZA DNIA - WOBEC ZUPEŁNEGO BRAKU ŻYWNOSCI GŁÓD ZMUSZA ICH 
DO TEGO ŻE NOCł PROSBAMI LUB GWAŁTEM USILUJł ZABIERAC OKOLICZNEJ 
LUDNOŚCI ROZMAITE PRODUKTY - WSZYSTKIE RADY DELEGATÓW KOMISARIATY 
WOJSKOWE KOMITETY ROBOTNICZE I WIEJSKIE POWINNY NATYCHMIAST POD 
JłC KROKI W CELU OCZYSZCZENIA SWYCH REJONÓW Z BUNTOWNIKÓW - TRZEBA 
JAK NAJDOKŁADNIEJ SPENETROWAC TEREN ZATRZYMUJłC WSZYSTKIE PODEJ 
RZANE OSOBY I USTALAJłC W KAŻDYM POSZCZEGÓLNYM WYPADKU CZY DANA 
OSOBA NALEŻY CZY TEŻ NIE NALEŻY DO BUNTOWNIKÓW - WYJASNIC CAŁEJ 
LUDNOŚCI JAK NIEBEZPIECZNA JEST DLA NIEJ OBECNośC BUNTONNIKĆW -
ORGANIZOWAC WSZiDZIE SAMOOBROłfl: SPOŚRÓD ODDANYCH WŁADZY RADZIEC 
K!EJ ROBOTNIKÓW I BIEDNYCH CHŁOPĆW - O WSZYSTKICH ARESZTOWANYCH 
MELDOWAC MOSKWA LUDOWY KOMISARIAT SPRAW WOJSKOWYCH ORAZ OGÓLNORO 
SYJSK.A KOMISJA NADZWYCZAJNA DO WALKI Z KONTRREWOLUCJł -

PRZEWODNICZłCY Rll L E N I N 

T E L E G R A !:I - WORONEŻ - DLA KOMISARZA IWANOWA 11 LIPCA 1918 

BUNT LEWICOWYCH ESEROWCÓW I ZDRADA MURAWJOWA ZOSTAŁY CAŁKOWICIE 
ZLIKWIDOWANE - NIEZB~DNA JE:lT WZMOŻONA POMOC NA FRONCIE CZECHO 
SŁOWACKIM - NA FRONCIE KUB~SKIM WŚZYSTKIE SIŁY SKIEROWAC NIE NA 
POSUWANIE SI:ij: NAPRZÓD A NA ZORGANIZOWANIE CAŁKOWITEJ I PEWNEJ 
OOUJNY DROO ZE STANICY TICHORECKIEJ DO CARYCYNA I Z CARYCYNA NA 
PlllllOC - NA FRONCIE CZECHOSŁOWACKIM DOWÓDZTWO SPRAWUJł NA RAZIE 
MIECHANOSZYN KOBOZIEW I BLAGONARWOW -

PRZE'!IODNICZłCY RKL L E N I N 

[Teksty telegramów wg: w. I. Le n i n, „Dzieła", t. 27, Warszawa 1954) 
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Teatr Telewizji-Warszawa, „Szósty lipca" Michała Szatrowa w reżyserii Jerzeiro 
Krasowskiego; kwiecień 1965. Ignacy l\Iachowski (Lenin), Stanisła\v Jasiukiewicz 

(Boncz-Brujewicz) 

scena zbiorowa z telewizyjnego spel<taklu „Szóstego lipca". Sztab eserów. _.. 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO: 

M, SZATROW - „SZOSTY LIPCA" 

MOLIERE - „DON JUAN" 
W. BOGUSŁAWSKI - „HENRYK VI NA ŁOWACH" 

W. SZEKSPIR - „JAK WAM SIĘ PODOBA" 
A. FREDRO - „ZEMSTA" 

\V. SZEKSPIR - „BURZA" 

W PRZYGOTOWANIU: 

L. KRUCZKOWSKI - „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOSCI" 

W REPERTUARZE. SCENY KAMER,Y.NEJ: 

CALDERON - „KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWROCONA" 
J. RACINE - „FEDRA" 

W. KYRKLUND - „MEDEA Z MBONGO" 
B . DROZDOWSKI - „KONDUKT" 

A. STRINDBERG - „PELIKAN" 
S. J. WITKIEWICZ - „NOWE WYZWOLENIE" 

W PRZYGOTOWANIU : 

A. $CIBOR-RYLSKI - „RODEO" 

DYREKTOR TECHNICZNY: 
ZBIGNIEW JAWORSKI PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 

MIECZYSŁAW WOJCZYNSKI 

SZEWSKIEJ: 
KIEROWNIK TECHNICZNY: MIKOŁAJ BRATASZ' 
MIROSŁAW DZIKI 

MODELATORSKIEJ: 
BRYGADIER SCENY: ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
ANTONI KOŁACZEK 

STOLARSKIEJ: 
KIEROWNICY PRACOWNI: MICHAŁ PRAJSNER 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: MALARSKIEJ: 
WANDA PRECKAŁO TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: TAPICERSKIEJ : 
JÓZEF PRECKAŁO RYSZARD TKACZYK 

PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: SLUSARNIA : 
ZOFIA HEJNE KAZIMIERZ B ABIEC 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: JANUSZ ŁOZA 
SUFLER: KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

REALIZACJA DŻWIĘKU: HUBERT BREGUŁA 
SWIATŁO: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Cena 4 zł -

WON - Zam. 167/70 - 500 - C-7/68 

BKDAK'l'OB PBOOBAll'U 
RANNA BABBBCKA-PABTYKA 
OPBACOWARim OBArICZNm 
WA:NDA GOl.KOWSKA 
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