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Wielka Kartagina prowadziła trzy wojny. 

Po pierwszej była jeszcze potężna. 

Po drugiej jeszcze zamieszkała. 

Po trzeciej nie można już było jej odnaleźć. 

1954 - Be rtolt Brecht 

i 

I 

I 



19 marca 1865 
Rozczytalem się w historii Napoleona i 
Aleksandra. W tej chwili ogarnęla mnie 
fala radości i wiary w możliwość wyko
nania rzeczy wielkiej - myśl o napisa
niu powieści psychologicznej o Aleksan
drze i Napoleonie. Cala podlość, cala fra
zeologia, cale szaleństwo, cala sprzeczność 
otaczających ich ludzi i ich samych. ( ... ) 
( ... ) Trzeba napisać swoją powieść i w tym 
celu pracować. 

20 marca 1865 
Pogoda cudowna. Jestem zdrów. Bylem 
konno w Tule. Wielkie myśli. Plan histo
rii Napoleona i Aleksandra nie oslabl. Po
emat; jego bohaterem bylby slusznie czlo
wiek, wokól którego się wszystko grupu
je, i bohaterem jest wlaśnie ten czlo
wiek. ( ... ) 

24 września 1865 
Lepiej. Czytalem swoje rzeczy. Nie inte
resuje ich to. Ale wydalo mi się na tyle 
niezle, że nie warto przerabiać. Nicolas -
trzeba dodać milość życia i strach przed 
śmiercią na moście. A Andrzejowi wspom
nienia o bitwie pod Brilnn. 

29 września 1865 
Ze zdrowiem kiepsko - utin. Napisalem 
do Sierioży i do Djakowów. Caly dzień 
pisalem Bitwę niedobre. Nie idzie -
nie to. ( ... ) 

15 października 1865 
( ... ) Żólć, zlościlem się na myśliwego. Po
lowanie kiepskie . Dwa rozdzialy doklad
nie przemyślalem. Brykow i Dolochow 
nie wychodzą mi. Malo pracuję. Z Sonią 
wczoraj odbylem decydującą rozmowę. 
Na nic to - ona jest w ciąży. ( ... ) 

20 października 1865 
( ... ) Wyczerpuję sily polowaniem. Czyta
lem na nowo i przerabialem. Pisanie po
suwa się naprzód. Scenę z Dolochowem 
naszkicowalem. Z Sonią żyję w wielkiej 
zgodzie. (. . .) 

10, 11, 12 (listopada) 1865 
( ... ) Piszę, zdrowie w porządku; nie obser
wuję. Kończę trzecią część. Wielkie rze
czy dobrze się rozjaśnia. Upolowalem w 
ciągu pól godziny dwa zające. (. .. ) 

· Lew Tolstoj - Dzienniki 

( ... ) Bardzo się cieszę , Czcigodna Księżno, 
z . przypadku, który sprawil, że przypom
nu~,la sobie Pa_ni o mnie, a w dowód tego 
spieszę uczynić dla Pani rzecz niemożli
w~, tj: odpowiedzieć na Pani pytanie. 
Kim 1est Andrzej Bolkoński? - nikim 
j~k ~ażda postać stworzona ·przez powieś~ 
ci~pis~r~a, a nie autora biografii czy pa
miętnikow. Wstydzilbym się drukować 
swoje rzeczy, gdyby cala moja praca po
lega~a n~ r.ysowani'!1' portretu, dowiady
waniu się i zapamiętywaniu... Postaram 
si.ę P_OWiedzieć, kim jest mój Andrzej. w 
b~twie .pod Austerlitz? która jeszcze zosta
ni~ , ?pisana, <!le od której zacząlem po
wiesc, , bylo mi potrzeba, żeby zostal zabi
t'!! wspanialy mlody czlowiek; w dalszym 
ciągu mojej powieśei potrzebny byl mi 
tyl~o. staruszek Bolkoń.ski z córką; ponie
waz .1ednak niezręcznie jest opisywać oso
bę niczym nie związaną z powieścią., zde
cydowatem się uczynić wspanialego mlo:.. 
dego czlowieka synem starego Bolkońskie
go. Potem zainteresowal mnie, zarysowala 



mi się jego rola w dalszym ciągu powieś
ci, i ulaskawilem go, zostal tylko ciężko 
ranny zamiast polec. Oto, Czcigodna Księ
żno, calkiem prawdziwe, choć dlatego 
wlaśnie niejasne objaśnienie, kim jest 
Bolkoński. („.) 

