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Nie wiem, czy u'.la się panu Churchillowi 
i jego przyjaciołom po drugiej wojnie świa
towej zorganizować nową wyprawę przeciw
ko „Europie WschJdniej". Ale gdyby im się 
to nawet udab - co j est mało p.rawdopo
dobne, gdyż miliony „ prostych ludzi" sto
ją na straży sprawy pokoju - możemy stwier
dzić z całą pewności './. że będą bici tak sa
mo, jak byli już bici kiedyś.„ 

J. STALIN 
Rok 1945. 



LENIN 

„Tylko dzięki temu, że Partia stała na posterun
ku, że Partia była ściśle zdyscyplinowana oraz ponie
waż autorytet Partii zJednoczył wszystkie resorty i in
stytucje, i na hasło rzucone przez Komitet Centralny szły 
jak jeden mąż dziesiątki, setki, ty~iące i wreszcie mi-

STALIN 

liony, i tylko dlatego, że poniesiono największe ofiary -
tylko dlatego mógł się wydarzyć ten cud, który się wyda
rzył. Tylko dlatego, mimo dwukrotnej, trzykrotnej i czte
rt>krotnej wyprawy przeciwko nam imperialistów Ententy 
i imperialistów całego świata , mogliśmy zwyciężyć" . . 

(LENIN, IX zjazd RKP(b) 
Dzieła, wyd. III, t. XXV, str. 96). 



WSIEWOŁOD WISZNIEWSKI 

WSIEWOŁOD WISZNI EWS R 1 
' ŻYCIE - TWóRCZOSC 

Wsiewołod Wiszniewski urodził się 8 grudnia 1900 roku w Piotro
grodzie. Ojciec jego, inżynier drogowY, doskonały s,pecjalista technicz
ny, był wzorem postępowego inteligenta-patrioty. (Do wybuchu pierw
szej wojny światowej pracował nad technicznym wyekwipowaniem 
armii rosyjskiej, w czasie wojny światowej służy w armii carskiej, od 
rewolucji październikowej pracuje w oddziale politycznym Armii Czer
wonej, później we Flocie Bałtyckiej. Po :roku 1920 wykłada w wyższych 
uczelniach leningradzkich). Chłopiec wYChował się pod w,pływem ojca 
i dziadka (dziadek były oficer, postawą swoją zaprzeczający „chlubnym'' 
tradycjom oficerów carskiej armii, gorący patriota, wierzył niezachwia
nie w siłę i wartość rosyjskiego oręża i żołnierza). Od nich obu, kocha
jących armię rosyjską i jej historię, chłopiec słucha opowieści o Kutu
wwie, Uszakowie, Nachimowie. Stopniowo wojskowośtć i zagadnienia 
z nią związane stają się jęgo głównym zainteresowaniem. W roku 1909 
Wstlewołod zaczyna uczęszczać do I-go Męskiego Gimnazjum w Peters
burgu. Nauka w tym zakładzie była zbliżoną formami do ·studiów 
w uczelni wojskowej. W biografii swej pisze Wiszniewski, że zajmo
wał się wtedy pilnie historią wojen. Po wYbuchu pierwszej wojny 
światowej, Wsiewołod decyduje zapaznać się z nią praikty=ie 
Idzie jako ochotnik na front. Tam dopiero zobaczył prawdziwe 
oblicze wojny. Czternas'toletni ·chłopiec bierze swą pierwszą lekcję 
życia. Przyszły żołnierz i pisarz rewolucji, mimo swego młodego wieku 
obserwuje wszystko bacznie i wYciąga wnioski ze swych spostrzeżeń . 
Pełniąc służbę frontowego żołnierza nie zaniedbuje jednocześnie nauki. 
W roiku 1915 i 16 wYjeżdża do Petersburga zdawać egzaminy. Po egza
minach wraca spowrotem na front. Na razie jeszcze me rozumie me
chaniki otaczających go zdarzeń - jest tylko oszukanym żołnierzem , 
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takim, jakich wówczas było w armii rosyjskiej miliony. Pierwsze lekcje 
·świadomości otrzymuje od swojego frontowego przyjaciela - starego 
bolszewika, tow. Generałowa. Lata. frontu (1914--17) nauczyły go wielu 
rzeczy - przede wszystkim wytrwałości i konsekwencji. Wybuch irewo
lucji lutowej w 1917 roku Wiszniewski przyjmuje z entuzjazmem. Bierze 
w niej czynny udział. Latem 1917 roku pod wpływem nalegań Genera
łowa, pisze .swój pierwszy utwór. Jest to list żołnierza frontowego do 
gazety „Prawda". W tym czasie Wiszniewski całym sercem i świado
mością staje się bolszewikiem. Nie jest to przelotna sympatia - wyboru 
tego dokonał młodzieniec i żołnierz, a przede wszystkim patriota, rozu
miejący doskonale, jakie perspektywy otwiera przed Rosją bolszewizm. 
W Rewolucji Pażdziernikowej walczy już w szeregach Czerwonej Armii, 
potem jako członek oddziału marynarzy rewolucyjnego Pitra - walczy 
z kontrrewolucją. Następny okres to służba w oddziale przy;bocznym 
Rządu Radzieckiego, którą przez całe życie będzie wspominał z dumą 
t szczęściem. Może teraz patrzeć na umiłowanych wodzów Rewolucjli , 
by póżniej· dać ich wspaniałe wizerunki w swoich dziełach. Narazie 
icdnak do Wiszniewskiego - pisarza jeszcze daleko. Teraz całym ser
cem oddany je-st walce o rewolucję i Władzę Rad. Widzimy go na 
wietU frontach, w najróżniejszych oddziałach ~ formacjach. POC'Lątkowo 
RewolU<:yjna Flotylla Wołgi (służy jako celowniczy na słynnym statku 
„Waria Kommunist Nr. 5") , dalej pociąg pancerny „Groźny" i walki 
pod Kijowem, potem długi okres rekonwalescencji w zpitalu. Następ
nie widzimy go znowu n.a1 poładzie pociągu pancernego - przechodzi 
z niego do oddziału W.Cz.K. (wykrywa s pisek białogwardyjski na tyłach 
Armi Czerwonej - stąd wiele momentów autobiograficznych w postaci 
Szybajewa z „Niezapomnianego roku 1919"). Nowa faza wojny domowej 
za.staje go w walkach z Denikinem, potem wraca znowu do Flotylli ~oł
gi. Na wieść o tworzeniu się I-szej Konnej Armii, rzuca statek i wraca 
ua pociąg pancerny, na którym odbywa cały bohaterski pochód Armii 
pod dowództwem Budionnego. Następnie znowu leży w szpitalu. Dalszy 
przebieg jego służby w czasie wojny domowej , to rejon .południowy -
Noworosyjsk. Tu bierze udział w desantach na tyły oddziałów Wrangla. 
Oprócz normalnych zajęć bojownika rewolucji poświęca się w tym okre
sie pracy politycznej, jest agitatorem w jednostkach Armii Czerwonej. 

W takich warunkach i okolicznościach kształtował 1Się i hartował 
charakter człowieka , który później tak wiernie i wspaniale potrafił 
wskrzesić w swych utworach Rewolucję i jej ludzi. Głębokie, płomienne 
umiłowanie ojczyzny, wierność Partii, wspomnienia o towarzyszach -:
bohaterach, obudziły jego talent. Po zakończeniu wojny wszystko to 
odżyło na nowo w sercu i wspomnieniach celowniczego Wiszniewskiego. 

Chcia:ł - i musiał piJSać. 
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Pierwsze kroki dramaturga stawia jeszcze w Noworosyjsku. Tam 
w klubie marynarskim została odegrana pierwsza jego sztuka, zatytu
łowana „Sąd nad kronsztackimi buntownikami" - w wykonaniu której 
-sam brał udział. Widowisko trwało od godziny 8 wieczorem do 4-tej 
r~no. Widzowie słuchali go z niesłabnącą uwagą, - było porywające. 

Nles·tety - tekst widowiska nie dochował się. 

