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Telesfor Poźniak 

ALEKSANDER SZTEJN I JEGO 
SZTUKA „HOTEL ASTURIA u 

Aleksander Sztejn należy do grona tych dramaturgów radzieckich, 

którży w połowie lat pięćdziesiątych przyczynili się do przezwyciężenia 

kryzysu zarysowanego w literaturze końca lat czterdziestych i po- · 

czątku pięćdziesiątych. Kryzysu, podkreślmy, bardziej dotkliwego w 

dziedzinie teatru niż w poezji czy, szczególnie, prozy, która, po roku 

1953 i XX Zjeździe KPZR, stanęła od razu na czele odnowy. Wyłoniła 

przecież takie dzieła jak Rosyjski las (1953) Leonida Leonowa, jak 

Odwilż (1954) Ilji Erenburga, jak Los człowieka (1957) Michała Szo

łochowa. Sens tych utworów wykraczał poza ramy ściśle literackie 

przez poruszanie, niejako w trybie doraźnym, problematyki moralnej 

i szerzej - filozoficznej. Chodziło przede wszystkim, jak powszech

nie wówczas podkreślano, o powrót do leninowskich zasad w życiu 

społecznym i kulturalnym, o rozluźnienie kanonów estetyki norma

tywnej, o rehabilitację wyobraźni, o przywr.ócenie prawa do ekspe

rymentu i własnego wyrazu w sztuce. 

W dramaturgii wydano walkę szczególnie tu rozplenionej kotur

nowości i schematyzmowi. Przede wszystkim potępiono osławioną 

i zgubną teorię „bezkonfliktowości", która prowadziła nader często 

do naturalistycznego opisywactwa, do „lakiernictwa", względnie do 

wyszukiwania konfliktów zastępczych, sztucznych. Walka ta była trud

na. Nowa problematyka wlewała się zrazu w formy tradycyjne, dzie

więtnastowieczne. Inercja starych gatunków bowiem nie dopuszczała 

do głosu rozwiązań- nowatorskich, chociażby takich, które nawiązy

wały do radzieckiej awangardy teatralnej lat dwudziestych (epoki Wło

dzimierza Majakowskiego, Meyerholda, Tairowa czy Wachtangowa). 

Wszakże wysiłkiem najwybitniejszych przedstawicieli literatury ra

dzieckiej dochodził znów do głosu teatr wyobraźni, teatr metafory 

i symbolu, teatr dyskusji światopoglądowej. świadczy o tym chociażby 

powojenna twórczość Leonida Leonowa (Złota kareta). 

W zapale walki ze schematyzmem usuwano na drugi plan nawet 

romantyczny monumentalizm i retorykę tak wysokiej próby jak Wsie

wołoda Wiszniewskiego Tragedia optymistyczna (1933) czy wyciszoną 

patetykę sztuk Mikołaja Pogodina. Galwanizowano stary wzorzec ko

medii lirycznej i dramatu moralno-obyczajowego, odnawiany subtelnie 

jeszcze przez Aleksandra Afinogienowa (Maszeńka, 1940). Gatunek ten, 
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potępiany w epoce odchodzącej, miał najlepiej odbijać prawdziwe, 

„życiowe" sytuacje i losy osobiste zwykłych, szarych ludzi. Równo

cześnie propagowano styl oszczędny, umowny, daleki od MCHATow

skiej rodzajowości i ek~presyjności. Celował w tym przede wszystkim 

teatr „Sowriemiennik"', jeden z najbardziej ambitnych i awangardo

wych. 

Sztuka Aleksandra Sztejna Hot el „Astoria" została napisana w ro

ku 1956, opublikowana i wystawiona w r. 1957. Odbijała w sposób 

nader charakterystyczny styl autora oraz atmosferę lat przełomu. 

Sztejn (urodzony w r. 1906) przeszedł ciernistą drogę od dzienni

karstwa uprawianEgo na początku lat dwudziestych w dalekim Tasz

kiencie do pozycji znanego dramaturga. Pierwsze jego sztuki, pisane 

we współautorstwie z gronem zaprzyjaźnionych publicystów lenin

gradzkich (Nafta, 1929, Utopia, 1930, Mapa Kudiejaru, 1932) oraz samo-
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dzielnie (Talent, 1934), stanowią hołd złożony teatrowi publicystycz
nemu i interwencyjnemu. Były to po prostu „produkcyjniaki" pro
pagujące konieczność wytwarzania określonych dóbr materialnych, jak 
np. kauczuk syntetyczny (N afta) z postaciami entuzjastów produkcji 
typu bohatera Utopii, który wysłuchawszy wyznania żony, że się spo
dziewa nieślubnego dziecka, rześko replikuje, iż jego prawdziwym 
dzieckiem napawającym go dumą jest dwustutonowy statek Utopia. 
Oczywiście, sztuki te, wystawiane nawet na deskach Leningradzkiego 
Akademickiego Teatru Dramatycznego (byłej „Aleksandrinki", czoło
wej sceny Rosji) sromotnie splajtowały. Nie przyniosła sukcesu rów
nież pierwsza samodzielna sztuka Talent. Sztejn zaczął pisać scena
riusze filmowe. 