Z listu Lwa Tolstoja do Luizy W olkoń
skiej, maj 1865. 

Erwin Piscator (1893-1966) - reżyser niemiec
ki, twórca politycznego teatru proletariackiego. 
Kierował teatrami w Królewcu i Berlinie. W 
latach 1931-35 przebywał w ZSRR, 1936-38 -
we Francji (własna szkoła teatralna w Paryżu). 
Od roku 1939 - w USA (dyrektor Dramatic 
Works Hop w Nowym Jorku); po powrocie do 
NRF (1951) współpracował z wieloma teatrami 
:i:agranicznymi. 
Najwybitniejsze inscenizacje: Maksyma Gorkie
go „Wrogowie" (1920) i „Mieszczanie" (1923), 
Lwa N. Tołstoja „Potęga ciemnoty" (1924), „Ho
pla, żyjem!" Etollera (192'7), „Rasputin" wg A. 
N. Tołstoja (1927), „Szwejk" wg J. Haiika (1928), 
„Tai -· Yang" budzi się" F. Wolffa (1931), Pra
premiera adaptacji „Wojny i pokoju" Piscatora 
wg Lwa N. Tołstoja - 1955 rok w „Schiller 
Theater" (Berlin Zach.) •. 

„( ... ) Adaptac;ę wspanialej powieści Lwa Tol
sto;a „Wojna i pokói" nazwaliśmy z Alfredem 
Neumannem przezornie „Wersją mówioną dla 
teatru"; jest rzeczą oczywistą, że transponując 
to monumentalne dzielo na scenę należy zacho-
wać najdalej idącą ostrożność. . 
Najważniejszą jednak sprawą bylo nie przenie
sienie na scenę, ale sformulowanie, co jest dale
ko ważniejsze, zasadniczych idei utworu, a więc 
w tym wypadku antywojennych tendencji Tol
stoja.(„.) 

(„.) Prosta, pelna tragizmu milość Andrzeja 
Bolkońskiego i Nataszy, czy milość i przyjaźń 
Pierre Bezuchowa jakkolwiek nabrzmiale 
problemami - nie mogly stać się centralną osią 
akcji. Pelne fatalizmu sily wyzwolone przez Na
poleona, idee Rewolucji Francuskiej, id~ce wra~ 
z jego armią na wschód, obrona Ros3i, raczeJ 
tolerowana niż prowadzona przez Kutuzowa, a 
więc krótko - caly wewnętrzny i zewnętrzny 
świat mustaly uzyskać jakieś wzajemne powią
zania, zamierzone niewątpliwie przez Tolstoja, 
którym nadaliśmy jednak pewien nowy sym
boliczny sens. (.„) 

(„.) Jedynym zalożeniem teatru epickiego jest 
zbliżenie widza do akcji dramatu i otworzenie 
mu oczu. Dla osiągnięcia tego używa teatr epic
ki również „przebitek przeszlości", podkreślają
cych precyzyjnie zasadniczą wspólzależność wy
stępujących postaci, ścisly związek losu jednos
tki i spoleczeństwa oraz jednoczesny rozwój 
wszystkich tych czynników. W ostatecznym ra
chunku rzecz jest bez znaczenia: najważniejsze, 
by teatr - obojętnie, epicki czy dramatyczny 
- ·spelnial swą najistotniejszą funkcję, którą 
bylo, jest i będzie ukazywanie widzowi jego 
samego i ws"trząśnięcie nim: „tua res agitur".„ 

Fragmenty artykulu Erwina Piscatora 
„Adaptacja powieści na scenę". 

„Dialog" Nr 3 marzec 1957 

(„.) Odnowienie teatru nie zależy wyłąc:imie od 
sceny, :lecz w równej mierze od publiczności. 
Nie można traktować sztuki wyłącznie z punktu 
widzenia rozrywki lecz - jak tego żądali już 
Diderot i Schiller - należy dostrzegać w niej 
swego rodzaju laboratorium, w którym waży się 
postępowanie człowieka i jego edukacja moral
na. Trzeba rozpatrywać teatr z punktu widzenia 
funkcji, jaką spełnia w społeczeństwie. 

