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Wicher kręci 
Bialym śniegiem, 

Lód pod spodem chrzęfri. 
Slisko 11a 1.odzie, 
Każdy przechodzień 

Stizga się - ach, nieszczęśnik! 

Od domu do domu 
Lina plynie 
Transparent na linie: 

,,Cala władza Konstytuancie!" 
Staruszka dręczy się, placze, 
Ni w zqb nie rozumie, co znaczy 

Takie plótnisko olbrzymie. 
Myśli uparcie, 

Ile by wyszło z tego owijaczy, 
A chłopcu bosi, obdarci... 

Aleksander BŁOK „Dw unas tu" 
( tłum. Seweryn P ollak) 

(„.) Na nas!yc/1 oczac/1 cala lt1dz kofr dokont1je olbr,!ymlego wy 

sUku, aby .~wiat, który nas otac.za, .~wia•t dwud.:: iesteqo tl'ieku, n i f!' 

: nieruchomiał. a.ni na eh wilę. 

Dzi . .; nikt już nie ma wqtpli,u;oSci, że i ródłeni tego ruchu j c 8t r c

<L'Olucja. Ta, o której ::: per.,pektywy pięc'd::: iesięciu lat wiadomo Jtlż. 

źe nie była ani buntem. wni palacowyrn przewrote-nz. ani oct1ninn q 

poko/e1i, lecz do dna s lęgajqcq, gwałtowną przemianą. Tę rewol11 c 1, 

nazywa się Paidziernikowq. ( ... ) 

Ona jest .i: ródlenz przyspieszonego ruchu, któryrn ż yje .~ wiat wspVł

c ?esny. bo ona jest rzeczywi.<icie jak żrddło; bo wody tego źródła -

nawet gdy je kto do dna. ::atruje fal.o;;zem i głupotq. pot.rafiq poz buc 

si ę trucizn - sq bowiem żywe i. uparc ie bijq spod powie.r1 cłn1 , 

i nieustannie żlobią Stoiat. by 90 z mie-niac. . 
Na kilkadziesiąt lat przed rokiem 1911-tym wielkość tej odmian y 

b.llla tylko marzeniem. 1Vlarzeniem poetów. oddychajq.cycfl trum ie n

nym powietrzem niewoli i upokorzenia. Wh:ją i przeczuc iern. kt6re

mu nas"'! narodowy poeta taki dał wyra'"!: 

„sam n ie wiem 

LJlaczeqo 1nó-wię tak. lecz nwm prz eczuci e . 

Cz uję trumiennym pachnący n1od.rzewiem 

Naród i w trumnie grające z epsucle. 

A jednak - poci tych mogił. chwast em. plcw ic m 

.le-'I jaki.e.ś dz iwne, ciqgle, głuche - kucie . 

.lak gd.<Jby „. serce ludu w kwmien bilo" („.) 

Przed pięc;dzi-esięciu laty rewolucja r;zecrywiście wyprowa-dziła n n 

.'>cenę liistorii współczesnej olbrzy1nie n1a.sy ludzkie i z przedmiotu. 

którym rządzi- historia, uc:?ynita je podn1iotem h istorii, silą r:ządza

cą. bo dala masoni ludzkim 8wiadom-0.-iC tej ich siły, uformowała 

ksz tałt icl1 roli liistorycznej w skali globu, zniusiła do czynneqo 

adzia/u w decyzjach o losach ,,wiata, ski.oni.la do wytworzenia.• in

stytucji politycz nych na ich miarę, miarq olbr.?ymiq , właśnie masn

wq. Dz i.<ł problen1y mas, masowo.'icl zjawisk, masowej kultury, rna

,.,,owycłz ruchów społecznych są naszym, chlebem codziennym. 

Ale czyniąc t.ak. rewolucja dokona•la jeszcze rz eczy d.rugiej: na

da/a. otaczającemu .•wiatu ruch tak sz ybki, zmienność tak wielkq, 

że 1L'SZystko, co lud:z ie uważali z a odwiecz-ne, pewne, ustalone -

rozsypuje im się lU rękaCfl. I uczyniła t.o świadomie. 

Spójrzcie: przed pięćdziesięciu laty Rosja carska to było st.o nai

rozmaitszyclz naro(Jów i narodowo.~ci. D::ieltly je setki. lat ro:wo) u . 



Tuż pr::.<!rl r ewoluc)q \Vielknru:;inowie żyli.. już w ."iy.-;te111i e d:.icwięt• 

nastawiecz negu kapitali z m.u . nmi;;zkirowic rlnpiero uczyli ."lię t ycia 

osiad/cyo. Buriaci, Jakuci. Mongo/owie trwali ciągle w ruc/owej orua

ni :z-ac; i :społecz ności. w Kazachstanie i l<lrgi:ji byl ustrój pl cnntenn·y, 

na Kauka zie. w górach , ist.nial.o pierwotne niewolnictwo, na wiel

ki.eh ob:-;zara.ch rolniczych - - pct•nowal syst.em feudalny. 