W czasie Wojny Ojczyźnianej, pod_obnie jak wszyscy literaci ra
dzieccy, chwycił za pióro korespondenta wojennego. Znalazł się w 
oblężonym Leningradzie, zamieszkując w starym, ongiś luksusowym, 
a wówczas pozbawionym wszelkiego komfortu, hotelu „Astoria". Po 
wojnie znów wrócił do teatru. Był to znów teatr publicystyczny, re
toryczny. W sztuce Prawo honoru (1948), podobnie jak Konstanty Si
monow w Cudzym cieniu oraz Borys Romaszow w Wielkiej sile, zde
rzał postawę patriotyczną i kosmopolityczną. We Fladze admirała 
(1950) przeciwstawiał sylwetkę Uszakowa postaci agresywnego admi
rała Nelsona. W Prologu (1952) zajął się rewolucją roku 1905. Były 
to jednak właściwie dialogizowane artykuły. Wystawiane na czoło

wych scenach Leningradu, mimo to, sukcesu nie miały. 
Przełom nastąpił w roku 1954, kiedy powstała Sprawa personalna. 

Sztuka poruszała problemy bolesne z niedawnej przeszłości. Ekspono
wała konflikt uczciwości ludzkiej i obywatelskiej z cynicznym karie
rowiczostwem i zakłamaniem. Był to wprawdzie nadal „inscenizowany 
dialog" (M. Szczegłow), wszkaże autora interesowały obchodzące 

wszystkich sprawy, które nie były wbrew tytułowi tylko „personalny
mi", jednostkowymi. Toteż sukces inscenizacji w Teatrze imienia Ma
jakowskiego w Moskwie oraz w Akademickim Teatrze Dramatycznym 
w Leningradzie (reżyser - Ł. S. Wiwien) był niewątpliwy. 

Problematykę i kameralną formę Sprawy personalnej kontynuował 
kolejny utwór - Hotel „Astoria" (1956), wystawiony w roku 1957. 
Dramaturg postanowił tu pogłębić konflikt, zdaniem wielu, potrakto
wany poprzednio zbyt powierzchownie. Mikołaj Pogodin pisał: „Jeśli 

siły zła, wprowadzone do sztuki w niczym bohaterowi nie zagrażają, 

jeżeli wiemy, że mimo ich intryg, podstępy i awantury, wszystko bę
dzie dobrze: człowiekowi przywrócone zostaną prawa członka partii, 
zostanie przyjęty napowrót do pracy, wybaczy rodzina, żona dochowa 
wierności, dzieci się nie wyrzekną, towarzysze pomogą - to będzie 
to oznaczało, że siły zła wcale nie były siłami zła, lecz przypadkowy
mi niepożądanymi zjawiskami na drodze życiowej dobrego człowieka". 
Jak gdyby odpowiadając na zarzuty wysunięte przez autora Człowieka 
z karabinem Sztejn napisał nową sztukę, w której poddał bohatera 
poważnym próbom. Oto postać główna, major lotnictwa wojskowego 
przyjeżdża do Leningradu w październiku 1941 roku po czteroletnim 
pobycie w więzieniu, wtrącony tam z fałszywego oskarżenia. On, do-
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świadczony dowódca, jeden z pogromców Wrangla w czasie wojny do
mowej, żołnierz Brygady międzynarodowej w Hiszpanii, teraz, gdy 
wróg depce ojczystą ziemię, rwie się do walki, do swego pułku. Jest 
nadal komunistą i prawym człowiekiem, mimo tragicznych kolei losu. 

Wokół sztuki poruszającej tak złożone problemy rozgorzała dyskusja 
na łamach prasy codziennej i fachowej (przede wszystkim na kartach 
miesięcznika „Tieatr"). Omawiano wiarygodność przedstawianych spraw, 
postaw, charakterów i realiów. Oceniano gatunek utworu i warsztat 
reżyserski Mikołaja Ochłopkowa, realizatora przedstawienia na scenie 
teatru imienia Majakowskiego. Kontrowersyjne sądy wywoływała treść 
sztuki. Spory toczono wokół postaci Żemczugowa. Jego dewizę - „Gdzie 
drwa rąbią - tam drzazgi lecą" oraz zdyscyplinowane i pseudożołnier
ski.e rozwiewanie wszelkich wątpliwości krótkim - „tak trzeba" -
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Hotel Astoria 

przypisywano błędnie samemu autorowi. Wysuwano pretensję, że obraz 
walczącego narodu dramaturg uczynił tylko tłem dla demonstracji wąt
pliwości targających duszę bohatera głównego. Broniąc sztuki, Ochłop
kow zwierzał się, iż w inscenizacji (nota bene unikającej fotograficznej 
dosłowności, monumentalizującej) dążył do ukazania „świata duchowego 
zwykłego komunisty, leninowca, bezgranicznie oddanego partii i na
rodowi" (N. Ochłopkow, Otwiet, „Tieatr'', 1960 nr 8, s. 98). Zabrał głos 
sam autor. W swych wspomnieniach pt. Powieść o tym jak powstają 
fabuły (1965) odmalował sylwetki prototypów bohaterów sztuki, opi
sał atmosferę w pozbawionym chleba, wody, opału, światła, lekarstw, 
ciągle bombardowanym mieście-bohaterze. Zamieścił życiorysy i foto-
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grafie ludzi, z którymi się stykał, cytował listy i relacje ich krewnych. 
Podkreślał, iż przeniósł do sztuki nawet ich charakterystyczne powie
dzonka, styl bycia i sposób rozumowania. Umiejętnie kojarząc pu
blicystykę z psychologią, Sztejn zademonstrował tu gatunek „sztuki 
problemowej" (określenie Ochłopkowa), nawiązującej do tradycji Buł
gakowa i N a jazd u Leonida Leonowa. Utworami Sprawa personalna, 
a szczególnie Hotelem „Astoria" wszedł do grona charakterystycznych. 
i kontrowersyjnych dramaturgów radzieckich drugiej połowy lat pięć
dziesiątych. Później umocnił swą pozycję nie tyle komediami, ile ambit
ną sztuką Ocean, gdzie pod nieco innym kątem widzenia rozwinął pro
blematykę i poetykę Hotelu „Astoria". 