Na tych przesłankach opiera się teatr polityczny 
Piscatora. 
Mówiąc o sobie, Piscator dodał, że celem jego 
inscenizacji nie jest wyłącznie chęć pokazania 
sztuki, lecz pokazania widzom, że ich życie pry
watne i działanie indywidualne są zdetermino
wane przez otaczający ich świat. („.) Wystawie
nie „Wojny i pokoju" uważa Piscator za pew
nego rodzaju konieczność, .gdyż w świecie, w 
któ rym żyjemy, stale waży się sprawa pokoju 
i wojny(„.) 

(.„) Tołstoj był pacyfistą, lecz jego konkluzje 
i konkluzje inscenizatora są odmienne: podczas, 
gdy dla Tołstoja życie toczy się dalej mimo wo
jen, Piscator pragnie wyrazić przekonanie, że 
może nadejść dzień niosący całkowitą zagładę 
życia. („.) 

(„.) Według Piscatora przeznaczeniem człowieka 
jest historia, nie zaś religia ani astronomia. 
Prze:imaczenie to można ująć w swoje ręce, i po 
kierować nim. Może to być przeznaczenie w ro
zumieniu starożytnych Greków, lecz transpono
wane przez Mark~a i w tej formie włączone do 
nowej rzeczywistości s.połecznej i politycznej. 
Problemem jaki powinien stawiać sobie człowiek 
teatru, jest ukazywanie widzowi jego własnej 
historii , historii społeczeństwa, historii politycz
nej (w rozumieniu ,greckiego słowa „polis" w 
najszerszym znaczeniu) - słowem związków po
między makrokosmosem (cały świat historyczny) 
a mikrokosmosem (jednostka). Każdy człowiek 
związany jest ze światem nie jakimiś więzami 
tajemniczymi, lecz otaczającą go rzeczywistoś
cią. („.) 

(„.) Przedstawiciel „Theatre Populaire" przypo
mniał, iż zarzuca się często Piscatorowi, że „ko-



mentarz społeczny" to czysty formalizm - i za
pytał go, czy nie zechciałby odpowiedzieć na ten 
zarzut. Piscator oświadczył, że nie jest forma
listą, podobnie zresztą jak Brecht. Uważa go za 
swego brata, mimo że poglądy ich różnią się 
nieco. Podczas, gdy Brecht ukazuje np. pew,ne 
szczegóły znamienne dla życia społecznego, Pis
cator usiłuje pokazać jakąś ca!ość. Uważa on 
dalej że Matka Courage jest postacią bezcza
sową , podczas gdy on starałby się uhistorycznić 
ją. pokazując wojnę 30-letnią. Brecht pragnie 
oddz i aływać za pomocą pewnych epizodów, u
kazując strukturę; on natomiast chce raczej po
kazać ciągły rozwój. Stąd istniejące między ni
mi różn!ce w pojmowaniu tego co epickie. ( ... ) 

( ... ) Na koniec padło pytanie, czy Piscator -
aczkolwiek zdeA:larowal się już jako „zwolen
nik teatru politycznego i teatru „prowokacji" -
nie sądzi, że byłoby lepiej pozostawić wjjzowi 
swobodę w wyciąganiu wniosków z tego, co 
widzi na scenie, pozwolić mu· na własny sąd. 
Piscator odpowiedział , że obawia się przerostu 
wyobraźni widza. Jak bowiem inaczej wytłu
maczyć sobie dojście Hitlera do władzy i zbrod
nie faszyzmu? Należy więc wszystko objaśnić -
stąd konieczność Narratora czy Komentatora. 
Krót!m mówiąc, widz powinien być współakto
rem, a aktor - także widzem. Obie stro,ny po
winna łączyć wspólna nić zrozumienia, która 
pozwoli im uczestniczyć na pTawach równości 
w rozgrywających się sprawach, rozumieć te 
same myśli - myśli bez początku i bez końca, 
będące właśnie epickim objaśnieniem świata. 

Wywiad z Erwinem Piscatorem 
w „Theatre Populaire" 

DIALOG 6/1956 

KALENDARIUM 

1828 - 28 sierpnia w Jasnej Polanie (Gubernia 
Tulska) urodził się Lew Nikołajewicz, 

czwarty syn Hrabiego Mikołaja i Marii 
Tołstojów. 

1830 - 7 września. Smierć matki. 

1837 - Smierć ojca. 

1841 - Przeprowadzka do Kazania. Opiekę inad 
osieroconym rodzeństwem przejmuje 
ciotka Pelagia Juszkowa. 

1844 - Początek studiów na Uniwersytecie w 
Kazaniu. 