~o. zakończeniu wojny Wiszniewski wraca do zagadnień historii 
a~·mu i floty rosyjskiej. Studiując je z perspektywy .swych siedmiolet
mch doświadczeń wojennych nabiera na nd.e nowego spojrzenia. Jedno
cz~ś~e studiuje. w wyższej uczelni i wykłada w specj'alistycznej mor
sltiei. szkole woiskowej. Uczy się obcych języków: niemieckiego fran
cuskieg~ i angielskiego. Prócz tego zaczyna pisać. Jego lit~rackie 
pocz~~ datują się jeszcze z okresu wojny. Drukował swoje prace 
w p1smie „Czerwone Czarnomorze". Po wojnie w Leninaradzie zaczy-
n a znow · ć d ' ·"<> ' ' . u P~ - o gazety ,,K.B.F." (Krasnyj Bałtyckij Flot). Praca 
w prasie pociąga go bardzo. W roku 1922 organizuje kółko literackie 
. ,Bałtfłot" - "k t · · · · " . w wy1?1 u ei działalności zostaJe przeniesiony do redakcji 
··~·B·~· · J?ierwisze iego utwory mają charakter opisowy _ są to szkice 
z zycia Floty Bałtyckiej . Czuje się w nich jednak poszukiwanie nowych 
form, tak typowe dla twórczości Wiszniewskiego Widac' talent 1 „ . . · wyzwa a-
.JcJCY się z naturalistycznej maniery widzenia życia d · d · · 
r e l · · k " . • ązący o noweJ , 

·wo. uc:1ne1 sztu i . PISze w tym okresie o swej· działalności na tyłach 
_ood~~łow Wrangl~. ~ednocześnie pilnie pracuje nad ł;obą. Od 1924 roku 
~tudmie w Morsltiei Akademii Wojennej . Jak dawniei· pogł b " 
wiado · · d · . ę 1a swe mosc1 z zaga men i historii floty. W latach 1924-30 · 
za · · · Ak . . pisze na 

. m?w1eme . . a.demu szereg prac naukowych, poświęconych zagad-
men.iom obcei 1. rosyjskiej marrziarki wojennej . Wiele z jego iteoretycz
n~ch prac publikowanych jest .,po.z.a1 Akademią. Od !roku 1924 redaguje 
pismo „Czerwona Flota" i wiele pisze dla morskich wydawnictw · 
s kowych. WOJ-

W~zniewrSki począwszy od 14 roku życia ,prowadził dziennik i skru
pula_true .n~tował wszystkie interesujące go zagadnienia czy zjawiska, 
z kt~rymi się zetknął. Szczególnie zapiski z okresu wojny domowej sta
~owiły bo~aty i interesujący materiał. Wiszniewski zabiera się do po-
1 ządk?waru.a g~, uzupełniania i częściowego wykorzystywania. Efektem 
tt>go Jest opublikowanie jego zapisków o Flotylli Wołgi· dzi łaln ś · 

d" " k . , a O Ci 
po_ ~ie~eJ omurustów na Krymie i seria szkiców o Flocie Czarnomor-
sk1eJ. Pierwsze dzieła beletrystyczne Wiszniewskiego to: Podró" o · " ( . . „ z na „ cearu..e wspommema z podróży zagranicznej statku Ocean") z 
Wł~dzę Rad." ~s~~ opowiad~ń ~orskich z okresu woj~y domo~ej~ 
„M~ędzy ś~erciami (wspomruerua z okresu pierwszej wojny świato

we]) W zbiorach tych Wiszniewski wraca niejednokrotnie do tematyki 
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swych młodzieńczych utwor6w, aie wida~ oibrzYmią tmlanę. 'ferat te
maty traktowane są szerzej, ich forma jest pełniejsza i dojnalsza, za
gadnienia traktowane poważniej·. 

R~ecz ciekawa: charakterystyczną cechą metody twórczej Wiszniew
skiego jest powracanie do opracowanego już raz tematu i dalsze dó
.skonalenie go. (Naprzykład napisana w roku 1923 opowieść „Jak ·bili .się 
maryna.rze Bałtyku", ukazuje się w roku 1930 jako udoskonalone dzieło 
literackie pod tytułem „Zagłada Kronsztackiego Pułku", aby następnie 
znaleźć swą formę szczytową w „Tragedii Optymistycznej"). W okresie 
pierwszego pięciolecia po zakończeniu wojny, większość jego utworów 
poświęcona jest tematom wojennym. Lata 1925-28 to w twórczości 
Wiszniewskiego okres ożywionej działalności .Publicystycznej. Pisze 
wiele prac o zagadnieniach marynarki i jej historii. Jest kolejno· reda-' 
ktorem szeregu morskich wydawnictw wojskowych. Nie przerywa przy 
tym pracy naukowej. W roku 1928 pisze książk~ „Epizody walki Czer
wonej Floty", nag.rodzoną na wojenno- literackim konkursie ZSRR. 
W roku 1929 pisze montaż pod tytułem „Czerwona Flota w pieśniach". 
W ·m·ontażu tym po raz pierwszy wprowadza postać narratora-komen
tatora („wiedu.szczyj"), którego w s,pisie osób do sztuki ,,Pierwsza Kon
na" określa jako: „nasze sumienie, nasza pamięć, nasza świadomość, 
nasze serce". Niedługo po opublikowaniu tego montażu, Teatr Armii 
Czerwonej, zamawia u Wiszniewskiego sztukę o I-szej Konnej Armii. 
Wiszniewski bierze się do tej pracy z entuzjazmem, - w 12 dni sztuka 
jest gotowa. W utworze tym autor wykorzystał .szereg wcześniej opubli
kowanych tematów. Sztuka otworzyła nowy etap pracy Teatru Armii 
Czerwonej po jego reorganizacji i miała olbrzymie powodzenie. W krót
kim okresie czasu została przełożona na 5 języków obcych i zajęła po
ważne miejsce w repertuarze teatrów radzieckich. Nie rozumieli jej 
krytycy, podchodząc do zjawisk nowej .sztuki z formalistycznym .szablo
nem. Zrozumiał ją za to doskonale radziecki widz. Zrozumiał i ocenił. 
Pojął, że to nie fantazja - lecz bojowi towarzysze autora wchodzą z nim 
na scenę. 

Autor „Pierwszej Konnej " spotkał 15ię z gorącym poparciem prasy 
partyjnej. Najlepsze jednak świadectwo wystawił autorowi marszałek 
Budionny, były dowódca I-szej Armii Konnej , pisząc : „Chciałbym wska
za~ n~ to, że tylko celowniczy Wiszniewski, żołnierz I-szej Konnej„. 1mógł op~sac to wszystko„ . bez fantazji , bez upiększenia„ . żołnierz opowiedział 
o żołnierzach, bohater o bohaterach, kawalerzysta o kawalerzystach„. on 
bierze materiał prosto z życia„. " Poj.aiwienie się tej sztuki spotkało · się 
także z życzliwym przyj'ęciem Gorkiego, Teodora Dreisera, Eisensteina 
i wielu innych reprezentantów świata literatury i sztuki. Entuzjastycz- • 
ne przyjęcie widza, tysiącznego widza, było najlepszym probierzem ta
lentu i techniki autora. 
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(Po dziesięciu latach jeszcze raz mac.a do ,,l:lti.erwszej Konnej" i na 
JeJ materiale tworzy doskonały scenariusz filmowy pod tytułem „W ro
ku 1920"). 

Mimo, iż w latach następnych poświęca się raczej pracy naukowej 
(nie licząc książki „Przez dwa oceany i sześć mórz" - o podróży okrętów 
radzieckich z Kwnsztadtu do Sewastopola) - scena pociąga go baTdzo. 
W roku 1930 pisze sztukę pod tytułem „Ostatni śmiały", która nawołuje 
do czujności il ostrzega prLed możliwością konfliktu zbrojnego. Tematem 
jej jest przyszła wojna. 

Wiszniewski wszedł do literatury radzieckiej po „Czapajewie" Fur
manowa, „Klęsce" Fadiejewa - rósł w jednym szeregu z M. Ostrowskim, 
A. Gajdarem i innymi. Był silnie związany ze wszystkimi pisarzami Re
wolucji. Postanawia on w roku 1931 zorganizować Związek Literacki 
Czerwonej Armii i Floty (sam wciąż jeszcze służy w jej szeregach). Pra
cuje także w kolegium· redakcyjnym czasopisma „Znamja". W roku 1931 
pisze sztukę pt. „Na Zachodzie walka", która była jego reakcją na nara
stanie niemieckiego faszyzmu. W rok później powstaje „Optymistyczna 
Tragedia". Sztuka ta to znowu wielki sukces Wiszniewskiego. Przeszła 
przez większość teatrów Związku Radzieckiego, przełożona została na 
szereg języków obcych. Była .grana w Pradze w 1936 roku, w Madrycie 
w 1937, po zakończeniu II. wojny światowej w N.R.D., gdzie została na
grodzona odznaczeniem im. Goethego. Grano ją także w roku 1950 w Pa.
ryżu. 

Do tematu tego szedł Wiszniewski przez długie lata. Po wielu pró
bach „Tragedia Optymistyczna" powstała latem 1932 roku. Uderza w niej, 
tak jak zr"esztą w całej twórczości Wiszniewskiego, szalona wiernosc 
i .antentyzm hlsto:-yczny. Jest przykładem twórczego historyzmu V{ li
teraturze. W „Tragedii Optymistycznej" poprzez dzieje anarcha-party
zanckiego oddziału marynarzy, autor ukazał rodzące się siły zbrojne Re·· 
publiki. 