9 



Adam Basak 

OBRONA LENINGRADU 
Napad niemiecki na ZSRR wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 roku 

i początkowo bardzo szybki pochód wojsk hitlerowskich stały się ogrom

nym i bolesnym zaskoczeniem dla społeczeństwa radzieckiego. Wpraw
dzie w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny mnożyły się sygna

ły wskazujące na niebezpieczeństwo agresji, były one jednak bądź ukry

wane przed opinią publiczną bądź też tłumaczone jako imperialistyczna 

prowokacja, zmierzająca do wciągnięcia Związku Radzieckiego do wojny 

w imię brytyjskich interesów. W tym duchu utrzymany był np. słynny 

komunikat TASS'a opublikowany w dniu 14 czerwca, a więc na sześć 

dni przed napaścią, w momencie, gdy armie hitlerowskie stały już w 

pełnej gotowości bojowej na granicy ZSRR. 
Stalin i jego współpracownicy zdawali sobie oczywiście sprawę z rze

czywistych dążeń III Rzeszy i z groźby, jaką dążenia te stanowią dla 

ich kraju. Sądzili jednak, że Hitler nie odważy się uderzyć na Związek 

Radziecki dopóty, dopóki nie uzyska ostatecznego rozstrzygnięcia na 

Zachodzie Europy, a więc nie pokona Anglii. Stanowisku temu, choć 

okazało się błędne, nie można odmówić pewnej logiki. Prowadziło 

ono do praktycznego wniosku, że aby zyskać czas niezbędny dla umoc

nienia siły obronnej kraju konieczne jest skrupulatne wypełnianie po

stanowień paktu o nieagresji (z 23 sierpnia 1939 roku) i porozumień 

gospodarczych oraz unikanie wszystkiego, co mogłoby wzbudzić nie

ufność i obawę Hitlera. Zrezygnowano więc z podejmowania bezpo

średnich przygotowań obronnych. W rezultacie atak wojsk hitlerow

skich zastał garnizony radzieckie rozlokowane wzdłuż całej długiej gra

nicy. Przyczyniło się to do ciężkich strat w ludziach i sprzęcie i bar

dzo utrudniło dowództwu Armii Czerwonej możliwość manewru oraz 
koncentracji sił na głównym kierunku natarcia nieprzyjaciela. 

Początkowe sukcesy wojsk hitlerowskich brały się również z ich 

chwilowej przewagi technicznej. Wprawdzie w Związku Radzieckim 

realizowano już wówczas zakrojony na szeroką skalę program moder

nizacji armii, wprowadzając do produkcji szereg udanych prototypów 

broni (np. słynny później czołg T-34) , ale pełne efekty program ten 

przynieść miał dopiero od następnego roku. 
Mimo odnoszonych zwycięstw armia hitlerowska nie zdołała zreali

zować podstawowego założenia strategicznego tzw. planu „Barbarossa" 

(kryptonim planu wojny z ZSRR), a mianowicie zniszczenia armii ra
dzieckiej w toku krótkiej 6-8 tygodniowej kampanii. żołnierz radziec

ki, wycofując się i ponosząc ciężkie straty, stawiał wrogowi zaciekły 
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Robotnicy Zakładów Kirowa maszerują na front 



opór, który przybierał stale na sile, aż wreszcie zahamował pochód 
Niemców. Ważna rola przypadła w tej mierze obrońcom Leningradu. 

Niemcy uderzyli na Związek Radziecki w trzech zasadniczych kie
runkach: południowym - na Kijów, centralnym - na Moskwę i pół

nocnym - na Leningrad. Na tym ostatnim działały wojska tzw. Grupy 
Armii „Północ" pod ogólnym dowództwem marszałka von Leeba, z któ
rymi współdziałały nacierające od północy na Leningrad wojska fińskie 
(Finlandia przystąpiła do wojny ze Związkiem Radzieckim w cztery 
dni po napaści niemieckiej). Zadaniem armii von Leeba było opa
nowanie z marszu miasta, a następnie kontynuowanie natarcia w 
kierunku północnym w celu odcięcia od reszty kraju ważnych portów 
tego regionu - Murmańska i Archangielska. Zapewniałoby to izolację 

ZSRR od północy i stanowiło skuteczną osłonę dla nacierających na 
Moskwę wojsk Grupy Armii „środek". Ponadto z zajęciem samego 
Leningradu łączyli hitlerowcy nadzieję na zniszczenie radzieckiej Floty 
Bałtyckiej, pozbawionej w ten sposób swojej głównej bazy oraz na po
ważne ograniczenie radzieckiej produkcji przemysłowej, w której udział 
Leningradu był bardzo znaczny (12%). 