Pu111y.'ilcie: te najro<:m.aitsz c formacje kształtowały siq na .~wiecie 

w ciq9u ryisiqcleci; w Europie 4.acflo<lniej trzeba było dziesięciu wie

J...·ow ~redniou.:ieeza. aby ustrój fc11.-rluln.11 rnógt w2rosnąc5 i rozwiną(: 

sic; : tr~eba było trzec/1 stulec i ery nowożutnej. aby wytworzył sl~ 

ka.pila/iz m. Czas płynął powoli. Na obs=a•rach objętych rewolucją 

w ciqr1u lat pięc~clzie:-;ięciu 8to narodow rnusialo przebyC drogę ty

" i11cl<'ci („.) 

• • • 
( ... ) Trudno nie przyzna<; racji pi:wrz owi radz ieckiernu. gcly pa

wia.da: 

„Tragizm losu ludzkiego. loi!m., który przesuwa się przecl. naszymi 

oczami, pogłębia t.o, że .~wiarlorn.i jeste~rny. ja•k z mienia s"iq wsz ystko 

wokól człowieka. czynnegn , ."illneuo. a obarczonego winq ... 

Za l>lędanii , za incipitami i bn1.-dnopisam1 roz p oSciera si ę now{! 

~ycie, przez nikogo jeszcze nie ujrzanej rozpoSciera się przys.zlo n -, 

nie nasza i nie Rosji, lecz całego Swiata wra.oz ze wszystkinz.i odleg

rymi od nas krajann.„ i'1ożna :z calym spokoje·m stwierd=ić, że ta 

przyszłość zblita się ku nam z szybko.<iciq niemal kosmiczną„ . 

Więc za wzgórzami. t.rzeba u.mieć do~t.rzegaC góry, widzieć las spo

za• drzew, za falq przypływu - -ocean, a spoza . . "itarości - historię 

wciąż pr,yspies<.ającą swój nur1"„. 

„z cw!um spokojem" - powiacla pi.liarz raclziecki - „przyjmijrny 

ro z ca./ym spokojem". 

A.le temu wla.~nie g-waltownie aprzec:z.0110. To wiasnie z a111ienionu 

ie oh-rzyk yro;.y („.) 

• • • 
(„.) Rewolucja orlmie11iw.•z y swiat i odmieniajqc yo na na:szyc:l1 

oczach ustawicznie - sta'Wia prz ed luc:l±mi problemy albo tak olbrzy

mie, że wobec nich blednie l.ud;:ka "ila. albo tak skomplikowane, że 

wobec nich mądrość człowieka czuje "i~ roz brojona. Sq to zadania 

o/l>rzymie, ponieważ rewoluc j a wprowadzilu na sce11ę /li"lorii współ

czesnej olbrz,l/mie masy ludzkie. Są to zac/ania .-komplikowane, bo 

rewolucja nadała historii współczesnej l>ieg zawrotnie szybki. Więc 

wszystko, co staje się ludzkim problemem, sprawą c/o rozwiązania. 

codzień oclmient.a swój kształt. codzie1i u.kazuje się w innyn1 :ł wietlc. 

coc/zieri wymaga zmiany kryteriów i 1111ar. n<l których zal.eży traf

rwść ocen,1,1. codzien wym.aoa nowych ii1·o([ków. które nw11łyby pro

ble·m rozwiqzuć. \.Y tym usta1wicz 11ym ruchu jakże łatwo u z męczenie 

1 rezygnacj ę. 
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Lec e przecie myli/by "ię te11 , kto by twiercl=ił. że problemy. kt<lr<' 

.'iwiat w:-;półcz e:H1.y stawia przed czlowiekten1 są nowe: żr.> nikt ich 

pr.=edtem nie ~nal; że nikt pr:;edtern nie mu.":>iał nad nimi si<: tru

tl::!{·. To nieprawda. 

Prol>lem pokoju i woj1111 nie jest nuw.11 . Problem r1łoc/11 i. 11ęd=u 

ludz kiej nie je . .;;;t nnwy. Problem :·wnsu i celu cywlli?ac ji nie j ~-'> t 

nowy. („.) 

Rcwotu.cja odrn!eniajqc .~wiat. ponts!a)qc ma\iy fuctzl\źe i biey ich 

historii, nie postawiła JJrZe(t :łww'te?n prublem<} w i .zada.'l niezn anych. 

Ukarała je t .l}lko w ich pralvdziwej postaci jako probl emy i .: ;z~ 

dania wszyst.ki.ch. I dopiero teraz rod;! się U'yobra.:enie o lud zk ie) 

1v.spolnocie. . Oto krajobraz wspótczesn.,•yo kwiat ~1. 

Jest to krajobraz wyz~1wa•jqcy. I je.'ili on wlasnie stanou.:i : ródłt .... 

natclznicnia. w spólc::esneoo artysty, to owe natchnienie jest wyzwa

niem, r z ucony m lud!iom prze.: świat. kt(>ry ich otac::a . 