Wsiewołod Wiszniewski nie był marynistą. Tematami większości jego 
utworów byli marynarze, walczący jako piechota morska, na pociągach 
pancernych. To samo mówi biografia o autorze. Jednakże najpełniej

szy obraz marynarza w piechocie dał Wiszniewski w scenariu
szu pt. „My z Kronsztadtu". W latach 30-tych Wiszniewski porzuca wo
jenno-historyczną działalność, wiele pisze - aĆzkolwiek mało publikuje. 
Jego utwory z tamtego okresu to głównie proza. Napisał i częściowo 

opublikował cykl „Marynarze" i epopeję „Wojna". 
W latach między 1932 i 35 Wiszniewski wiele przekładał, przeważnie 

dzieła niemieckiego antyfaszysty, Fryderyka Wolfa. 

Rok 1933 to jeszcze jedno zwycięstwo twórcze Wiszniewskiego. Sce
nariusz filmowy pt. „My z Kronsztadtu". W filmie nareszcie uzyskał 
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Wiszniewski możliwość, których nie mogła dać mu scena. Jego wojenrie 
tematy wymagały :szerszego ujęcia, masowości, możliwości manewrowa
nia. Film „My z Kronsztadtu" ukazał się zaraz po „Czapajewie". Stwo
rzenie dwóch tak doskonałych filmów świadczyło o wielkim mistrzo
stwie filmowej sztuk.i: radzieckiej . „My z Kronsztadtu" z miejsca pod
bił tysiące widzów. „Prawda" pisała : „Jest 'to film o marynarzach, ale 
pakazana jest cała Czerwona Armia, a szczególnie jej dowódcy. Jest on 
równy „Czapajewowi" ... 

W całym filmie czuć styl i temperament Wiszniewskiego. Wyświe
tlane w rewolucyjnej Hi.Szipanii filmy „My z Kronsztadtu" i „Czapajew" 
stały się bojowymi hasłami, prowadzącymi lud hiszpański do walki z fa
szyzmem. 1 stycznia 1937 roku Wiszniewski i reżyser jego filmu Dźigan , 
zostali odznaczeni orderami Lenina. Latem tego roku wyjeżdża Wisz
niewski na kongres pisarzy antyfaszystów do Paryża i Hiszpanii. W Hi
szpanii zostaje powitany z wielką sympatią i entuzjazmem. Bierze udział 
w walkach z faszystami w szeregach Brygady Międzynarodowej. W rok 
później napisał scenariusz dokumentarnego filmu „Hiszpania", który 
z powodzeniem był wyświetlany na terenie ZSRR. 

W roku 1939 po rozpoczęciu wojny, Wiszniewski pracuje intensywnic
w Związku Pi:sarzy Radzieckich. Prowadzi akcję, przygotowującą pisa
rzy do obowiązków, jakie nakłada ifla nich sytuacja polityczna. Wiele pL 
sze, gorąco walczy z wrogą krytyką o nową radziecką literaturę. Po tym 
okresie następuje spadek jego energii twórczej. Zbliżanie się nowej .woj
ny wpływa na Wiszniewskiego destrukcyjnie, ale szybko otrząsa się 

z tego. Powraca do swych dawnych marzeń - stworzenia wizerunków 
artystycznych Lenina i Stalina. W latach 1938-4 l pisze scenariusz pt. 
W 1920 roku" - tematem jest geniusz dowódczy i strategiczny Stalina, 
~azany w tym filmie na kanwie rozbicia trzeciego ataku Ententy. 
Na podstawie długoletnich badań Wiszniewski odtworzył w nim .także 
postacie Woroszyłowa i Budionego, jako bezpośrednich współpracowni
ków wojskowych Stalina. Główną ideą scenariusza było ukazanie więzi 
Stalina z narodem. Gdy wybuchła wojna z Finlandią , Wiszniews ki jako 
dowódca, korespondent wojenny, agitator i redaktor, rusza na front. 

Po zaikończeniu wojny fińskiej wyjeżdża do Besarabii i pisze sce
nariusz dokumentalnego filmu pt. ,„Besarabia". Następnie wraca do 
Moskwy i pracuje nad filmem „W 1920 roku", który znajduje ~ię w fa
zie realizacji. Prócz tego pisze szereg drobnych opowiadań, szkiców, 
współpracuje z dużą ilością wydawnictw i jednocześnie pracuje aktyw
nie w Związku Pisarzy Radzieckich. 

Wybucha Wielka Wojna Ojczyźniana. Wiszniewski rusza na front 
Bałtycki. Otrzymuje funkcję komisarza brygady. Teraz jego twór
czość, to głównie polityczno-wojenne publikacje prasowe. Regularnie ku-

responduje z „Prawdą" i innymi [pismami. Jego rozgłos jako .agitatora 
na terenie oblężonego Leningradu - był równy .sławie dramaturga. 
W 1943 roku bierze udział w przerwaniu blokady Leningradu. W końcu 
1943 rozpoczyna .sztukę „U wrót Leningradu". 

Wiosną 1944 sztukę tą wystawia Teatr Czerwonej Floty B~łtyckiej, 
potem teatry moskiewskie. W-końcu 1944 jest znowu w Moskwie. Reda
guje czasopismo „Znamja". Pracując tam Wiszniewski wiele czasu i uwa
gi poświęcił wyszukiwaniu i popieraniu młodych talentów literackich. 
W roku 1949 zwalnia się z pracy w miesięczniku, choruje. Mimo cho
roby pisze swe ostatnie, najsłynniejsze dzieło: „NIEZAPOMNIANY ROK 
1919" - sztukę o Leninie ,i Stalinie. Sztuka ta została nagrodzona I-szą 
Premią Stalinowską za rok 1949. Podłożem, na którym narodził się 
„Niezapomni~ny rok 1919" były skucesy i geniusz Stalina z czasów 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, oraz wspomnienia i obserwacje z procesu 
norymberskiego. W obrazach Lenina i St:;iJ.ina, stworzonych w „Nieza
pomnianym roku 1919" - oomalowana jest głęboka życzliwość i mądrość 
tych ludzi, ich miłość ojczyzny, Partii i ludzi radzieckich. Wiszniewskie·· 
mu udało się napisać charaktery wielkich Wodzów Rewolucji, udało mu 
się pokezać artystyczną prawdę o 1919 roku, w którym historyczną mą
drość Lenina i wojenny geniusz Stalina uratowały Rewolucję. Artysta, 
aby osiągnąć ten wynik, musiał dać . cały swój temperament, uczucie 
i świadomość. Pomaga mu w tym partyjna podstawa sowieckiego pisa
rza-realisty, pomogły mu miłość do ojczyzny, Partii i Stalina. 

To było ostatnie dzieło Wsiewołoda Wiszniewskiego. Dnia 28 lutego 
1951 roku w Moskwie w :szpitalu kremlowskim zmarł, mając lat 51 i b~
dąc u szczytu swego Dozwoju artystycznego. 

Oprac. WŁK. 
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WSIEWOł..OD WISZNIEWSKI 

ZAGŁADA KRONSZTACKIEGO PUŁKU 

Chodziły słuchy, że 'było ich - tysiąc, dwa trzy. Lecz nikt inie wie

dział dokładnie, ilu ich było. 
Ja wjem że byro iich tysiąc osiemset osiemdziesięciu pięciu . 

A ws;z;yscy j~den w \drugiego, podobni do siebie jak nadbrzeżne sosny 
bałtyckie. WsJJaniałym krokiem przeszli przez Plac Kotwicza:iy w Kron~ 
sztacie i rzuciwszy pożegna1lne spojrzenie na port odeszli ma daleki 
frant lądawy. w papierach tych zuchów widniało: „Marynarz Wojenny 
Pierwszego IMcmskiego Kronsztadciego Pułku". 

Siedemnasty grudnia 1918 roku.„ Pułk stoi pod wsią iK.uznJ..ecowsJcą 
na Uralu. w nocy biali sybiracy ru5zyli na marynarzy. Telegraf stuka: 

" 
Przeciwnik w sile około sześciu tysięcy bagnetów rcn:począ•ł atak na 

odcinku Kronsztatczyków.„" 
- Ho-ho, Marfusza, nastaw samowair, gośaie jadą! 
- Gady syberyjskie, spać Illie dadzą„ . 

- Rozszarpiemy ich! 
- Zgnieciemy! 
Tyralierka w śniegu„. Szeregiem przekazują: 
- Cel stały. Bez rozkaru nie strzelać . „ 

Tak. To znaiczy dopuścić ich blisko. A noc ks·iężycowa odpowiednia 
do tego - na śniegu przecież wszystko widać. 

Idą sybiracy. Marynarze patrzą : 

- Dobrze ddą, słowo daję! 
Cekaemiści pośpiesznie dopalają papierosy, późndej nie będ'l.ie na 

to czasu· - zbliża się bój, a mogą i zabić. 