1847 - Tołstoj porzuca uniwersytet. 

1851 - 20 kwietnia. Podróż na Kaukaz. 

1852 - Wrzesień. W „Sowremienniku" ukazuje 
się „Dzieciństwo". Tołstoj zostaje wcie
lony do armii w randze „ogniomistrza 
IV kategorii' i skierowany do 4 baterii 
20 brygady artyleryjskiej. 

1854 - Październik. Ukazują się „Lata chłopię
cę". 

1854-55 - Przeniesienie do Armii Dunajskiej. 
Udział w obronie oblężenia Sewasto
pola. 
Maj . Ukazuje się „Sewastopol w grud
niu". 
Wrzesień - „Sewastopol w maju". 



1856 - Styczeń. „Sewastopol w sierpniu 1855". 
Maj. Ukazuje się opowieść „Dwaj huza
rzy". 
Listopad. Wystąpienie z armii. 
Grudzień - ukazuje się „Poranek Zie
mianina". 

1857 - Ukazuje się „Młodość". Podróż do 
Szwajcarii (Lucerna), Francji, Italii, 
Niemiec. 

1858 1859 - Życie na wsi. Początek działal
ności pedagogicznej - szkoła dla dzieci 
chłopskich w Jasnej Polanie. 

Styczeń. Ukazują się „Trzy śmierci". 

Kwiecień - „Szczęście rodzinne". 

1860 - 1861 - Druga podróż zagraniczna w ce
lu zapoznania się z aktualnym stanem 
szkolnictwa i myśli pedagogicznej. 

1862 - Styczeń. Ukazuje się pierwszy numer 
pisma pedagogicznego wydawanego 
przez Lwa N. Tołstoja - „Jasna Pola
na". 
23 wrzesień. Małżeństwo z Zofią An
drejewną Bers. 

1863 - Luty. Ukazuje się „Polikuszka" i „Ko
zacy". 

1863 - 1869 - Praca nad „WoJnlł i Pokojem". 

1869 - Ukazuje się „Wojna i Pokój". 

I 

1872 - Wznowienie działalności pedagogicznej. 

1875 - Styczeń - kwiecień. Ukazuje się „An
na Karenina". 

1876 - Styczeń - kwiecień. Ukazują się dal-
sze tomy „Anny Kareniny". 

1878 - Wizyta Turgieniewa w Jasnej Polanie. 

1878 - 79 - Powstaje „Spowiedź". 

1884 - „Spowiedź" ukazuje się drukiem (w ję

zyku rosyjskim) w Genewie. 

Z inicjatywy Czertakowa powstaje wy
dawnictwo „Pośrednik", będące ośrod

kiem idei tołstoizmu. 

1886 - Ukazuje się ,,Smierć Michała Iljicza" 
oraz dramat ludowy „Ciemna potęga". 

1887 - Broszura „O życiu". 

1889 - Powstaje „Sonata Kreutzerowska". 

1891 - Zrzeczenie się praw majątkowych na 
rzecz rodziny. 

Wrzesień - zrzeczenie się praw autor
skich za utwory powstałe po 1881 roku. 

1893 - Broszura „Królestwo Boże jest w nas 
samych". 

1897 - Traktat „Co to jest sztuka". 

1899 - Ukazuje się ,,Zmartwychwstanie". 



1900 - Tołstoj zostaje członkiem Rosyjskiej 
Akademii Nauk. 
Powstaje dramat „Żywy trup" (opubli
kowany po śmierci autora w gazecie 
„Russkoje słowo" - 1911). 

1901 - Ekskomunikacja Lwa Nikołajewicza Tol 
sto ja. 

1901 - 1902 - · Ciężka choroba. Pobyt na Kry
mie. Spotkanie z Czechowem i Gorkim. 

1904 - Ostatnia wielka powieść „Hadżi-Murat" 
ukończona. 

(Ukazuje się drukiem po śmierci Toł

stoja) . 

1908 - 28 sierpnia. Wszechświatowe obchody 
80 rocznicy urodzin pisarza. Ukazuje się 
Nie mogę milczeć". 

1909 - 1910 - Ostatnie tragiczne wydarzenia 
w Jasnej Polanie. 
22 lipiec - formalne sporządzenie tes
tamentu. 

28 październik - ucieczka Tołstoja w 
towarzystwie Duszana Makowickiego z 
Jasnej Polany. 

7 listopad - Tołstoj umiera na stacji 
kolejowej Astapowo. 