Czy ludzie potrafią podjqC to wyzwanie? Czy po<lej1nujqc je. pv

traflq w.:nieśC się ponad pesyn1i zm i 01Jty111 i ?m:> Ponad la rwq wian; . 

że ws z ystko idzie ku złemu i ponad a·utornatycznq pewno.~c.'. :te 

wsz .i1stko z mierza ku ctot>remu'.' Cz y potraJiq z ro.i u111iec' . że nie 

o pesymizm czy optynzizrn idzie, lecz o wielka.ii<' c: lowieka:) 

czy ludzi e potrafią. podejmując tu ·wy.zwanie. u..:znie.<ic: sie ponari 

ro?pacz i ponad nadzieję? Ponad te obyd·wie spr?ec-z n e, l ec z jedna

kowo wygodne. zbyt wygodne postawy wobec luc/zkiego losu:• Co11 

potrafią zrozumieć. że nie o ro:=pti•~,~ i nad?ieję tu idz ie. lec;z o sil~ 

moralną? („.). 

Dzieje artystUw. które :zaczyna.jq sic,: tam. ud ?ie zac ~yna .'iii?; samą 

pumie(' historii, odpowtadajq na re pytania /.epiej, niż dzieje jakich

kolwiek społeczności 111dzkich. Oc/ tysiqcleci bowiem dzieje artystó1r 

Swiadczą nieµrzerwa•nie o r:wórc.zej zdolnoSci człowieka. Od tysiqc

leci dzieje a.rtystów dają nieustan.ne swiadectwo ten111. że krajobra;: 

.świa•t.a, jako t ródlo natchnienia tu:órczego - może to natchnien w 

u.cz yni e bndżC<Hn wielko8cl człowieka. 

Wielkosci i siły, która spr'1wia. t e człowiek j est zc/olny tak obrn~ 

cie; stere m hi.~toril, al>y jq k.ierou:aC nit' clo - ,.portów zatraty lee: 

opiekł''. 

.1 ERZY 1\DAMSKl 

(fragment wykładu inuuu1iracyjnego wyglo"wnego w dniu 2.X.61 „ 
na urocz.v st.l}n1 otwarciu Roku, A.k.adenlickiego \Vyższ yc/1 Uczeln i 

.4.rtystyczn.i1ch stolicy). 



WIELKIE DNI W DOKUMENCIE 

1 9 1 " 
.> LISTOPADA Piotrogrócl 

(„.) Towarzysze -- ludzie pracy! Pamiętajcie, że wy sam i rzą

dzicie teraz pai1stwcm. Nil<t wam nic pomożt:, jeżeli wy sami 

nie zjednoczycie .się i nic ujmiecie \V s zys t k i C' h spr a w pań

stwa we wł as n c ręce. W a s z c rady to odtąd organa władzy 

pnr1stwo\veL organa pełnomocne i decydujące . 

Towarzysze robotnicy, żołnierze, chłopi i w s zy. c y ludzie pracy! 

Bierzcie c a ł ą \Vładzę w rc;ce " \V o i c h rad. Jak źrenicy ol<a 

strzeżcie, pilnujcie ziemi , zboża, fabryk, narzędzi, produktów, tran

sportu - wszystko to odtąd będzie c a ł k n w i c i c waszym, ogól

nonarodowym dobrem. Stopniowo , w zgodą i aprnbat4 większosci 

chłopCnv, \V oparciu o ich p rak tycz n c doświadczenie oraz do

Swiadczcnic robotników, pójdziemy pc\vnic i niezachwianie do zwy

<Oięstwa socjalizmu, które umocnią przodujący robotnicy najbar

dziej cywilizowanych krajów, a ktore przyniesie narodom trwał y 

pokój i wybawienie od wsze lkiego uciskci i wsze lkiego wyzysku. 

Z ti NA 7 LISTOPAD,\ 

Przcwodnkzący Rady Komisarzy Ludowych 
W. UL.TANOW (Lenin) 

• 

Pod wieczór ocldzialy czerwonogwardzistów zaczęły zajmować 

drukarnie prasy burżuazyjnej i drukować w selkach tysięcy egzem
plarzy Raboczij Pul ', Sołdat i najrozmaitsze odezwy. 

O pierwszej w nocy oddział żołnierzy i marynarzy ze Smolnego 
zajął stację telegraficzną. 

O pierwszej minut trzydzieści pięć zajęto Pocztę Główną . 

Nad ranem wzięto hotel wojskowy, a o piątej centralę telefo
niczną. 

świtało już, gdy utoczono Bank Państwa. O dziesiątej rano od
działy wojska obległy Pałac Zimowy. 

/ 

Biedny człowiecze, 
Chodźże tu, chodź 

Pocałujmy się ... 
Chleba! 