Tytoniu mafo, marynarz prosi: 
- Zostaw dla mnie„. 
Pociągnął. Inny też prosd: 

• 

- Zgłaszam się do kolejki„. 
Pociągnął i an. Okurek parzy palce, nie moilna go utrzymać - ale 

my ludzie sprytni, nakładamy go na z.a.ostrzoną zaipał'kę i do ust. Na kil
ka pociągnięć starczy. - Wszędzie trzeba pomysłowości, przyjacielu. 

Kom1sa!I'z dodaje im otuchy: 
- Trzymajcie się ziemi, chłopcy. Wpuśćcie w nią korzenie, wrośnij-

cie jak drzewa! 
Idą sybiracy„. 
- A może dm tak zagrać? 
- Stop. Nie śpieszyć Slię. Bo się skryją„ . 

Marynarze żartują: 
- Misza, możebyś dla bezpieczeństwa oddał legitymację partyjną 

na przechowanie? 
Misza pa trzy z ukosa: 
- Pleciesz w swoim dmieniu, czy w imieniu gospoda!I'Za? 
- Dziwne pytanie - gospodarzy zlikwidowaliśmy. Nagle zmienio-

nym głosem. A cza•łdony *) blisko„. Ot tam„. Spójrz, Miszo! 
- Widzę„. 

Sybiracy podchodzą tyralierką , skokami. Przerwy we froncie na trzy 
kroki. Wszyscy umiilkli. Cisza, Ktoś szczęka zębami. Slychać skrzypienie 
śniegu. Dowódcy marynarzy - starzy, doświadczeni -- czują instynkto
wnie, że sybiraków trzeba ubiec, trzeba ;im przypiec zanim zaczną krzy
czeć „hurra". Z okrzykiem „hurra" łatwiej iść, a jeśli się ich przedtem 
uderzy - trudniej będZiie im atakować. 

Chłopcy leżą, lewymi łokciami żłobią pod sobą d')łki. Niejeden na
ciąga spu~t, by nie szarpnąć za wcześnie. Pies pulkowy, zabrany z krą
żownika, począł skomleć. Psytknęli na niego - umilkł. Dla ceki-emistów 
przynoszą imbryki z gorącą wooą - trzeba rozgrzać chłodndce cekae
mów. I nagle ze skrzydła: „Wprost na przeciwnika! Stały ogień kom-
p'antlj ny!" 

Stary podoficer zakomenderował jak w roku trzynastym, na para-
dzie. 

- Kompaillia-a ! 
Pocz.ekamy„. Bierze na wytrzymałość„. 

- Pal! 
Ależ chlustnęli! Ależ bryznęli! Z jodeł śnieg się posypał... 

A cekaemiści czekają, ukrywają swe „Maksymy". No, podejdź 
bliżej, KołCZJaku! 

- Zagramy ci na powitanie. 
Sibdracy krzyknęli: „Ra-a-a". Ale słab.iutlko„ . 

1) Czałdony - pogardliwa nazwa dla rodowit,Ych sybiraków. 
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WSIEWOŁOD WISZNIEWSRI 

,,NIEZAPOMNIANY ROR 1919" 

W roli W. I. Lenina 
W roli J. W. Stalina 
Szybajew, pełnomocnik Wydziału 

Specjalnego Floty Bałtyckiej 
Woronow, członek Rewolucyjnej Rady 

Wojennej 

Potapow ] robotnicy 
Iwanczenkow Zakładów Putiłowskich 
Daniłowa 

Sekretarka tow. Lenina . 

Sekretarz tow. Stalina 
Butkiewicz, płk., dowódca artylerii 

Kronsztad tu 

Madame Butkiewicz, jego żona 

Rybałtowski, kpt. I klasy, szef sztabu 
bazy kronsztackiej 

SZTUKA W 3 AKTACH, 10 ODSŁONACH 

PRZEKŁAD: MARIA WISŁOWSKA I ADAM GALIS 

Kazimierz Dejmek 
Seweryn Butrym 

Janusz Kłosiński 

Bolesław Bolkowski 
Józef Pilarski 
Jan Zieliński 

} 
H in Billmg 
Barbara Rachwalska 

1 J'fan11 &!dl'f'&kM. 
J Maria Białobrzeska 

Marian Stanisławski (PWSA) 

Adam Cyprian 

) 

Mar..i.a..l.iiałobrzeska 
Antoni or den-Gór ee-ka 
Wanda Jakubińska 

Wojciech Pilarski 

Eggar 
Dax 
Staruszek 
Mister Bob 
Liza, pokojówka Butkiewiczów 
Gen. Rodzianko, naczelny dowódca Zjed

noczonych Sił Zbrojnych płn.-zach. 
Rosji . 

Seydlitz, szef sztabu gen. Rodzianki . 
Płk. Wadbolski · 
Niekludow, komendant fortu Krasnaja 

Gorka 
Kapelmistr z Mieszkow . 
Członek Rady Wojennej Armii 
Komisarz Okręgu 
Dowódca fortu Obruczew 
Dowódca pancernika „Pietropawłowsk" 
Stary Miner 
Telefonista 
Młody żołnierz 

Stanisław Winczewski 
Tadeusz Minc 
Józef ł.odyński 
Mieczysław Wald 
Hanna Brochocka 

Wacław Sc i bor 
Adam Daniewicz 
Zygmunt Malawski 

Leopold Schmaus 
Wacław Kowalski 
Gustaw Lutkiewicz 
Zdzisław Suwalski 
Marian Nowak 
Tadeusz Teodorczyk 
Stanisław Skolimowski 
Bohdan Baer 
Edward Wichura 
Dobrosław Mater 

zespół 
l Nikandrow 

Dowódcy, marynarze, żolnierze , ro tnicy, goście madame Butkiewicz : 
ak>torski, słuchacze Państwowej Wyźszej Sz,oły Aktorskiej w Łodzi, oraz zespół pomocniczy, 

Scenografia : Józef Rachwalski 
Asystent scenografa: Iwona Zaborowska. 

Rzecz dzieje się w Moskwie, Piotrogrodzie i okolicach, Oranienbaumie, 
Kronsztadcie i Krasnej Gorce. 

Muzyka: Dymitr Szostakowicz; w/g filmu „Niezapomniany rok 1919". 
Kierownictwo techniczne: Kazimierz Mróz 
światło: Tadeusz Tutaj i Rysz:ard Staniszewski 
Efekty dźwiękowe: Edmund Polkowski i Zygmunt Nowak 
Peruki: Bogdan Szyjakowski 

Inscenizacja i reżyseria : Kazimierz Dejmek 
I. asystent: Maria Straszewska 
Asystenci: Arkadiusz Basztoń (PWSA) 

Marek Okopiński (PWSA) 

Dekoracje i ko tiurny wykonano w Połączonych Warsztatach Państwowych Teatrów w Łodzi , 



- Ognia! 
Marynarze biją ogniem rozproszonym. 
- Szerzej rozdziawiaj usta, łap! 

Sybiracy okopują się„. 

- Dostali! 
- Dokąd się pchacie, tu dla niepalących„. 
Cisza ... 
Czas mijał. Ataków było dziewięć. 
Przez dwie doby sybiracy oblegali pułk, zacieśniali krąg. Pułk 

cofnął się d zajął pozycję kolistą„. Osaczony„. Pod koniec drugiej do
by, 19 grudnia, sybiracy przygotowywa1i się do dziesiątego ataku. Za
częli ich zaisypywać sz.rapne'lami. 

Chłopcy pokrzykują z tyralierki: 
- Sanitariusza. 
- Nosze„. 

.Odpowiedź brzmi: 
- Wszyscy sanitariusze w tyralierce„. 
Szósta lkompainia posiada po siedem nabojów na żołnierza . 

W okrążeniu to nie wiele. I nagle: 
- A kto po naboje? 
Zerwali się„. Kto krzyiknął? 

Wasia odpowiada: 
- Naboje 'Są. Kto idzie ze mną? Sciągniemy je z zabitych„. 
I wslk:azuje na bialłych. A tych w odległości dwustu kroków na 

śniegu tyle, że Il!ie zliczysz. 
- Idź, ddź, dadzą ci tam pieprzu. Mają oni już dla ciebie zapas ... 
Wasia mówd: 
- A pan Misza oczywiście zamówił dla siebie w Tule wagon m1-

bojów i nie przejmuje się, bo wagon wiozą mu dwie lokomotywy eks
presem. 