9 listopada - pogrzeb w Jasnej Pola
nie. 

ROSJA 
CZAS O W 

>~WOJNY 

i POKOJU« 

Europa weszła w wiek XIX pod gwiazdą Na
poleona Bonaparte, który kontynuując serię 
zwycięstw militarnych i sukcesów dyplomatycz
nych tworzy nową mapę polityczną Starego 
Kontynentu. Wzrost hegemonii Francji wywołał 
różne akcje i refleksje. Na przykład Polacy wią
zali z Napoleonem nadzieje na odzyskanie pań
stwowości utraconej po rozbiorach; Anglia zaś 
czuła się zagrożoną i w obawie pr ed utratą 
swych wpływów inicjowała co raz to nowe so
jusze i koalicje antyfrancuskie wciągając do 
nich inne mocarstwa również z niepokojem pa
trzące na wzrost znaczenia Francji i osobistego 
autorytetu Napoleona. 
Jedną z głównych potęg wspierających pra

wie wszystkie antyfrancuskie sojusze była Ro
sja - jedyne mocarstwo zdolne do bezpośred
niego przeciwstawienia się aspiracjom Bonapar
tego. Rosja rządzona od 1801 r. przez cesaPa 
Aleksandra I prowadzila bardzo aktywną po
litykę wewnętrzną i zagraniczną. Z inicjatywy 
nowego władcy podjęto prace nad uporządko
waniem prawodawstwa, dokonano częściowej 
reorganizacji administracji centralnej, zatwier
dzono kilka dekretów wprowadzających zmiany 
w zakresie dysponowania ziemią. Najwartoś
ciowsze jednak były reformy w zakresie oświa
ty i szkolnictwa przeprowadzone w pierwszych 
latach panowania Aleksandra I, kiedy to po
dzielono terytorium Rosji na sześć okręgów 
szkolnych, ustanawiając w każdym z nich uni
wersytet. Jednak żadna z podjętych reform w 
niczym nie naruszała podstaw społeczno-ekono
micznych feudalnego ustroju i nie łagodzila 
podstawowych konfliktów społecznych, które ze 
szczególną siłą uzewnętrzniły się w tym okresie. 

Naczelnym jednak problemem polityki zagra
nicznej Rosji czasów Aleksandra I była rywali
zacja między Rosją i Francją - Aleksander I 
stwierdzil: „Napoleon albo ja, razem panować 
nie możemy". Stosunki rosyjsko-francuskie u
kładały się w jedno pasmo konfliktów i wojen 
rozdzielanych krótkotrwaJymi rozejmami po
kojowym! dla Rosji na ogół bardzo uciążli
wymi (szczególnie pokój w Tylży z 1807 r. wcią
gający Rosję w system tzw. blokady kontynen
talnej). Już w 1805 r. kiedy doszło do utworze
nia trzeciej koalicji przeciw Napoleonowi, Ro

· sja zgłosiła do niej akces stając po stronie Au-
strii i Anglii. Losy tej koalicji rozstrzygnęły się 
w wyniku dwu bitew. Pierwsza z nich mi_ała 



mieJsce 19 X 1805 r. pod Ulm, gdzie Napoleon 
zmusił do kapitulacji 30 tysięc:mą armię aus
triacl\:ą i nie zwracając uwagi na niepowodzenia 
w bitwie morskiej koło Trafalgaru (21X1805) 
skierował się w głąb terytorium monarchii aus
triackiej zajmując Wiedeń . Do drugiej - decy
dującej - bitwy doszło pod Avsterlitz (Sław
ków k . Brna na Morawach) 2 XJI 1805 r . Cofa
jące się główne siły rosyjskie i austriackie li
cząc na swoją przewagę liczebną (87 tys. A~
triaków i Rosjan - 73 tys. Francuzów), na po
lecenie cesarza Aleksandra I i Franciszka I 
(wbrew ostrzeżeniom Kutuzowa) przyjęły bit
wę. Bitwa trzech cesarzy zakończyła się bez
względną klęską sprzymierzonych. Napoleon zaś 
odniósł jedno z najświetniejszych zwycięstw, 
które przeszło do historii wojen jako jedno z 
największych arcydzieł taktyki wojennej. Alek
sander I uciekł po bitwie, szukając winnych 
klęski wśród grona dowódców wojskowych. 