Co będzie dalej? 
Zwiewaj! 
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7 LISTOPADA 

uObywatele! Ratujcie ojczyznę, rcwolucjE; i wolność! Szaleńcy 

podnieśli bunt przeciwko Rządowi Tymczasowemu - jedynej wła

dzy obranej przez lud ... 

Członkowie Rządu Tymczasowego spełniają swój obowiązek, po· 

7nstają na swych posterunkach. ( ... ) 

Obywatele! l\Iusicie poprzeć Rząd Tymczasowy i wzmocnić jego 

autorytet. 

.. ) Obywatele! Organizujcie się w imię porządku 

d<·w dla obrony władzy Rządu Tymczasowe~o ... ". 

Odezwa do ludu 

szczęścia lu-

wicepremiera Rządu Tymczasowego Konow3łowa 

• 
Od czwartej nad ranem do świtu Kiererisk i przebywał w głównej 

kwaterze sztabu piotrogrodzkiego. skąd wysyłał rozkazy do k o zaków 
i 'zkół junkrów w Piotrogrodzie i oko licy. Odclzialy kozackie i szko
ły junkrów odpowiadały, że nic mogą wystąpić. 

Kom e ndant miasta, pułkownik Polkownikow, pędził bezplanowo 
ze sztabu do Pałacu Zimowego i z .powrotem. Kicreński kazał pod
nieść mosty. Katychmiast nadeszła gromadka marynarzy, którzy 
opuścili most. 

Uslło\vano odebrać pocztc; i telegraf ,strzelano na\vet parokrotnie , 
ni e wojEka rządowe oświaclczyly, że nie b<:dą dłużej walczyły prze
ciwko radom. 

Delegacji junkrów Kiereński powiedział: „.Jako szef Rządu Tym
cza ~o\vego i Wódz Naczelny o niczym nie \Vicm, nic \Vam dora
dza(: nie mogę, ale jako weteran rewolucji wzywam was, młodzi 

rewolucjoniści, byście pozostali na swych posterunkach i bronili 
zd o byczy rewolucji". 

• 

Około dziewiątej rano Kiereński wyjechał na front. 
P o d wieczór do głównej kwatery Sztabu Generalnego zgłosiło się 

dwóch żołnierzy-rowerzystów. Przedstawili się jako delegaci załogi 
twierdzy Pietropawłowskiej. 

Późnym wieczorem krążyło po placu Pałacowym kilka bolszewic
kich pancerek; żołnierze radzieccy próbowali bezskutecznie nawią
zać pertraktacje z junkrami. .. 

Ostrzeliwanie pałacu zaczęło się około siódmej wieczorem. 

O dziesiątej zaczęło się artyleryjskie bombardowanie z trzech 
stron, zresztą głównie ślepymi pociskami. Fasada pałacu została 

tylko z lekka uszkodzona trzema małymi szrapnelami. ( ... ) 
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8 LISTOPADA 

Do wszystkich komitetów armii czynnej. 

Do wszystkich Rad Delegatów żołnierskich. 

Garnizon piotrogrodzki obalił rząd Kiereńskiego , który powstał 
pczeciwko rewolucji i ludowi. .. 

Komunikując o tym armii na froncie i na tyłach, Komitet Woj
skowo-Rewolucyjny wzywa żołnierzy rewolucyjnych, by czlljnie 
śledzili zachowanie się oficerów. Oficerów, którzy nic stanęli j:lw

nie i otwarcie po stronie dokonanej rewolucji, należy niezwłocznie 
aresztować jako wrogów . 

Rada piotrogrodzka uważa za naj\vażnicjsze sprawy now~;.:> rz4-
clu - natychmiastową propozycję demol ratyc:meg o pokoju, nie
Z\Vłoczne przekazanie c:hłgpom ziemi obszarników, p:-zekazanie catej 
\Vładzy Radom i uczciwe Z\Vołanic Konstytuanty . Ludowa armia 
rewolucyjna nie powinna do puszczać do wysyłnnia niepewnych od
działów do Piotrogrodu. Należy perswadować ·i przekonywać, a tam, 
gd z ie t o nie skutkuje - przeszkadzać w wysyłaniu przy po m o
c y s i I y. 

Rozkaz niniejszy należy niezwłocznie odczytać w oddziałach woj
skowych wszystkich rocJigJów broni. Zatajenie nmiejszcgo roz k nu 
przed masami żałni.?rskimi bf!dzic ze strony organizacji armii rów
n0znaczne z nujci~ższym przestępstwem wobec rewolucji i karane 
b dzi z całą "i"Uro\vością pra\va r2\volucyjn~go . 

Że>lni e rze! O pok ój, chleb. ziemię, o władz~ ludu! 

Komitet \Vojskowo-Rewolucyjny 

• 

DO WSZYSTKICH RAD D ELEGATÓW ROBOTNICZYCH, 

ŻOŁNIERSKICH I CHŁOPSKICH 

Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotnie'l.ycłl, żołnierskich 

i Chłopskich nakłada na racly lokalne obowiązek natychmiastowc,go 

zastosowania jak najenergiczniejszych środków, zmierzających do 

stłumienia wszelkich rozruchów kontrrewolucyjnych, antysemickich 

i wszelkiego rodzaju pogromów. Honor rewolucji robotników, chło

p ó w i żołnierzy nie pozwoli na żadne zamieszki. 