Mirsza 'leży, mirlczy. 
- Czyżby szanowny rpan nie miał ochoty rozmawiać? Boi się, oo? 
Misza milczy. Wasia wstaŁ i podszedł do niego wraz z czterem& 

innymi. A Misza leży, nie rusza się. Politruk mówi: 
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- Nigdy nie myślałem źle o Miszy, a jednalk teraz nie poszedł.„ 

- Komunard! 
A Misza leży w tyralierce cichy, nierozmowny. Jest ciężko ranny. 
W tyralierce dyskutują: 
- Czy utrzymamy się do wciągnięcia flagi? 
-Nie. 
- Zgniotą nas„. 
- Mówią, że odsiecz nadchod7li.„ 

- Ach, uściskałbym na pożegnanie jakąś staruszkę siedemnastole-
tnią„. 

Wasia pełźnie po śniegu. Doczo'łgał się. Ja!kdś brodaty żołnierz le
ży na brzuchu z odrzuconym ramieniem. Połyskuje a1luminiowa 
obrączka. Głowa wykręcona na bo'k, w oczach zamarznięte łzy. Wasia 
rozmawia z nim: 

-Ech, ty 1głupia brodo! Dorosły chłopak przecież i co z tego„. 
Mruczy Wasia podcza·s :roboty: 
- Spij dziecino droga, niech bóg snu twego strzeże„. 
Zabiera trupowi naboje i dodaje: 
- Kołcz.alk pije słodką herbatę. A ty, martwy, marniejesz tu na 

mrozie (liczy na<boje). Jeden, dwa, trzy„„ dziesięć - i to się przyda„. 
Twoja robota skończona, a nam przyjdzie może jeszcze cały dzień 

przeżyć. f 

I poczołgał się dalej. Zebrali mimo wszystko pewną ilość nabojów. 
Znów :rozrywają ·się 1szrapnele. Potem uciehło. Kule świszczą bezustan
nie: - Pi-u, pi-u.„ 

- Poszła kula na spaoer. 
Ruszyli się sybiracy, zaterlkotały cekaemy. 
Rarmi z drugiej kompanni siedzą i leżą w rowie. 
- Znowu ruszyli„. 

- Może odsiecz nadejdzie„. 

- Gdyby móc się wody napić„ . 

Z gorączki ranni jedzą śnieg„. 
- Towarzysze, wody„. choć jeden łyk„ O-och.„ 
Ranni jęczą. Pokąsali :ręce. Jeden z nich pri:yczOłgał slę do · do

linki; w której topiono śnieg dla cekaemów. 



- Daj łyknąć ... 
- Masz, ~ko nie dużo, ognisko gaśnie, a cekae:ny stygną. 
Dokolia rzędy jodeł, a me ma co kłaść w ogień. He było gałęzi 

połamali, porąbali, spaJlilL. 
- Dajcie kociołek dla rannych. 
- Nie mO'Żn.a, bracie ... 
Nadibiegli cekaemiści. 

- Dawaj wodę ... 
- Tu rainni proszą ... 
- A my co wlejemy do cekaemów? 

Ra.Illny spojrzał na cekaemistów i powiedział: 

- Bierz wodę, bracie. Pułk musi odbić atak. My wytrzymamy ... 
I znów ranni1 jedzą śnieg i z cicha jęczą: 
- Pić ... pić ... 

Obo!k: 'leży komisarz. Bok ma irozerwany, ocieka !krwią, 'lecz uspo
kaja lżołnierzy: 

- Wytrzymamy, przyj,adele, wytrzymamy ... 

I komisairz zachły'snął się . krwią. - IMacynarze odbili atak ostat-· 
nimi IIliaibojami. 

Północ minęła. W piątej kompanii palą papierosy, rozmawiają 
cicho. 

- Zdaje się, żeśmy wpadli ... 
- Wygląda na i(> ... 
- Nadchodzi odsięcz, cala brygada. 
- Bzdury pleciesz. 

Dowódca li. dwóch ooailałyc'h komunoistów dyskutują: 
- Pułk był i1 powinien być. 

- Uderzyć na nich wszyscy razem - może się przebijemy. 
- iNie ma już komu uderzać. W kompaniach pozostało po dwu-

dziestu ludzi. 
- Cóż więc robić? 

- Przyjąć ich granatami, a potem na bagnety. Ktoś zajmie się 
raillilymi. 

IKompame przygotowują się. Granatem działającym na odległość 
jest „cytrynka". Brali granaty do iprawej Tęki, lewą zrywali wolny 
koniec taiśmy z główfkli zapłonu. 

- Zapamiętaj towarzyszu, przepisy przygotowania do boju: prawą 
ręką potrzyj deseczkę j.ak zapałkę. Ogień przejdzie po wewnętrz
nym sznurze Bi()kf.orda do spłonki. Zamachnij się i rzucaj od razu. 
A ci, którzy mają granaiy butelkowe, niech rówmeż zaipaimiętają: 
Brać rgranait do prawej ręlki. Lewą zdjąć kapturek ochronny, uderzyć 
praiwą ręką granat raz lub dwa razy ·O lewą dłoń, (ot talk ja~ butellkę 
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z w6dką. A: przepłukałoby się ząbki u kresu i»d' kon1ec zyoia). lgi!ctt 
uderzy w spłonkę, która się ~apali, ogień przejdzie IPO sznurze Bickfor• 
da do ładunlru. Do pięciu se!lmnd wybuch, rzucaj ... 

- Wszystko w wrządku? 
- Wszys1Jko. 
Wa.się wezwano do dowódcy kompanii, do komórkri. partyjnej ... 
- W jakiej sprawie? 
- Gdzie harmonia? 
- Jest na swoim miejscu. A o oo chodzi? 
- Umi~ zagrać „Wyklęty ipowstań 'ludu ziemi"? 
- Niie ... Ja gram raczej pieśni, romanse i tańce ... 
- Dziwak z ciebie, dlaczego nie nauczyłeś się? 

- Niech tylko biali zaczekają - nauczę się. Proszę bardzo ... 
- Mów do rzeczy. Oo umiesz zagrać? 
- Umiem „Na sopkach Mandż1;1rii", „Pas d 'Espagne", Krakowia-

ka'', „Pieśń palacza" ... 
- Trzeba by czegoś odpowiwniego. 
- No to „Wiari.ag". 
- To starre. 
- Za to marytlarskie! A właściwie do czego to potrzebne? 
- Będziesz zairaz grał w tyralierce. 
- To wspaniale! A potem i odsiecz przyjdzie ... 
Poszli. Wasia wyciągnął saratowską harmonię 1 zagraoł z fantazją. 

„Aj, och-iclm-achu-acha-cha!" 
W tylartiel'Ce: 
- Ależ to cudak! Zuch z mego! 
- GTaj, ,graj, Waisia! 
- Właśnie się szykuję ... 
Przy,gdtowa~ trzy granaty, wyżłobił w śniegu odpowdedrn dołek 

i przedstawil się: 

- Słuchaj , !kompanio... Seans się zaczyna. Ulubieniec publiczności 
z krążownika „Rosja", kawaler kronsztatckich dam. maszynista Wasia 
Demi.n. 

Marynarze uśmiechnęli się: 

- To ci zaraza! 
Rozległy się głosy białych: 

- Do a.ta-a-ku! 
I znowu 1sylbiracy iruszyli. Zater!kotały cekaemy i skończyły się· na

boje u marynarzy. Harmonia ty~ko ,gra ... 
Symracy idą. $nieg· skrzypi. Znowu się skryli, a marynarze krzy-

czą: 

- A-a-a ... 
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Dowódca woła: 
- Trzymajcie się, chłopaczlki, odsiecz nadejdzie! 
Nie nadejdz.ie żaden diabeł, towMzysze. To tylko rozmowa dla 

podniesienia na duchu. Chłopcy rozumieją to. Sybiracy ruszyli zno
wu. Marynarze pochwycili granaty„. 

- Towarzyisze, trzymajcie się razem, rufy nie pokazujcie. 
A Wasia drze się znowu: 
- Jalro pierwszy numer programu zostanie wykonana .popularna 

melodia marynarska „Wariag"„. trzy, ci:tery„. 
Gotowi do boju, choć krwi nam już brak, 
Nadchodzi ostatnia parada. 
Nie podda się nigdy nasz dumy „Wariag", 
O litość niikt wroga nie błaga. 

Cóż robić: - &koro Wasia nie umie zagrać czegoś bardziej odpo-
wiedniego. Wybaczcie mu. 

Furkocą chorągiewki, brzczą łańcuchy . 

Podnoszą kotwicę„ . 

„WaTJ..ag" oddał przysługę pu~kowi - różnie to bywa ... 
Dowódca krzyknął: 
- Do granatów! 
Jeden-ten z komórki partyjnej-podbiegł do rowu, gdzie leżeli ranni. 
Raz„. Dwa. Trzy„. Rzucił jeden, drugi, trzeci granat: Rr-aach, 

ach-ach„. Na swoich, na rannych? Jasne - a cóż z nimi zrobić? Pozo
stawd.ć ich K()lłczakowcom, żeby im kiszki nożami wypruwali? Ach 
wy - litościwi! 