Dostrzegając zarysowującą się groźbę, radziecka Kwatera Główna 

postawiła przed dowództwem Frontu Północno-zachodniego zadanie za
trzymania nieprzyjaciela na umacnianych pospiesznie dalekich przed
polach Leningradu. W sierpniu rozegrała się wielka bitwa w rejonie 
jeziora Ilmen. Mimo ciężkich strat nieprzyjaciel, dysponując przewagą 
liczebną i techniczną (zgromadził na tym kierunku 300 OOO żołnierzy, 

6000 dział, około 1000 czołgów i samolotów), zdołał jednak sforsować 
radziecką obronę, zbliżyć się do granic Leningradu i rozpocząć pod ko
niec miesiąca bezpośredni szturm miasta. Na początku września Niem
cy ogłosili nawet, że przedarli się przez wewnętrzny pierścień jego 
obrony. Nie odpowiadało to prawdzie. Żołnierze utworzonego właśnie 

Frontu Leningradzkiego oraz cywilni obrońcy miasta, zdobywając się 

na niebywałe męstwo, pokrzyżowali zamiary wroga. Dowództwo hitle
rowskie musiało zrezygnować z planu wzięcia miasta z marszu i przy
stąpić do walk pozycyjnych. Nastąpił koniec „Blitzkriegu", co w sztuce 
Sztejna symbolizuje ów okopany hitlerowski czołg. 

Jednakże sytuacja Leningradu była bardzo trudna. Wojska radziec
kie nie zdołały przeszkodzić Niemcom w dotarciu do Szlisselburga na 
·zachodnim brzegu jeziora Ładoga i zamknięciu w ten sposób dostępu 

do miasta od strony lądu. Ponieważ od północy dostęp ten blokowała 
armia fińska, miasto znalazło się w pierścieniu wroga. Jedyna droga, 
pomijając tu niewystarczający transport lotniczy, która łączyła Lenin
grad z tzw. „Wielką Ziemią", jak zaczęto nazywać niezajęte obszary 
ZSRR, wiodła przez jezioro, którego południowe brzegi kontrolowała ar
mia radziecka. Tą drogą zaczęto dostarczać żywność. Wkrótce jednak 
rozpoczął się okres jesiennych sztormów, a niebawem pojawiła się kra. 
Sparaliżowało to komunikację i przerwało dostawy. W pozbawionym 
większych zapasów, milionowym mieście, do którego napłynęły ponadto 
liczne rzesze uchodźców, zapanował głód. 

Dał się on straszliwie we znaki mieszkańcom i obrońcom. Dzienna 
racja chleba „dla dzieci, osób niezdolnych do pracy i urzędników" wy-
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nosiła 125 g. Robotnicy i żołnierze na froncie otrzymywali po 250 g 

i 300 g. W dodatku w mieście brakować zaczęło paliwa i mimo podej

mowanych wysiłków dla zapewnienia dostaw drewna opałowego (zor

ganizowano specjalne brygady komsomolskie, składające się głównie 

z dziewcząt, dla wyrębu lasów) zakłady przemysłowe jeden po drugim 

przerywały pracę. Stanęła elektrownia, zamarzły wodociągi. W końcu 

listopada liczba zmarłych z wycieńczenia wynosiła ponad 11 OOO osób. 

Stopniowo zaczynał tracić zdolność do pracy personel lekarski. Dowódz

two hitlerowskie oczekiwało rychłej kapitulacji. 

Wreszcie 18 listopada jezioro Ładoga pokryło się lodem. Następnego 

dnia zapadła decyzja zbudowania na nim „samochodowej drogi wojen

nej'', zaś w trzy dni później dostarczono miastu ową „drogą życia'', 

jak ją nazwali leningradczycy, pierwsze 33 tony żywności. Głodowa blo

kada miasta została przerwana. Tylko w ciągu zimy 1941/1942 Leningrad 

otrzymał w ten sposób ponad 350 OOO ton ładunków. Równocześnie 

z miasta ewakuowano pół miliona mieszkańców i ponad 35 OOO ran

nych żołnierzy. Zakłady przemysłowe Leningradu zaczęły nie tylko 

zaopatrywać własny front w różne rodzaje broni i amunicję, ale pro

dukowały nawet „na eksport". Samoloty, które przywoziły żywność 

zabierały z powrotem broń i amunicję. Wszystko to zaś odbywało się 

w czasie bezustannego ostrzału artyleryjskiego i bombardowania z po

wietrza. Tylko w okresie od września do listopada spadło na Lenin

grad 100 OOO bomb zapalających i 3500 burzących. Pochłonęły one 

wiele ofiar. 
Dowództwo hitlerowskie nie mogąc zdobyć miasta postanowiło „zrów

nać je z ziemią". Równocześnie, w celu całkowitego przerwania wszel

kiego dostępu do Leningradu, podjęło ono w połowie października wiel

ką operację, która miała doprowadzić do opanowania południowych 

brzegów jeziora Ładoga oraz wyjścia nad rzekę Swir i połączenia się 

tam z wojskami fińskimi. Szczególnie zacięte walki rozgorzały o miasto 

Tichwin oraz o leżący w pobliżu jeziora Wołchow. Mimo zdobycia Tich

wina hitlerowcy nie zdołali zrealizować swoich planów, zaś armia ra

dziecka pod koniec listopada przeszła na kierunku tichwińskim do kontr

natarcia. W początkach grudnia doszło do stabilizacji frontu. Utrzymał 

się on bez większych zmian do stycznia 1943 roku, kiedy to przerwana 

została blokada Leningradu. Ostatecznie jednak uwolnienie miasta, po 

blisko 900 dniach trwającego oblężenia, przynieść miała dopiero stycz

niowa ofensywa Armii Czerwonej w 1944 roku. 
W drodze na front 



Z PAMIĘTNIKÓW . , 

W OBLĘZONYM MIESCIE 
22 sierpnia 1941 

Dwie wyrwy po bombach, które utworzyły razem jeden olbrzymi lej, 

rozwalona cysterna, ziemia brunatna od nafty, spalona lokomotywa pod 

nasypem. Obok przedwojenna tablica: „Palenie wzbronione pod odpo

wiedzialnością sądową". Zwrotniczy - zapłakana kobieta w ciąży, wy

glądająca jakby miała rodzić za chwilę - ponuro trzyma chorągiewkę„. 