Czerwona Gwardia Piotrogrodu, garnizon rewolucyjny i maryna

rze zaprowadzili w stolicy zupełny porządek. 

Robotnicy, żołnierze i chłopi! Idźcie wszędzi w ślady robotników 

i żołnierzy Piotrogrodu. 

To\varzysze, żołnierze i kozacy! Na nas spada obowiązek zaprowa

dzenia prawdziwie rewolucyjnego porządku. 

Oczy całej Rosji i całego rewolucyjnego świata zwrócone są na 
was ... 
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DO WSZYSTKICH ROBOTNIKÓW PIOTROGRODU! 

Towarzysze! Rewo lucja zwycięża - rewolucja zwyciężyła! Cała 

władzn pr z eszła w ręce naszych rad. Pierwsze tygodnie s ą najtrud
niejsze („.) 

Kla s a r o botnicza powin na i musi wykazać w ob2cnej chwil i naj
\vyiszą hvarclość i wytrwałość, aby ułat\vić 1no\vemu ludow2mu rzą

dowi Rad \Vypełni 2nie \vszystkich j {! go zadań ( ... ) 
Strajki i wystąpienia mas robotniczych w Piotrogrodzie w chwili 

obecnej już tylko szkodzą. ( ... ) 
Dla nowego rządu Rad niezbędna jest praca w fabrykach i w e 

\vszy ~~kich przeclsiębior:->L \va ch, gdyż wszelka c1ezorganizacja pracy 
Sl\\.·arza dl a na s new~ trudności, kf.óryc h i tak j est doSć clużo. 

\Vszyscy na s\voj c s ta ,1,1wi:- ka ! 
l\'ajl c pszym sposobe m przyj śc ia z pomo cą now~mu rządowi Rac! 

.]est w obecnej chwili po\vró~ do pracy. 
r\.iech żyje twarda wytrwałość proletariatu! Niech żyje rc,voluc ja! 

Piotrogrodzka Rada Delegatów Rob. i żołn . 

Pi o trog rl"dzka Rada Zw. Za\v. 
C t ralna Rarla Komitetów Fabryczny ch 

• 
ROZKAZ KOMITETU WO.JSKOWO-REWOLUCYJNEGO 

1. Sp rz~daż a lkoholu i napojó\V wyskokowych j e st zn.J.rn. zana aL cł o 

·p ecjalnego rczporządz2 ni3.. 

:.!. Nal;:a z ujc: ~ ię w szystkim \Vłaśdcielnn1 składów \Vin i Dlk ohn lu 
p n da c wład zom do dnia 17 bm. dokła1ny adres składu. 

~l. \Vinni niewyk(1nnniJ niniejsze g o rozkazu zo ·tany odd.J.:1i p o ci 
·ijc! \Vojsko wo-rewolu cyjn~ 1 • 

WYBORY DO KO='ISTYTUANTY W PIOTROGRODZIE 

R ez ultCJ.ty wybo rir.v ogł s ?. o !le 30 listo p ada : 

S o cja l isci ludowi 
Kadeci 
Cl1rześ c ijar'l sey d c mokr'1ci 
Bols zewicy 
Socjaliś ci - uniwersaliści 

Ukraińsey i Żydowscy R o b o tnicy S.D. i S.R. 
Li~a en1ancypacj i kobiet 
S ocjaliśc i - re\volucjoniści (oborońcy) 

Lewicowi so cj aliSci- rewolucjoniści 

Związek ro zwoju ludowego 
Radykalni demokraci . 
Parafi e pra\vo sławne . 
Związek kobiecy Ocalenia Ojczyzny 
Związek niezakzny rob„ żoln. i chłop. 

Chrześcijańska demokracja (kato!.) 
Zjednoczeni socjaliści-demo kcaci 

l\Iienszcwicy 
Jedinstwo (grupa) . 
Związek woj s k kozackich 
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W.109 
2 i5.UO!l 

3 .707 

~H.0!7 
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4 .21 q 

5.310 
4.6qfi 

152.2311 

385 
q 13 

24.139 
318 

4.9i2 

14.382 

Il . 7 ~o 
17 .427 

1.8~3 

6.712 

• 
-
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A to kto? - Z długim włosem, 
l\'Iruczy pod nosem: 

- Zdrajcy! 
- Rosja umiera! 

Pewno to wieszcz -
Literat.„ 
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POSTANOWIENIE OBOWI.'\ZUJĄCE 

I. W mieści<> Piotrogrodzie zostaje ogłoszony stan oblężenia. 
2. Zabrania się wszelkich zebrań, wieców i zgromadze1l na ulica ::- il 

i placach. 
3. Usiłowania grabieży w winiarniach, składach, fabrykach , sklc

pac!1, mieszkaniach prywatnych itp. będą likwidowane ogniem ka
rabinów maszynowych bez żadnego uprzedzenia. 