Towarzysz wrócił do tyralierki. A tam wszyscy stoją już wypro-
stowani, w podniesionych rękach granaty. Wasia gra „Wariaga"„. 

Biali wołają: 
·- Poddajcie się! 

Z pułlku odpowiadają: 

- I co jeszcze? 
- Siadajcie! 
- Walić! 

Poleciały granaty. Sypią się iskry - płonie fosfor „cytrynek". - 
Sybiracy ods'kakują, ten w tyl , ten w przód , n ie lub ią takiej zabawy. 
Martwy leży Pierwszy Kronsztacki Pułk. 

Leży pod wsią Kuźniecowską. Znam tylko dwóch żywych 

z pułku wydostali się Jemielianow i Stiepianow.„ 
- Towarzysze chłopi wsi Kuznicowskiej, ustawcie kopiec z kamie

nia nad mogiłą poległych - ik:u pamięci pułku. 

Do Kronsztadtu nadeszła z frontu wschodniego wiadomość o wy
kreśleniu ze spisu 1-go Morskiego Kronsztackiego Pułku. 
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W porcie kronsztackim żałoba na okrętach . 
- Baczność! 

- Opuścić flagi! 
Opadły flagi do połowy masztu. Na pokładach marynarze stoją 

na baczność. Snieg pada cicho. żałoba. 
Stoją minutę, mijają lata„. 
„Aj , oj-ich-achu-aoha-cha!" Ruszyił z Kronsztatu Drugi Pułk. Po

słuchajcie, Kokzak. Nie spojrzeć nam na morze, jeśli ciebie nie zgnie · 

cierny.„ * 
A 1-szy Pułk Kronsztacki leży martwy pod wsią 

Syberiacy wa.!ęsają się wśtród poległych, dziwią się: 

- Co za ludz.ie! 
- I dlaczego oni tacy? 
- Mają diabelskie znaki... 

Kuzniecow.ską. 

Na obnarżonych ramionach marynarzy widnieją istotnie błękitne 

kotwice. 
Sybiracy obszukują trupy, obdzierają je z odzieży. Przy jednym 

znaleźli .pustą paipierośnicę, przy drugim nagan bez nabojów, trzeci~· · 

mu wyciągrięu z kieszeni gazetę. 
- Dawaj gazetkę, zakurzymy„. 
Lecz. zastępca dowódcy kompanii jest już przy nich. 
- Oddaj gazetę.„ 
- Niech pan ipozwoli nam zatrzymać ją do palenia, panie po-

ruczniku! 
- Dawaj, bez ,gadania! 
żołnierz oddaje porucznikowi gazetę. 

- Przepraszam.„ 
Alboż to szerogowcom armii syberyjsk.iej wolno wziąć ·do ręki 

„Czerwoną Gazetę"? 

Kronsztadt. Marzec, 1930 r. Wsiewolod Wiszniewsk.i 



nONT PÓŁNOCNO -ZĄCHObNi 
WIOSNĄ I LATEM 1919 ROKU 

„Nie. ~yliśm~ nigdy w tak niebezpiecznej sytuacji, jak obecnie ... " _ 
t~k okreslił Lenm *) położenie młodego Państwa radzieckiego .pod ko
ruec 1918 roku. 

S:V-:ierdzenie to było apel~ i odwołaniem się do szerokich rzesz 
lu~~osc1, w?bec_ ist~iejącej wewnątrz i poza granicami Państ~a sytu
acJ1, zapowiadaJąCeJ rozpoczęcie ataku na pierwsze państwo robotni-
czo-chłopskie. Międzynarodow k ·t i· · . Y ap1 a izm, gorąco popierany przez 
ko~trre_wolucy~n_e elem~nty wewnątrz Rosji, przygotoWYwał się do przy
wr_ocema na 1e1 tereme wtadzy burżuazji. Zaistniała konieczność jak 

, na1szybszego stworzenia silnej armii, dysponującej z.organizowanym 
zapleczem, -~t~re . mogłyby stawić czoło zakusom kliki kapita1istycznej. 
Apele. ~artu I ~1erowników Państwa znalazły szeroki oddźwięk wśród 
lu~osc11 n:iłodeJ republiki - i ,gdy wiosną 1919 roku po zakończeniu 
WOJny z ~1emca,mi i Austrią, Anglia i Francja Slkierow.ały na Kraj Rad 
~we od~z:iały ipterwencyjne - napo,tkały one n.a zdecydowany opór, 
a.c.z._kolw1ek młoda Armia Czerwona musiała jeszcze znaczną część tery
t~num ,pozostawić w .rękach wroga,. Interwencja rozpoczęła się zaję
ciem przez Anglików i Francuz.ów miejsca Niemców w rejenie Morza 
Czarnego i na Ę:aukazie, dalszą aktywizacją tak zwanego , Rządu Pół
nocy Rosji", (rejon Arohangielsk-Murmańsk), i w dalsz;m rozwoju 
udzieleniem kolosalnego poparci.a materialnego i finansowego genera
łowi Kolczakowi, który dysponując poważnymi siłami rozpoczął natarcie 
z rejonu Omska. 

Równo~ześnie. interwenci ogłosili blokadę Rosji, odcinając j~ nie
:nal zupełme od swata zewnętrznego. Oderwana od baz żywnościowych 
l ~urowcov.:ch, parając.a się z trudnościami tran~porotwymi i sprzętowy
mi ręp~bli'ka, znalazła się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Ogólna 
koncepcJa bloku kontrrewolucyjno-interwencyjnego opierała się na me-
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todzie okrążenia. Wojska interwentów łądowały na Dalekim Wschodzie, 
w Murmańsku, Archangielsku, Odessie, Sewastopolu i Noworosyjsku -
jednocześnie armie kontrrewolucyjnych generałów i interwentów dzia
łały z terytorium -Finlandii, Kraju Nadbałtyckiego, Polski, Rumunii, 
Iranu i Zakaukazia. Okrążenie zamykały blokady morskie Bałtyku 
i Morza Kaspijskiego. Na tym etapie całość opera,oji podporządkowana 
była akcji generała Kolczak.a, który rozpocząwszy ofenzywę, posuwał 
się coraz bliżej centralnych rejonów kraju, coraz bliżej Moskwy. Wiosną 
1919 roku Kolczak dociera do Wołgi. Jednocześnie z południa generał 
Denikin rozpoczął natarcie i zajął Ługańsk i w<>chodnią część Donbasu. 

Inna część oddziałów Denikina oblegała Astrachań. W przejętym 
przez Armię Czerwoną liście Denildn.a do Kołczakai czytamy: „Najważ
niejsze„. lnie zatrzymywać <>ię na Wołdze... a uderzać dalej, na serce 
bolszewików, na Moskwę. Mam nadzieję, że spotkam się z Wami 
w Saratowie„. Polacy robią, co ido nich należy, co 'się zaś tyczy Jude
nicza, to jest on gotów i nie omieszka uderzyć na Piotrogród„" Szzybko 
rozwijające się natarcie Kołczaka przybrało charakter zagrożenia bez
pośredniego. Lenin oceniając powagę sytuacj~ rzucił na front wschodni 
całość nieomal rezerw Armii Czerwonej i zespół jej najlepszych do
wódców. Pod kierownictwem Frunzego, Armia Czerwona zdołała za
trzymać posuwającą się ofenzywę. Widząc niepowodzenia i powstrzy
manie ofenzYWY Kołczak.a, kerownictwo działań interwencyjnych po
stanowiło odciążyć go (dziatania Denikina zostały zlokalizowane i nie 
stanowiły .poważniejszego zagrożenia) poprzez aktywizację frontu pół-

nocnego. 1 

„Latem 1919 roku imperialiści powierzyli gen. Judeniczowi, sto
jącemu na czele kontrrewolucji na północnym zachodzie (Kraju Bałtyc
kim, pod Piotrogradem), zadanie odwrócenia uwagi Armii Czerwonej 
od frontu wschodniego przez zaatakowanie Piotrogrodu."**) 

Białogwardziści określili ~aidanie Judenicza: „Trzeba koniecznie 
stworzyć noWY front, który w lepszym WYPadku dałby nam możność 
zadania faktycznego ciosu bo.lJSzewikom, w gorszym zaś pozwolił od
ciągnąć ich siły od Armii Syberyskiej''. Akcja ta miała na celu 
strategiczne współdziałanie z armią Kolczaka i Denikina, oraz bez
pośrednie współdziałanie z oddziałami fińskich białogwardzistów (Sjer
dobol - Ołoniec) i anglo-białogwardyjskimi siłami, nacierającymi 

z północy na Pietrozawodsk, aby później wspólnie z obszaru międzyje
ziornego uder:ziyć na tyły Piotrogradu i odciąć go od wschodu i południa . 
Sam łudenicz dysponował tak zwaną Armią Północno-Zachodnią pod 
dowództwem generała Rodzianki. Armia ta była w pełni zaopaitrywana 
z ·powojennych zapasów Ententy, która dzięki lokalizacji Floty Bał

tyckiej w Zatoce Fińskiej mogła bez trudności dostarczać je do rejonu 
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Helsinki-Rewel-Psków, gdzie znajdowała 1się baza strategiczna 
Roomanki. W maju 1919 roku po przeprowadzeniu koncentracji, Jude
nicz rzucił swoje wojska do ataku na Piotrogród. 