Znowu stoimy. Zamaskowane brzozowymi gałęziami platformy to

warowe wyładowane maszynami i częściami maszyn, idą w przeciw

nym kierunku. To ewakuacja fabryk leningrad.zkich. Po świeżości ga

łęzi można określić, jak długo pociągi znajdują się w drodze. 

Koła zamachowe, obrabiarki, duże i małe koła zębate, jakieś płasz

czyzny, trójkąty. Części maszyn są wysmarowane tłuszczem i opakowa

ne w papier impregnowany. Za platformami - „ciepłuszki", w których 

jadą rodziny robotnicze. W jednej z „ciepłuszek" - dzieci na pryczach. 

Główki dziecięce, przytulone mocno do siebie, wyglądają przez okno. 

Ani jednego uśmiechu. 

24 sierpnia 1941 roku 

Pierwszą rzeczą, którą ujrzeliśmy w Leningradzie, jeszcze na placu 

przed dworcem - była rozklejona na ścianach domów i skąpana w po

rannym słońcu odezwa, podpisana przez Żdanowa, Woroszyłowa i Pop

kowa: „Towarzysze leningradczycy, drodzy przyjaciele! ... " 

Odezwa ukazała się 21 sierpnia, a Ilija Dawydowicz wyjechał po 

mnie do Moskwy 13-go. W ciągu t ych dni sytuacja Leningradu znacz

nie się pogorszyła. Mimo to mąż mój postąpił słusznfo. Zawsze mówił: 

„Jeśli wybuchnie wojna, musimy być razem." I oto jesteśmy razem. 

1 września 1941 roku 

Częste alarmy lotnicze: dziesięć, piętnaście razy dziennie. A właści

wie - jeden wielki alarm z krótkimi przerwami. Mimo to w tej chwili 

panuje cisza, nie słychać nawet zenitówek. Wszystko odbywa się gdzie§ 

daleko, za horyzontem. Widocznie Junkersy krążą na przedpolach Lenin

gradu i nie mogą się przedrzeć do miasta. Wzięłam maszynę do pisa

nia i zaczęłam schodzić do schronu. Idę po schodach, a przede mną 

obłąkana staruszka. Mąż jej umarł, a ona myśli, że został w mieszka

niu. Idzie i płacze: - Cały czas byliśmy razem i nagle pozostał sam. 

I do tego włożyłam jego palto. Jak on sobie teraz poradzi bez palta? 

Zeszłam na dół. Jakaś nieznajoma kobieta z innego domu szuka roz-
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Po nalocie w nocy 7 wrześni.a 1941 r. 
Mieszkanie na New skim Prospekcie 

paczliwie swego kilkumiesięcznego dziecka i rozpytuje wszystkich, czy 

go kto nie widział. A dziecko, zawinięte w chustę, spoczywa w jej ra

mionach. 

8 września 1941 roku 

Zadziwiająca, niezwykła jesień. Deszcze nie padają. W suchym i ła

godnym cieple drzewa żółkną całkowicie, nie tracąc liści. Stoją nie

tknięte - purpurowe, bursztynowe, cytrynowe. 
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9 września 1941 roku 

Wczoraj był pierwszy wielki nalot na Leningrad. O jedenastej po
szliśmy spać. Jednak o drugiej w nocy trzeba było zejść do schronu. 
Zbyt groźnie huczały niemieckie samoloty wprost nad naszymi głowa
mi. Zenitówki waliły bez przerwy. 

10 września 1941 roku 

Spalone Składy Badajewskie - to największe spiżarnie Leningradu, 
jego „serce żywnościowe". Złowieszczy dym, tłusty, ciężki i układający 
się w warstwy, był płonącym cukrem, masłem, mąką ... 

18 września 1941 roku 

Jedna myśl, jedno pytanie: czy Leningrad wytrzyma? 

• 
19 września 1941 roku Leningrad przeżył 6 alarmów lotni
czych, trwających łącznie 7 godzin 34 minuty na miasto spa
dło: 

Bomb kruszących - 528 
Zapalających - 1435 
Pocisków artyleryjskich - 97 
Ośrodków zniszczeń zarejestrowano - 89 

• 
Leningrad przeżywał ciężkie czasy. Pierścień blokady był już mocno 
zaciśnięty. Nieprzyjaciel porzucił próby zdobycia miasta szturmem -
na to brakowało mu sił - teraz chciał złamać je głodem, stałym ogniem 
artylerii i bombardowaniami. Hitlerowcy wrzeszczeli przez radio, że 

twierdza bolszewicka nieuchronnie runie, że sama zda się na łaskę 

zwycięzców. Nigdy na przestrzeni swych dziejów Leningrad nie znaj
dował się w tak wielkim niebezpieczeństwie. Uratowanie go było spra
wą honoru naszego pokolenia. 

Zapasy żywności w mieście topniały - lotnictwo podpaliło słynne 

Składy Badajewskie. Prawie nie było już dróg ewakuacji ludności 

z oblężonego miasta: na Ładodze szalały sztormy, trasa przez jezioro 
znajdowała się pod ogniem artylerii nieprzyjaciela, stale patrolowały 

nad nią jego samoloty. Tak, potrzebny był jak powietrze przynajmniej 
wąziutki korytarz w tym przeklętym pierścieniu blokady. Bez niego 
w żaden sposób nie można było uratować życia wielu tysięcy dzieci, 
kobiet i starców, nie można było zaopatrywać miasta w żywność i amu
nicję. 