4. Komitetom domowym, odźwiernym, dozorcom i milicji nakazuj ~ 

się utrzymywanie ścisłego porządku w domach, podwórzach i na 
ulic3ch, przy czym bramy i podjazdy domów należy zamykac 
o godz. 9 \Viccz., u otwierać o godz. 7 rano. Po godzinie 9 wiecz. 
możn'.l wpuszczać tylko mieszkańców domu. 

5. Winni rozpowszechniania, sprzedaży lub nabywania napojów 
v.ryskriko\vych oraz przekroczenia punktów 2 i 4 zostaną niezwło c z

nie aresztowani i poddani najsurowszym karom. 

Piotrog:- ód, 6 grudni!l, godz. 3 \V nocy. 

Towarzysz~! 

Komitet do walki z pogromami 
przy Komitecie Wykonawczym 

Rady Delegatów Robotniczycl1 i Zołnierski c łl 

• 

OŚWIADCZENIE ŁUNACZA RSK!EGO 

Je steście młodymi gospodarzami kraju i jakkolwiek teraz maci ~ 

dużo kłopotów, to jednak potraficie bronić swych skarbów wiedzy 
i sztuki. 

Towarzysze! W Moskwie stało się straszliwe nieszczęściz, ni ~

szc zęści e niepowetowane ... Wojna domowa doprowadziła do bom
bard owania niektórych części miasta. Nie podobna opisać, jak 
slra EZ nie ciężko jest być komisarze.m Oświaty w tych dniach okrut
nej, bezlitosnej wojny i żywiołowego niszczenia . W tych dniacll 
pociechę dać nam może tylko nadzieja zwycięstwa socjalizmu -
źródła nowej, wyższej kultllry, która nas wynagrodzi za wszyst!co . 
Jednakże na mnie spoczywa odpowiedzialność za ochronę arty

stycznego mienia ludu ... 
Nie można pozostawać na posterunku, jeśli jest się na nim be7.

silnym. Dlatego właśnie podałem się do dymisji. Moi towarzysu , 
inni komisarze, uważali, że dymisja ta nie ma uzasadnienia, pozo
stanę wobec tego na swoim stanowisku ... Dowiedztałem się, że 

szkody, jakie poniósł Kreml, nie są tak poważne, jak mi o tym 
doni[~iono ... 

Ale błagam was, towarzysze, pomóżcie mi - poprzyjcie mni ·;, .„ 
Strzeżcie dla siebie i dla potomstwa piękna naszego ·kraju, bądf ci ::> 
strażnikami włas:10ś~i ludu ... 

Wkró:ce i najciemniejsi, których ucisk tak długo trzymał w ciem
nocie, zostaną oświeceni i zrozumieją, jakimi źródłami radości, sily 
i mądrości są dzieła sztuki... 

Rosyjski ludu pracujący! Bądź gospodarzem mądrym i zapobiegh
·„vym! 

Obywr . .t ele! Wszyscy obywale!c ! Str7eżc '.e "a'2yc11 W'pólr:y ~ I\ t c. 
gaclw! 
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Nie, to nie żarty! 
:Vie ostrowidztwa kwiat. 
To los. To los. 
W. W. Majakowski! - ty i ja! 
Jak wypowiedzieć tu nas po sowiecku, 
Wyslowić wraz z wszystkimi rupieciami 
Po crcscfcsersku 
Szybkiej mowy słowami? 
Powiedz mi szczerze: 
Cham! 
Będziemy obaj się szcz ycić 
Dźwięku losem surowym.. 
We clwóch staniemy pod drzewem milczenia, 
Zmokniemy w świście, 
Turków zwątpienia 
Odpędzimy Sobieskim 
Janem spod Wiednia . 
Zelaźni królowie 
Koro11y żelaz11e 
Chama 
Z trudem włożymy na glowę 
I obnażymy szable! 
Z pochew przeszłości - błyśnijcie, błyśnijcie! 
Dll'i pokoju, llśnijcie! 
Cyt! 
Stare prapłaczc Mereżkowskiego , uśnijcie! 
Łkał jak tatuńcio naszego 11czucia. 
Dźwięki - życia podżegacze. 
My odpowiemy dumnie 
Pieśniq szaloną do 11icbios bram, 
Lecz ten, co przyszedł -
Nic cham, jest sam. 

My wielkie tramy mościmy 
Ponad rojem ludzkości. 

Wielimir CHLEBNIKOW 
(tłum. Seweryn Pollak) 
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(.„) Barwność chat nie zdola mnie zmamić 
I nic zwabi komi11ka blask, 
Nawet wiosną jabłonek zamieć 
Już nic znajdzie w mych oczach ła:;lc. 

Co innego mnie tera z kusi ... 
W księżycową wpatrnjąc się dal, 
Widzę ciało ojczystej Rusi , 
Przyodziane w kamień i stal. 