O ~lanowy~ natarciu na Piotrogród, Rząd Radziecki otrzymał in
~ormacJe 2 maJa 1919 roku. Natychmiast przecięwzięto środki, ma
Jące na celu zapewnienie miastu możliwej maksymalneJ· obronności 
w~ Pit . . s ym o rogrodzie i okolicy wprowadzono stan oblężenia . 

\ 
- _ - LIN IA FRONTU 

W MA JLI 1919 ---.... „.„.J<IERUM<I VPE
_____...,.--RZENIA 81At.YC14 
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PLANY BIAŁOGWARDZISTÓW 
WIOSNĄ 1919 r. 

Piotrogrodzka Rada Wojenna miała przeprowadzić mobilizację robotni
ków i pracujących Piotrogrodu, oraz oczyścić miasto z elementów kontr
rewolucyjnych. Skutkiem pozostawania w składzie dowództwa miasta 
elementów wrogich Władzy Radzieckiej/ - szereg dyrektyw KC. Partii 
nie zostało wprowadzonych w życie. W nocy z 12 na 13 maja oddziały 
Judenicza i Rodzianki rozpoczęły natarcie w rejonie miasta. Narwy. 
Jednocześnie nastąpiły ataJ<l na Gdow i Psków. Front wojsk radzieckich 
1.0stał przełamany. Znaadujące się w AI"mii Czerwonej elementy kontr
rewolucyjne w iiositaci byłych carskich oficerów, starały się wszelkimi 
;:posobami dezorganizować obronę, wszczynać punty i panikę. Armia 
Czerwona rozpoczęła odwrót. Sytuacją tą starał się wykorzystac 
zdrajca Zinowjew (członek Piotrogrodzkiej Rady Wojennej), wysuwając 
projekt zatopienia Czerwonej Floty Bałtyckiej •••), ewakuacji prze
mysłu i władz Piotrogrodu i oddania miasta wrogowi. Lenin bez waha
nia odrzuci~ tę fałszywą i ro.radziecką radę. 17 maja. KC. Partii i Robot
nicw-Chłopska Rada Obrony delegowały na front piotrogrodzki Józefa 
Stalina, celem zorganizowania i poprowadzenia obrony miasta. W dniu 
19 maja Stalin przybył do Piotrogrodu. Poddawszy sytuację dokładnej 
analizie stwierdził: nie ujawnione dotychczas osłabienie stanu liczebnego 
ludzi zdolnych do noszenia broni (skutkiem wysyłania na inne fronty 
Republiki), ogólny spadek poziomu politycznego ~ bojowego jednostek 
(wywołany długotrwałym spokojem na linii frontu) , a przede wszyst
kim olbrzymie nasilenie działalności dywersantów białogwardyjskich, 

ulokowanych w sztabach i poszczególnych jednostkach Armii Czerwo
nej. W samym Piotrogrodzie działał tak zwany „Ośrodek Narodowy", 
pracujący w ścisłym powiązaniu z agenturami szpiegowskimi państw 
imperialistycznych, prowadzący przygotowania do zbrojnego buntu na 
t erenie miasta ; zajmujący się działalnością szpiegowską i gromadze
niem broni. 

Jedn.ym z pierwszych posunięć Stalina na terenie Piotrogrodu, było 
przejęcie kierownictwa nad działalnoścą W. Cz. K. ••••), która w nie
długim czasie wykryła spisek białogwardyjski, inspirowany przez pra
cowników dawnych ambasad Ameryki, Anglii i Francji. Przeprowadzono 
czy!Stkę w organach dowództw i zastąpiono elementy niepowołane ka
drami ludzi wiernych Rewolucji i 'WL'ldzy Ludu. Zmobilizowanie robot
ników od ilatl 17 do 45, poziwoliło stworzyć kilka pułków robotniczych. 
Mi.asto i jego przedpola podzielono na sektory i odcinki obronne, 
kolosalnej pracy organizacji iPlanu obrony miasta dokonał sam Stalin. 
Oddziały lotnicze porozbijane dotychczas w srzereg grup o nikłej zdol
ności operacyjnej, scalono w jednostkę liczącą 50 maszyn, której prze
znaczeniem był bezpośredni udział w obronie Piotrogrodu. 

Osobnym zagadnieniem stało się wykorzystanie Czerwonej Floty 
Bałtyckiej. Stalin doskonale rozumiał jej znaczenie w systemie obron-
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nym Piotrogrodu, położył więc olbrzymi nacisk, aby makisymalna ilość 
jednostek w jak najkrótszym czasie mogła dysponować pełną gotowością 
bojową. (U wejścia do Zatoki Fińskiej znajdowałai się zapora minowa 
z pozostawieniem jedynie wąskich przesmyków przybrzeżnych, stano
wiących wyjście na pełne morze. iPrz.iejścia te strzeżone były przez 
zespół nadbrzeżnych fortów Krasnaja Gorka. Należy przy tym dodać, 

fż na Bałtyku znajdowała się eskadra angielskich okrętów, wspieradąca 
strategicznie, a później czynnie, ofenzywę Rodzianki. Było to około 50 
poważnych jednostek pełnomorskich o dużej sile ogniowej. W tym ukła
dzie, przy małej zdolności operacyjnej Floty Bałtyckiej, od strony morza 
broniły Piotrogrodu faktycznie tylko forty Krasnaja Gorka, Sjeraja 
Łoszad i Kronsztadt - dla których ewentualne wsparcie floty własnej 
posiadało duże znaczenie. Jak z tego wynika najważniejszym punktem 
obrony Piotrogrodu od strony morza, był fort Krasnaja Gorka, z czego 
obie strony zdawały sobie doskonale sprawę). W następnej fazie organi
zacji obrony miasta„ Stalin ro2lpocząl konsolidację wszelkich możliwych 

rezerw, nie przyjmując jednocześnie proponowanej przez Lenina po
mocy wojskowej z innych frontów. W rezultacie działalności genialnego 
dowódcy, po niedługim czasie Piotrogród zmienił się w miasto warowne, 
przygotowane do długotrwałej obrony. 

W tym czasie rozpoczęta przez Rodziankę 13 maja ofenzywa, posuwała 
się stale naprzód. Główny nacisk wojsk nieprzyjaciela prowadzony był po 
dwóch liniach. Pierwsza z nich nadmorski prowadzony wzdłuż 

wybrzeża. w kierunku wschodnim, dążyła do odcięcia fortu Sjeraja Ło
szadl i Krasnaja Gorka od całości systemu obronnego Piotrogrodu. Bia
łogwardziści korzystali tu z wielkiej przewagi, jaką zapewniła · im 
obecność i ~działalność floty angielskiej, udzielającej bezpośredniego 

wsparcia artyleryjskiego i pomagająca w akcji wysadzenia desantów. 
Unieruchomiona w dużej części, skutkiem zdradzieckich dyrektyw, Czer-

.• wona Flota, nie mogła przeciwdziałać temu wobec przygniatającej 
przewagi nieprzyjaciela. Akcje Czerwonej Floty streszczały się do dzia
łalności wywiadowczej i drobniejszych starć z jednostkami nieprzyja.
ciela. Wsparcie floty angielskiej umożliwiło białogwardzistom wysadze
nie trzech desantów na tyłach Armii Czerwonej, która wobec 
oskrzydlenia przez nieprzyjaciela, poczęła wycofywać się. Był to okres 
13-18 maja.. Druga linia natarcia posuwała się z rejonu Pskowa 
w kierunku na Dno, celem odcięcia Piotrogrodu od Moskwy. W dniach 
27-29 maja, na nadmorskim odcinku frontu, rozpoczyna się dalsza 
ofenzy.wa, która szybko posuwała się naprzód. 3 czerwca nasrtąpiło chwi
lowe powstrzymanie natarcia, ale kontrofenzywa nieprzyjaciela, roz
poczęta w dniu następnym, zmusiła do odwrotu zaciekle walczące od
działy Armii Czerwonej. 
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„BOLSZEWICY UTRZYMAJĄ SIĘ NAJDALEJ 
PRZEZ TRZY DNI. .. " 

KUKRYNIKSY 



10 crerwca flota angielska zupełnie zablokowała wyjście z zatoki. Po
cząwszy od 11 czerwca Judenicz widząc małe szanse ,powodzenia na 
innych odcinkach, główne siły natarcia skierował na nadmorski odcinek 
frontu, na którym nastąpiło dalsze przesunięcie w kierunku wschodnim. 
Wśród oddziałów radzieckich broniących tamtego odcinka 'Wybuchł 
bunt, w wyniku którego kilka jednostek przeszło na stronę wroga. 
12 czerwca oddziały białogwardzistów znajdowały Slię w odległości 7 km 
od fortu Krasnaja Gorka, Nad ranem 13 ,czerwca w forcie Krasnaja 
Gorka wybuchł z dawna przygotowywany przez zdrajców bunt. Fort nadał · 

do Bjorko (wysunięta baza floty angielskiej) następujący radiogram: 
„Bjorko. Krasnaja Gonka do ~aszej dyspozycji". Do bUńtu Krasnej 
Gorki w kilka godzin potem przyłączyły się forty Obruczew i Sieraja 
Łosz.ad. Krasnaja Gorka rozpoczęła• ostrzeliwanie Kronsztadtu. Sytuacja 
Piotrogrodu wydawała się być przesądzona. 