* 

22 września 1941 roku 

Oddaliśmy Kijów. Ciężko na duszy. W ciągu wczorajszego dnia było 
kilka alarmów. Wielkie wrażenie zr-0bił na mnie fakt, że w takich cza-
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sach, w oblężonym mieście, pod gradem bomb, Szostakowicz pisze sym
fonię. A więc sz.tuka nie zginęła, żyje jeszcze i ogrzewa nam serca. 

* 
Leningrad przeżywał wówczas straszliwą nędzę. Ludzie dostawali dzien
nie wszystkiego 125 gramów chleba złej jakości, pracowali jednak 
z ogromnym wysiłkiem. Ludzie, którzy ledwo utrzymywali się na no
gach z głodu, wkładali w wyprodukowanie broni całą swą miłość do 
ojczyzny i całą nienawiść do wroga. 

* 

Distrofia - jedno z najcięższych 
następstw głodu w czasie blokady 

Leningradu 



28 listopada 1941 roku 

Niedawno profesor Z. powiedział mi: 
Moja córka spędziła wczoraj cały dzień na strychu, szukała kota. 

Chciałam .się już rozczulić z powodu tak wielkiej miłości do kotów, 
gdy Z. dodał: - My jemy koty . 
... W listopadzie dwukrotnie obniżono już rację chleba - dwa nie
chybnie stopnie w dół. 

* 

Artykuły żywnościowe i spis potraw w jadłodajniach lenin
gradzkich w dni blokady: 
MĄKA DRZEWNA, zmiotki (tzn. pozmiatane zewsząd resztki) - na placki 
DROŻDŻE BIAŁKOWE - na pierwsze dania 
DEKSTRYN A (odpadki techniczne) - na ołatki, zapiekanki, bitki, kotlety 
MĄKA Z MAKUCHOW LNIANYCH - na drugie dania 
ALBUMINA - na pierwsze dania 
CELULOZA - na ołatki, zapiekanki, bitki, kotlety 
ZUŻYTE PASY TRANSMISYJNE ZE ŚWINSKIE.J SKORY - na zupy, galarety, 

kotlety 
KLEJ STOLARSKI I MIAZDRA - również na galarety 
SKŁAD MĄKI: 

zepsuta mąka żytnia - 50°/o 
sól - 10°/o 
makuchy - 100/0 

* 
1 grudnia 1941 roku 

Dzisiaj na ulicy Wulfowej ludzie widzieli, jak przewożono trupa 
na saneczkach, bez trumny, owiniętego białym całunem, pod którym 
wyraźnie uwydatniały się kolana. Pierś mocno skrępowana, egipski 
sposób. 

* 
Z kopuły soboru św. Izaaka spoglądałem na miasto. Widziałem poste
runki obrony przeciwlotniczej, przeciwlotnicze karabiny maszynowe na 
dachach, okręty na Newie i nasze pozycje wysunięte, w dali błyski 

strzelających baterii faszystowskich. Moje rodzinne miasto, ranne i wy
męczone, odpierało ciosy wroga. 

* 
26 grudni a 1941 roku 

Strach bierze człowieka, kiedy wyjdzie rano przez naszą tylną bra
mę i znajdzie się pod ścianą prosektorium, nad brzegiem Karpówki. 
To - trupiarnia całej dzielnicy, pod gołym niebem. 

Co dzień przywożą na sankach osiem - dziesięć trupów i kładą na 
śniegu. Coraz mniej trumien: nie ma ich z czego robić. Pewnego razu 
widziałam zwłoki dziecka owinięte w papier do pakowania i przewią
zane szpagatem. A przede wszystkim - żywi mają za mało sił, żeby 

móc grzebać zmarłych. 

20 

-

W drodze na cmentarz 

30 grudnia 1941 roku 

Niedawno ktoś chciał wymienić 27 proszków kwasu askorbinowego 
(witamina „C") na żywego psa do jedzenia. Marietta powiedziała po
ważnie: - No cóż, jeśli duży pies - to warto. 

* 
Artyleria obrony przeciwlotniczej Frontu Leningradzkiego zestrzeliła 
znaczną ilość nieprzyjacielskich samolotów. Dzielnie walczyło lotnictwo 
myśliwskie. Cała ludność obserwowała walki powietrzne zachwycając 

się bohaterstwem naszych lotników. 

* 

21 
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Zarządzenie niemieckiego komendanta zakazujące czerpania wody obywatelom 
radzieckim na przedmieściu Leningradu. 

3 stycznia 1942 roku 

Co będzie jeśli w najbliższym czasie nie dowiozą żywności? 

6 stycznia 1942 rokii 

Byłam dziś po raz pierwszy w izbie przyjęć. Tutaj nikogo się nie 

leczy, tylko karmi. Wszyscy cierpią na to samo - na głód. 

7 stycznia 1942 roku 
\ 

Mówią, że oddziały generała Mierieckowa będą mimo wszystko 
dziesiątego stycznia w Leningradzie. Niechby już nie dziesiątego, lecz 

piętnastego, dwudziestego, a nawet w końcu stycznia, byle tylko przy
szły. 

8 stycznia 1942 roku 

Swiatła nie będzie. Prąd będą dawać przez trzy-cztery godziny ""' 
ciągu doby, o najrozmaitszej porze; możliwe, że w nocy. 