"' Jeszcze nie zostały zakończone rokowania po
kojowe po klęsce - 1805 r., kiedy Prusy roz
poczęły nową akcję antyfrancuską, efektem 
której był atak armii francuskiej na Prusy. W 
dwu bitwach rozegranych jednego dnia (14 X 
1806 r.) pod Jeną i Auerstiidt (południowy za
chód od Lipska) załamała się armia uchodząca 
za najlepszą w Europie, a Napoleon bez prze
S2'lkód posuwał się na wschód, biorąc bez boju 
pruskie twierdze i stolicę państwa - Berlin 
(27 X 1806) .W tej sytuacji Rosja zmobilizowała 
znaczne siły i skierowała je do walki. Trwają
ca całą zimę i wiosnę kampania wojenna, w 
czasie której stoczono kilkanaście bitew - naj
cięższe : pod Pułtuskiem, Gołymi nem i Pruską 
Iławą (obecnie Bagrationowsk w obwodzie ka
liningradzkim), rozstrzygnięta została dopiero 
f4 VI 1807 r., kiedy to wojska prusko-rosyjskie 
doznały druzgocącej klęski w bitwie pod Fryd
landem (obecnie Prawdiusk w obwodzie kali
ningradzkim). Następstwem tej kampanii były 
rokowania pokojowe zakończone traktatem w 
Tylży nad Niemnem (obecnie Sowieck) podpi
sanym 7 VII 1807 r. Przebieg i charakter roz
mów pokojowych w Tylży wyraźnie wykazują, 
że były to rozmowy dwu potęg pretendujących 
do panowania nad Europą, potęg które z tej 
racji w niedługim czasie muszą dokonać bez
pośredniej konfrontacji własnych sił i możliwo
ści. Warunki pokoju tylżyckiego, chociaż przy
nosił on Rosji pewne korzyści terytorialne, mi
mo przegranej wojny, przyjęte zostały przez 
szlachtę rosyjską z dużym niezadowoleniem. 

żródłem takiej postawy społeczeństwa było 
włączenie Rosji do systemu b_Iokady kontynen
talnej i rozciągnięcie na RosJę zakazu handlu 
z Anglią, w wyniku czego ~zr?sły ce?y art~
kuł6w przywoż()IJlych, a rosy1ski wywoz zboza 
został gwałtownie zahamowany. 

Mimo tych zastrzeżeń przez parę Int st~sunki 
francusko~osyjskie układały się w zasadzi~ yo
prawnie, m.in. Rosja zachowała neutralnosc w 
wojnie austriacko-francuskiej 1809 r . Aleksan
der I wykorzystał ten czas na załatwienie róż
nych spraw terytorialnych oraz przeprov:adze
nie dalszych reform wewnętr;i:nych ma~ących 
na celu dalsze unowocześnienie feudalneJ mo
narchii i uspokojenie kół artystyczny~h n~eza: 
dowalonych z efektów dotychczasowei po1ttrk1 
wobec „uzurpatora" na tronie ~rancuskii:i. 
Przez cały czas myślano jednak o meuchronme 
zbliżającym się rozstrzygnięciu problemu : kto 
będzie panował nad Europą? 

Od roku 1810 konflikt zaostrzał się ustawic ">:
nie, choć i Napoleon pragnął termin_ wojny o.d: 
łożyć i Aleksander uważał, że nie Jest do mei 
przygotowany. Jednak posunięcia obu stron i 
obawa zaskoczenia sprawiły, że już w 1811 r. 
po obu stronach koncentrowano siły zbrojne. 
Napoleona pchała do tej wojny chęć utrzyma: 
nia swej hegemonii w Europie, Aleks_andra 2'.as 
skłaniała nienawiść do „uzu!1patora" i pragnie
nie zmazania piętna przegranej z 1805 i 1807 r . 
oraz życiowy interes własnego narodu, które
mu dłuższe trzymanie się systemu blokady. kon
tynentalnej groziło ruiną gospodM"czą. W _pierw
szych miesiąca·ch 1812 r. Napoleo? .zmusił Pn~
sy i Austrię do zawarcia przym1er~a, w. m~sl 
którego miały dostarczyć mu 50_ tysięcy zołme
rzy (20 tys. Prusy, 3_0 tys. ~u~_tn~) oraz ogrom
nych ilości żywności, amumcJI, srodków trans
poctu i wyra,zić zgodę na przema'l"sz p~ze2: ~wo
je terytoria. Odpowiedzią strony rosyJskiei _na 
te posunięcia było ultimatum. (8 IV.1812 r.) zą
dające od Napoleona wycofania "."oJsk z~ Łabę. 
Napoleon odpowiedział rozpoczęciem woiny. 