Biedna ziemio ma! Jak to boli -
Sochą szarpać przestrzenie pól! 
Każdej brzozie, każdej topoli 
Widok nędzy twej sprawia ból. 

Co pisane mi, nie odgadnę ... 
Może nowa nie zechce mnie Ruś! 
Wszystko jedno: stalowym pragnę 
Widzieć kraj, kędym żył i Tósł. 

I wsłuchany w ryk motorowy, 
W burzy glos pod strzechami siół, 
Za nic nie chcę, by mu wtórował 
Spiew odwieczny furmańskich kół. 

Sergi usz JESIENIN 
(tłum. Wiktor Woroszylski) 

ALEKSY TOŁSTOJ I JEGO TRYLOGIA 
„DROGA PRZEZ MĘKĘ" 

„Wszystko w Aleksym Tołstoju nosiło piętno talentu" -
powiada Włodzimierz Lidin. 

~wietny i wszechstronny pisarz, gawędziarz obdarzony 
ogromnym a błyskotliwym darem humoru, bystry obse:-wa
tor życia, doskonały znawca historii Rosji i jej ludu. Takim 
rysują Tołstoja współcześni. 

Wielki artysta i oryginalna, barwna osobowość. Smakosz 
życia, który nie opuścił okazji, aby się zabawić - i wzó: 
pisarskiej pracowitości, kierujący się dewizą Pliniusza 
„Nulla dies sine linea". Dzięki tej mrówczej pracowitości 
otrzymaliśmy w spadku arcybogatą i różnorodną spuściznę 
:iteracką: wiersze i poetyckie baśnie ludowe, nowele i po
wieści, d:-amaty i komedie., publicystykę i eseje. 

Ilia Erenburg pisze, że „cz'.owiek ten miał dwie namiętno
ści: miłość do swego narodu i miłość sztuki", Włodzimierz 
Lidin natomiast, że „lud szepnął mu na ucho swoje tajemne 
posłannictwo (. .. ), a przeszłość narodu stała się dlań żródłem 
najczystszej mowy rosyjskiej, jej organicznej melodii, się

gającej aż 1po zap!s bylin i „Słowo o wyprawie Igora". 
Aleksy Tołstoj był twćrcą, który nie wyobrażał sobie ani 

życia , ani powołania w oderwaniu od własnego narodu. „Ra
czej \vyczuł aniżeli logicznie wydedukował, że pisać poza 
obrębem Rosji nie zdoła." - mówi Erenburg - „Jego mi
łość do narodu rosyjskiego była tak wielka, że zerwał nie 
tylko z przyjaciółmi, ale i z wieloma własnymi cechami czy 
nawykami." 

„Aleksego Mikołajewicza udało mi się poznać dopie. o 
w czasach radzieckich, po jego powrocie zza granicy" -
pisze Wsiewołod Rożdiestwieński - „Tołstoj chętnie b rał 

udział w rozmaitych spotkaniach literackich, jeździł po pe
ryferyjnych klubach, lubił nawiązywać rozmowy z mało 

znan ymi ludżmi i w ogóle akcentował swój, jak to okreś<: ał, 

„demokratyzm". To słowo nabierało w jego ustach szczegól
nego zabarwienia łącząc się kapryśnie z wielkopańską apa-
1·ycją i wykwintnymi manierami Aleksego Mikołajewicza. 

Sam Tolstoj puścił pod swoim adresem uszczypliwy epitet 
„hrabia robotniczo-chłopski". Wciągał się Tołstoj do niezn3.
nego mu życia swobodnie, naturalnie a nawet - powiedzi3.ł

bym - wesoło, pasjonując się wszystkim co go otaczało 

i wnikliwie obserwując. 
Wielki patriotyzm Tołstoja tak charakteryzował znany 

pisarz radziecki Konstanty Fiedin: „W czasie Wielkiej Woj
ny Ojczyźnianej głos Aleksego Tołstoja docierał do wszyst
kich krańców ojczyzny i daleko poza jej granice. Sprawiła 
to jego publicystyka. To zaś, że w latach wojny podjął się 
publicystyki, należy uznać nie tylko za fakt biografii lite
rackiej, ale przede wszystkim za świadectwo da'.szych prze:l-
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brażeń jego obywatelskiej postawy. Uprawiając bowiem 
wsz~·stkie gatunki literackie Tołstoj unika! publicystyki. Nie 
lubił pisania artykułów. By! zanadto poetą, aby pasjonować 
si ę pracą dz:enn ikarską. Nad.szedł jednak czas, kiedy o::l : zuł, 

że brakuje mu bro:1i, którą mógłby szybko i skutecznie do
sięgnąć wroga mobilizując wolę narodu we wspólnej walce. 
T.o!stoj zrozumiał, że takim orężem może się stać artykuł 

i dla dobra \vielkiej sprawy podjął się tej nie lubianej do
tąd pracy. A robił to z cał~·m oddaniem i mistrzostwem". 