17 stycznia 1942 roku 

Dobre nowiny z frontu. W radio powiedziano mi, że Fieduninski roz
począł generalną ofensywę. Mówiono także, że w rejonie jeziora Ilmen 
toczą się walki, które jak piszą sami Niemcy, przewyższają swoimi 

rozmiarami walki pod Moskwą. Ale próby ogniowe, których doświadcza 
teraz Leningrad są może najcięższe ze wszystkich, jakie były dotych

czas. Na domiar złego - mrozy. 

22 

Czerpanie wody - zima 1941/42 

25 stycznia 1942 roku 

Katastrofalna sytuacja. Przed chwilą tłum rzucił się na drewniany 

płot szpitalny i rozebrał go na opał. Nie ma wody. A jeśli jutro prze

stanie pracować piekarnia mechaniczna, choćby na jeden dzień - co 

wówczas? Nie było dziś zupy - tylko kasza. Rano dali nam kawę, ale 

żadnych płynów już więcej nie będzie. Cały nasz zapas wody to pół 

czajnika (trzymamy go w gorącym piasku), pół dzbanka - do mycia 

i czwarta część karafki - na jutro. To wszystko. 

18 Lutego 1942 roku 

Dwudziestego pierwszego jadę z delegacją naszego rejonu na front. Ja

dę! Obawiam się tylko jednego: zamarznięcia. 

23 



23 lutego 1942 roku 

Dopiero w chwili odjazdu dowiedzieliśmy się, dokąd naprawdę je
dziemy. Okazało się, że przez Ładogę, poza pierścień blokady, o 200 ki

lometrów od Leningradu. 
Ładogę przecięliśmy w ciągu półtorej godziny. Lód jeszcze jest moc

ny, ale szofer powiedział, że w godzinach południowych, kiedy słońce 

przygrzewa, pięciotonowych ciężarówek już nie puszczają. Przecież lód, 
nie biorąc już pod uwagę słońca, jest podziurawiony przez bomby. 

Po przejechaniu jeziora, w miejscowości, po której długo kręciliśmy 
się błagając o benzynę, po raz pierwszy od wielu miesięcy zobaczyłam 

kozę, psa i żywe kury. Uderzająca jest różnica między nami a tutej
szymi ludźmi. Oni mają rumieńce od mrozu, chodzą szybko, cddychają 
głęboko, wypuszczając z ust gęsty obłok pary. My jesteśmy bladzi, od
dychamy słabo (ledwo dostrzegalnie), chodzimy powoli, rozmawiamy 

cicho. 
Bomby padały zupełnie blisko. Straszniejsze od bomb były jednak 

serie z karabinów maszynowych, którymi Niemcy zasypywali każdy 

samochód. Samolotów było około piętnastu czy dwudziestu. 

26 lutego 1942 roku 

Ładoga - to olbrzymia lodowa równina. Śniegu - jak na biegunie. 
Każdy niebiały prezdmiot jest wydarzeniem dla oka. Purpurowa jak 

mak chorągiewka w ręku żołnierza kierującego ruchem jest widoczna 
z odległości kilometra. Dla żołnierza śnieg - to najważniejsze. żołnierz 
zakopuje się weń, pije go i myje się nim. Lodową drogą pr::ez jezioro 

ciągną kolorowe punkciki: to ciężarówki. Jeśli są różowe, oznacza to, 
że wiozą b.aranie połcie. Jeśli czarne - węgiel, żółte - jakieś kosze 
z kory brzozowej, nie wiadomo co zawierające. Worki z mąką są ideal
nie białe i nie odróżniają się prawie od tła. To nasz chleb powszedni, 
nasze życie, które wysłała dla Leningradu Wielka Ziemia. 

29 marca 1942 roku 

Teraz, w tych dniach, rozstrzygają się wiosenne losy milsta: wy
buchnie epidemia czy nie? Serce zamiera na myśl, że na Leningrad 
mogą się zwalić tyfusy i dezynterie. Całe miasto, wszyscy, kto tylko 
może utrzymać łopatę lub łom w ręku, oczyszczają ulice. Na nadbrzeż
nych ulicach lub na moście można czasami zobaczyć kawałek już oczy
szczonego chodnika. A opuchnięta kobieta o żółtej twarzy, w wyświech
tanej szubie, spogląda opierając się na łomie, na oczyszczony przez 

siebie skrawek asfaltu. A potem znów do pracy. 
W mieście nowe zjawisko: wszyscy niosą świerkowe i jodłowe ga

łęzie. To witaminy. Pijemy odwar z igliwia. Wszystkie dęby, a zwłasz

cza młode dębczaki odarte są z kory do wysokości człowieka. Wywar 
z kory pije się przy rozstroju żołądka, ponieważ zawiera dużo taniny. 

Niedawno widziałam na ulicy potwornie chudego konia. Powinien 
jednak wyżyć, jeśli już przetrwał zimę. 
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Droga życia - Ładoga. Zapasy żywności na brzegu jeziora. 



15 kwi etnia 1942 roku 

Zaczęły się roztopy - „nielotne pole startowe" - i samoloty nie 

odlatują. W mieście spokój, na frontach również. Ewakuacja zakończyła 

się. Przejazd przez Ładogę stał się już niebezpieczny. Jesteśmy w całym 

tego słowa znaczeniu odcięci od Wielkiej Ziemi: lód już nie trzyma, 

wody jeszcze nie ma. 

12 czerwca 1942 roku 

Czy naprawdę nadejdzie takie szczęście: ludzkość obudzi się pewne

go ranka, a Hitlera już nie ma! 