24 VI 1812 r. ogromna, choć bardzo różnorod
na pod względem składu narodowościow~go, 
„wielka ar.mia" Napoleona (ok. 6?0 tys .. zoł
nierzy i 1300 dział) pr,zekroczyła Niemei;i i we
szła z terytorium Księstwa Wa~szawskiego i;a 
tereny Rosji, z zamiarem _sz~bk1ego PO:konam~ 
roczłonikowanych sił rosyiskich (w p1erwszeJ 
fazie wojny ok. 220 tys. i 900 dział) . Wszystko 



to mialo dokonać się w ciągu 3-4 tygodni i A
le~sander I zmuszony zostanie do prośby o po
kóJ , .ró~oznaczny ze zm1.1szeniem Rosji do cał
kow.iteJ u :egłośc i. . Iść na Moskwę Napoleon nie 
~am1er:zał . s .ytuacia ukształtowała się zupełnie 
maczeJ . Wołska ro?yjskie podzielone na trzy 
głó"'.'ne armie (dowodcy : Barclay de Tolly, Ba
g,~at1~n, 'l;'orm~sow)_ zastosowały taktykę cofa
m.a się, me daJąc się sprowokować do starć na 
większą skale:. W efekcie 3 VIII 1812 r. armie 
B~rcl.aya i Bagrati?na połączyly się p :Jd Smo
len~.kiem, który zaięty został przez Napoleona 
dopiero po wycofaniu się ~łównych sif rosyj
skie~ n.a wschód. Położenie „wielkiej armii", 
z ~toreJ pod. Smoleń skiem znala7ło się ok. 200 
~ysięcY_, stawialo się coraz gorsze, tym bardziej , 
ze woina zaczęła nabierać c;)1arakteru ogólno
narodo"':'ego. Zaczęły tworzyć sie oddziały par
ty:z-anck_ie, ch_łopi uciekając Ptzed nadchodzący
mi WOJ?kami pozostawiali wsie ogołocone ze 
wszystkiego. 

NapoleO!ll stanął wobec alternatywy : - za
trzy::iać się na l!nii. Dniepru i dać odpocząć 
arm11, któ_ra po bitwie pod Smoleńskiem liczy
ła zale~"".ie ok. 160 tysięcy Judzi; - kontynuo
wać. P?sc1g. Wybr~ł drugą możlirwość licząc, że 
Ro~Jame. w obro;i1e Moskwy zdecydują się na 
wa.ną_. bitwę, ktorą on rozstrzygnie na swoją 
kcPvsc, a klęska i zajęcie Moskwy zmusi Alek
s2ndra I do prośby o pokój. 

"" "" 
Społeczeństwo rosyjskie też było niezadowo

lone z przebiegu kampanii, domagało się więk
szego ~.decydowania, żądano zwycięstwa. w tej 
sytuacJ i . Ale~sander I pod wpływem ogólnego 
oburzema mi~nował, (20 VIII 1812 r. ) głównodo
wo~zący;m Michała Kutuzowa. Nowy wódz u
:vazał, ~e V: akt~alnej sytuacji najrozsądniej 
J~t w~i'.lgac armię przeciwnika w głąb kraju 
az do JeJ ~upełnego wykrwawienia się. Na dro~ 
dze. stała Jednak Moskwa, której· bez walki nie 
m?zna był? oddać. Kutuzow zdecydował się 
więc n0: bitwę pod Moskwą. Toczyła się ona 
trzy dm (5-7 IX 1812 r .) koło wsi Borodino 
(110 kn: na _zachód od Moskwy). Bitwa była 
ogr.omm~ za.cięta . Uczestniczyło w niej ok. 250 
t~s1ęcy Z?łmerzy, z czego poległo ok. 100 ty
sięcy. O~ie str.oz:iy. przypisywały sobie zwycię
st"':'o, le ~z _własciw1e pozostała on.a nierozstrzy
gm~ta, cho~ przewagę taktyc2lilą osiągnęli Fran
c1;1zi. Na hi~torycznej naradzie w Filach (obec
nie w granicach Moskwy) Kutuzow przeforso
wał swoje stanowisko : - cofać się dalej (13 
IX). 