W tym dopiero momencie ukazały się skutki działalności Sta1lina . 
Już grubo wcześniej potrafil on dzięki swemu geniuszowi organizacyj
nemu i politycznemu, z gruntu nieomal przebudować strukturę oddzia
łów Armii Czerwonej, wchodzących w skład obrony Piotrogrodu. Zaple
cze walczących jednostek początkowo zdezorganizowane i chaotyczne. 
stało się precyzyjnie działającym mechanizmem. Działalność wrogich 
sabotujących elementów została zlikwidowana. Oddziały otrzymały no
we, świadome celów i środków, zespoły dowódców. Obecność i dzia
łalność Stalina dodawały nowych •sił w.a.lezącym krasnoarmiejcom i ma
rynarzom. Chwilowe niepowodzenia na froncie nie były już skutkiem 
chaosu organizacyjnego - okoliczności i układ sił przemawiały na 
korzyść nieprzyjaciela. I oto gdy w momencie utraty Krasnej Gorki, 
Obruczewa i Sierej Łoszadi zagrożenie Piotrogrodu przybrało formę 
szczytową i błyskawiczne odzyskanie fortu stało się sprawą palącą, -
geniusz wojskowy Stalina zabłysnął mistrzostwem, energią i śmiałością. 

Wiadomości o utracie fortu nie spowodowały spodziewanego zamieszani.a 
i dezorganizacji. Natychmiast zorganizowana kontrakcja pa;raliżowała 
i zaskakiwała pewn~h zwycięstwa napastników. Cały skład Czerwonej 
Floty postawiono w stan gotowości bojowej. Oddziały lotnicze przygQ:-
1:owano do działania . Gdy Krasnaja Gorka rozpoczęła ostrzeliwanie 
Kronsztadtu (głównie - bazy floty). odipowiedział jej natychmiast ogień 
okrętów liniowych, które opuściwszy bazę zbliżyły się do zbuntowanego 
fortu. Tymcza&)m nai lądzie nieprzyjaciel usiłował przejść do ogólnego 
natarcia. Pewnemu sukcesów przeciwnikowi zgotowano tymczasem 
przykrą niespodziankę. Już 13 czerwca wieczorem w Oranienbaumie 
(połowa drogi między fortem Krasnaja Gorka a Piotrogrodem), Stalin 
skoncentrował poważne siły (tak zwana Nadbrzeżna Grupa Wojsk) 
które w nocy wyruszyły celem zajęcia pozycji wyjściowych. 
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W skład jej wchodziły oddziały wojskowe różnych specjalności i ro
dzajów, oraz ochotnicze bataliony mieszkańców Piotrogrodu. Natarcie 
nieprzyjaciela zostało w międzyczasie zlokalizowane, a próba dywer
syjnego „rozsadzenia obrony od wewnątrz" zamkniętai w !rejonie fortów. 
Mimo pewnego przesunięcia się frontu w kierunku wschodnim, nieprzy
jacielowi .napotykającemu na niespodziewany zdecydowany opór zabrakło 
sił do kontynuowania natarcia. Mimo iż sytuacja w dalszym ciągu 
przedstawiała się krytycznie - kontrdziałanie kierowane przez Stalina 
rozwijało się pomyślnie. Jednocześnie doskonale oceniający sytuacje i jej 
dalszy przebieg wódz obrony Piotrogrodu wydał zarządzenie, mające 
wielki wpływ na dalszy przebieg wypadków. W nocy z 13 na 14 czerwca, 
oddziały W. Cz. K. wspólnie ze specjalnymi grupami robotników Pio
trogrodzkich ,rozpoczęły na terenie miasta szeroko zakrojoną akcję, ma
jącą na celu ostateczną likwidację podziemnych sił kontrrewolucji. 
W dzielnicach burżuazji, wszystIµch misjach i placówkach zagranicznych 
przeprowadzono jednocześnie skrupulatne rewizje, które dały zdumie
wające wyniki. Wykryto olbrzymie ilości broni, amunicji i aresztowano 
poważną liczbę spiskowców,którzy gotowi do zbrojnego wystąpienia 
oczekiwali tylko sygnału z z·ewnątrz. Akcja ta, przeprowadzona w najkry
tyczniejszym i najmniej spodziewanym momencie, pozbawiła nieprzyja
ciela poważnego poparcia, jakim byłoby powstanie zbrojne w sercu za
plecza. W dniu 14 czerwca akc:ja na froncie streszczała się do pojedynku 
artyleryjskiego pancerników z frontem Krasnaja Gorka. Także kon
sztacki fort Rif, przyłączył się do ostrzeliwania buntowników. Nad 
wieczorem odbyła się w Oranienbaumie narada dowódców Armii Cz,~r

wonej pod przewodnictwem Stalina, na której omawiano plany odzy
skania zbuntowanego fortu. Stalin wbrew opinii „specjalistów morskich" 
starej daty, zdecydował, iż atak na Krasną GOTkę oparty będzie na 
współdziałaniu wszystkich możliwych rodzajów broni - to znaczy bę
dzie operacją kombinowaną, w której główne zadanie przypadnie flocie, 
ktc\ra ma wykonać przygotowanie artyleryjskie do szturmu jednostek na
ziemnych. Według „specjalistów morskich", tego rodzaju koncepcja 
sprzeczną była z „nauką morską" i skazana na niepowodzenie. Jednakże 
kanony „nauki morskiej" nie przeszkodziły Stalinowi w powzięciu decy
zji. Uderzenie wyznaczono na dzień następny. Dnia 15 czerwca o godzi
nie 3.15 pancerniki rozpoczynają huraganowe ostrzeliwanie fortu. Przyłą
czają ·się do nich samoloty, intensywnie bombardując gniazda oporu. 

Po przygotowaniu artyleryjskim rusza do ataku Nadbrzeżna Grupa 
Wojsk, wspomagana ogniem pociągu pancernego. Stalin osobiście kieruje 
operacją z Oranienbaumu. Nad wieczorem fort Krasnaja Gorka znajduje 
się już w ręka.eh Armii Czerwonej. Takż.e fortyj Obruczew i Sjeraja Ło
szad poddają się po krótkiej walce. Dzięki genialnej sztuce wojskowej 
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Stalina, groźny . bunt fortów został zlikwidowany po upływie 48 godzin. 
Odzyskanie fortów stało się przełorpowym momentem w sytuacji na 
froncie północno-zachodnim. Na rozkaz Stalina, wojska Frontu Piotro
grodzkiego przechodzą do ofenzywy, odnosząc sukcesy nie tylko na za
chodnim odcinku frontu, lecz takźe na północ i północny wschód od mia
sta. Proletariacki Piter pod rozkazami swego genialnego Dowódcy dał 
naleźytą odprawę napastnikom. 

WŁODZIMIERZ KOZŁOWSKI 

t Lenin. Dzieła, tom, XXII! str . . 240 (wyd. ros.) 
2 Historia WKP(b). Krótki kurs. Wyd. Ksiąźka. 
3 Czerwona Flota Bałtycka składała się wówczas z: 2 pancerników, 

1 krąźownika, 2 niszczycieli, 4 torpedowców, 2 stawiaczy min, 1 dywi
zjonu ókrętów straźniczych i 2 dywizjonów trałowców. Pozostałe jedno
stki przeszły na długotrwałą konserwację, W maju 1919 roku zdolne do 
walki były tylko: 1 pancernik, 1 niszczyciel, 1 stawiacz min i 2 trałowce. 
ResŻta z booku zaopatrzenia i opóźnień w remontach czasowo nie przed
stawiała źadnej wartości bojowej. 

' Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja - organ Władzy Ra
dzieckiej do walki z kontrrewolucją. 
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