5 lipca 1942 r oku 

Oddaliśmy Sewastopol. W Leningradzie mówią, że Niemcy skoncen

trowali się pod Tichwinem. Widocznie znów zamierzają rozpocząć na

tarcie na Leningrad. Gdyby Niemcom udało się zająć Tichwin, to oto

czyliby nas wówczas podwójnym pierścieniem blokady. 

8 l i pca 1942 r oku 

W Leningradzie panuje niepokój w związku z zakrojoną na szeroką 

skalę przymusową ewakuacją. Wydane zostało zarządzenie Rady Wo

jennej w sprawie wywiezienia z miasta wszystkich nieprzydatnych do 

obrony ludzi i ogłoszenia Leningradu miastem bronionym, „wraz ze 

wszystkimi wynikającymi z tego następstwami". Dowiedziałam się wczo

raj, że wszystkie okna na parterze zostaną przekształcone w strzelnice. 

Może to d.ziwne, ale wiadomość ta niezwykle mnie uspokoiła. Jak twier

dza, to twierdza. 

18 września 1942 roku, 20, 21, 29 września 

Przygotowujemy się do zimy. Druga zima w Leningradzie. Pod Sta

lingradem trwają straszne walki. Miasto trzyma się jednak. Zły ko

munikat ze wszystkich trzech frontów. U nas, pod Sieniawino, Niemcy 

wbili się klinem między nasze linie obronne. Nasza artyleria nie milk

nie ani na chwilę. 

9 l i stopada 1942 roku 

W i eczór, za dwadzieścia dwunast a. 

Alarm i od razu w pobliżu - bomby. Nasza bateria przeciwlotnicza 

bije bardzo silnie. 

Dru ga w n ocy . 

Przerwa między pierwszym a drugim nalotem wyniosła nie więcej 

niż dwadzieścia - dwadzieścia pięć minut. Jak widać Niemcy mają 

obecnie następujący program: minimum dwa nalot y - dzienny i noc

ny. Teraz się dopiero wymęczymy. 
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Atak r adzieckich w o jsk 

22 l is topada 1942 r oku 

Przez radio: „Ostatnie wiadomości" - nasze wojska przeszły pod 

Stalingradem do natarcia. Najważniejsze były słowa: „Ofensywa trwa 

nadal ... " Może właśnie nastąpił przełom w wojnie? 

27 l i stopada 1942 roku 

Pod Stalingradem wzięliśmy jeszcze 12 OOO jeńców: razem 61 OOO. 

Pędzimy Niemców na Don. Czy naprawdę czeka nas takie szczęście, 

że dożyjemy końca wojny! 

1 stycznia 1943 roku 

Zaczęto nadawać komunikat: wyniki naszej sześciotygodniowej ofen

sywy pod Stalingradem. Niemcy stracili w zabitych 175 006. Wzięliśmy 

do niewoli 137 OOO. 

14 stycznia 1943 roku 

' Na naszym odcinku frontu, pod Kołpino, zaczynają się dziać ważne 

rzeczy. Jeszcze jedna próba - tym razem poważna - przerwania pierś

cienia blokady. Dlatego właśnie Niemcy, których tam przyciskają, urzą

dzają naloty na Leningrad i ostrzeliwują go jednocześnie z artylerii. 

27 



18 stycznia 1943 roku 

W nocy. 
„Ostatnie wiadomości". Blokada przerwana. Leningrad został uwol

niony! 

19 stycznia 1943 roku 

Owa przyprószona śniegiem noc księżycowa z 18 na 19 stycznia 1943 
roku nie zatrze się nigdy w pamięci tych, którzy ją przeżyli. Jedni 
z nas są starsi, inni - młodzi. Wszystkich nas czekają jeszcze w życiu 
- w większym lub mniejszym stopniu - rozmaite radości i smutki. 
Czeka nas jeszcze szczęście ostatecznego rozgromienia hitlerowskich 
Niemiec, całkowitego wyzwolenia naszej ojczyzny od wroga. 

Nigdy jednak nie zapomnimy tej radości, jaka zapanowała w wy
zwolonym Leningradzie. 

[Wiera I nb er, ObLęzone miasto, warszawa 1952, 
oraz Mikołaj W or o n o w, ArtyLeryjskim szLakiem, 
warszawa 1966] 

Powrót zwycięskiej armii radzieckiej do Leningradu, 8 VII 1945 r. 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

dis ADMINISTRACYJNYCH 

JANUSZ KOZIOROWSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

MIR OSŁA W DZIKI 

BRYGADIER SCENY: 

ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: 

W ANDA PRECKAŁO 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ: 
JERZY HELAK 

PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 

ZOFIA HEJNE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 

MIECZYSŁAW WOJCZYNSKI 

SZEWSKIEJ: 

MIKOŁAJ BRATASZ 

MODELARSKIEJ: 

ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOLARSKIEJ: 

MICHAŁ PRAJSNER 

MALARSKIEJ: 

TADEUSZ CHĄDZYNSKI 

TAPICERSKIEJ: 

RYSZARD TKACZYK 

ŚLUSARNIA: 

KAZIMIERZ BABIEC 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i ~zkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. Za-

polskiej 3, tel. 387-89. 

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, listowne 

Ceny biletów 

I strefa 

II strefa 

III strefa 

norm. 

21 zł 

17 zł 

13 zł 

telefoniczne. 

ulgowe szkolne 

15 zł 10 zł 

12 zł 8 zł 

9 zł 6 zł 



Cena zł 4.-
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