Następnego dnia (14 IX) Napoleon wkroczył 
do Moskwy, ale na próżno czekał na poselstwo 
od Aleksandra I, choć kilkakrotnie ze swej 
strony proponował mu pokój. Tak więc zajęcie 
Moskwy nie spełniło nadziei pokładanych w 
tym fakcie. Ponadt,o w Moskwie wybuchł po
żar, spowodowany prawdopodobnie przez nie
ostrożność żołnierzy, cho~ gubernator Moskwy 
- Roztopczyn chwalił się później, że to on ka
zał ją umyślnie podpalić. Spłonęła co prawda 
tylko część miasta, ale wywarło to przygnębia
jące wrażenie i na Napoleonie i na jego armii, 
która liczyła wówczas już tylko ok. 90 tysięcy 
żołnierzy. Napoleon stanął przed koniecznością 
wyboru .między zimowaniem w Moskwie lub 
pośpiesznym odwrotem. Wybrał tą drugą ewen
tualność gdyż armia była już zdemoralizowana 
i wycieńczona, komunikacja z zapleczem co raz 
trudniejsza wskutek partyzantki rosyjskiej na 
tyłach, ataków kozaków i wrogiej postawy 
chłopów. Podejmując decyzję o odwrocie Na
poleon zamierzał iść inną drogą, gdyż ta którą 
szedł na Mos~wę była ogołocona z żywności 
i zniszczona. Opuszczając Moskwę (18-21 X 
1812 r.). Francuzi podjęli nieudaną próbę wy
sadzenia Kremla. Po opuszczeniu miasta Napo
leon skierował się na południowy zachóc;i w 
stronę Kaługi. Jednak przeciwdziałania Kutu
zowa, który w bitwie pod Małojarosławcem 
(24 X 1812 r .) powstmymał ruch wojsk napole
ońskich na tym kierunku, zmusiło pnzeciwnika 
do powrotu na trakt· smoleński. Sytuacja sta
wała się tym bardziej groźna, że rozpoczęła się 
wozesna i ostra zima, do której armia fran
cuska nie była przygotowana. Wszystkie te 
przeciwności pochłaniały tysiące ofiar dziennie, 
a prawdziwe widmo zagłady zawisło nad „wiel
ką armią" przy przeprawie przez Berezynę 
(28-29 XI). Jedynie dzięki bardzo ryzykowne
mu, lecz wręcz mistrzowskiemu manewrowi 
Napoleona udało się uratować · resztki armii 
(ok. 30 tys.) 

Aleksander I nie poprzestał jednak na oswo
bod:reniu terytoriów rosyjskich od .najeźdźcy. 
Wojna wkroczyła w nowy etap gdyż chodziło 
już o położenie kresu supremacji francuskiej 
nad Europą. Mimo że moma było zaiwrzeć po
kój korzystny dla R.osji AlekiSander I postano
Wiił walczyć dalej, aż do zadania cesarzowi 
Francu.zów ostatecznego ciosu i „wyzwolenia" 



całej Europy. Decya:ja o kontynuowaniu wojny 
poza granicami Rosji nie spotkała się z pow
szechnym entuzjazmem w Rosji. Niemniej jed
nak rozwój sytuacji postępował tak szybko, że 
już nie można było zatrzymać ro7JPę<lzonego żY
wiołu, którego finałem była ostateczna klęska 
Na,poleona i kongres wiedeński z całym splo
tem międzynarodowych układów i świętym 
przymierzem. 

Prczedstaiwione wydarzenia znalazły swe od
bicie na kartach „Wojny i pokoju" L . N. Toł
stoja. Co prawda określona filozofia i poglądy 
społeczne rzutują na poglądy autora tego dzie
ła i oceny epoki napoleońskiej, a w „Wojnie 
i pokoju" znajduje to swoje odbicie w pewnych 
odstępach od historyzmu. Mimo to „Wojna i 
pokój" jest wielką powieścią historyczną odda
jącą rzeczywisty charakter opisywanych wyda
rzeń. Sceny „gniewu ludowego" zwłaszcza po 
pożarze Moskwy, ruch partyzanclcl, nastroje u
mysłowe społeczeństwa rosyjskiego lat 1805-
1812, mentalność żołnierzy, wreszcie bogata 
warstwa obyczajowa - wszystko to świadczy 
o przeprowadzonych głębokich studiach histo
rycznych i wielkim wyczuciu charakteru epo
ki Aleksandra I. 

Ludwik Zabielski 
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