Stało się tak dlatego, że pisarz „uwierzył w lud i uwie:ql. 
że wszystko się musi rozwijać tak, jak s i ę to zaczęło " . 

• • • 
Aleksy Tołstoj (10.I.1883 - 23.II.1945) po chodził z zamo żn ej 

szlachty rosyjskiej, ale już od dzieciństwa - pod wpływem 
matki, postępowej pisarki i ojczyma, radykała i wolnomyśli

ci cCa - uległ zafascynowaniu twórczością ludO\vą, życiem 

chłopa rosyjskiego. Debiut Tołstoja (1907) przypadł na olo-es 
r ozkwitu rosyjskiego dekadentyzmu, którego przedstawicieli 
sam póżniej wielokrotnie wykpiwał . Były to wiersze ok re~ 

ś lane przez niego jako danina ówczesnej modzie poetyckiej. 
W następnym roku wydał tom poezji „Za błękitnymi rzeka
mi". „Od tej ks:ążki nie odżegnuję się do dzisiaj, bo zro::l r iła 

si ę z mojej pierwszej znajomości z rosyjską twó:·czoś c i ą lq
dową" - pisał w życiorysie. Wted y również powstała pie :·w
sza proza Tołstoja - „Baśnie sr oki" - próba uchwycenia 
dziecięcej wizji Ś\viata , która znal a zła d o skonały już k s ztałt 

w autobiograficznej powieści „Dzi eciństwo Nikity" (1920). 
l\Iiędzy 1909 a 1913 powstaje cykl opowiadań o ginącym 

świecie starej szlachty Zawołża : „Pod starymi lipami " ::i : az 
p owieści „Dziwacy" i „Kulawy książę". Zafascynowan y ana
chronicznym życiem dworków znad Wołgi - zapisał To ł s toj 
w tych utworach ich specyficzną kronikę, gdzie drwina i sa
tyr a są siadowały z elegijną zadumą . 

Wojna i praca na frontach w charakterze korespondenta 
w ojennego to równocześnie okres rozterki i poszuldwań no~ 
wego materiału. To!stoj pisze o ty m okresie: „Zobaczyłem 

p r c.w dziwe życie i wziąłem w n im udział. (. .. ) Zobac! ;>' łem 

naród rosyjski. Od pierwszych miesięcy rewolucji luto w ej 
za j ąłem się epoką Piotra I, ( ... ) szukałem w tym temacie roz
wiązania zagadki narodu rosyjskiego i rosyjskiej państwo
wości." 

Między 1913 a 1917 Tołstoj napisał również i wystawił 
sześć komedii. W jego późniejszym dorobku znajdzie si ę 
jeszcze szesnaście sztuk teatralnych, z których najwi~ksze 
uznanie zdobyry sobie dramaty o Iwanie Groźnym : „Orz€ł 

i Órlica" oraz „Trudne lata". . 
„,Od Rewolucji Październikowej wracam do prozy - czy

tamy w „Autobiografii" - kreślę pierwszy szkic „Dnia Pio-

• 

___ ... __ _ 
----· 

- Kto czerwoną macha flagą? 
- A przypatrz się w tej ciemnicy! 
- Kto tam się przemyka żwawo, 
Kryjąc się za róg ulicy? 
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tra" oraz piszę opowieść „Mi łosierdzia!", p! erwszą próbę kry
tyki rosyjskiej inteligencji libera:nej w świetle Paździer
nika". 

Na emigracji (1919-1922) powstała pierwsza część „Drogi 
przez mękę" .i kilka innych powieści, wśród któ r y ::h: nau
kowo-fantastyczny „Aelita", „Rękopis znaleziony pod łóż

kiem" oraz „Przygody Niewzorowa, czyli lbikus" - wszyst
kie ukazujące całkowite zagubienie ros y jskiej emigracji. 
W późniejszym już rp .i4nflec ie p ow !e ś ciowym „Czarne zło to" 
(w zmienionej wersji - „Emigranci") Tołstoj podjął raz 
jeszcze problem zdrady i pustki moralnej emigracji (1931) . 
Bezpośrednio po powrocie do kraju Tołstoj, zatrwoźony 

rozpasaniem moralnym oraz inwazją kołtunerii, któr e 
w okresie nepu podważały zdobycze Rewolucji Październi
kowej - wyraźa swoje uczucia w dwóch kolejnych pov; ie
ści ach : „Niebieskie miasta" (1926) i „Żmija" (1928). Wk rót2e 
jednak wraca do problematyki, która stała się pasją iego 
źycia . Do problematyki inteligencji i rewolucji. W roku 1928 
pisze drugą część trylogii „Droga przez mękę" („Rok os! c: m
nasty" ). Kończy trylogię dopiero w roku 1941 powieścią „P o
chmu rny ranek". Trylogia ta wraz z d :- ugim ·wielkim dzi -
Iem - nieukończoną epopeją historyczną „Piotr I" - świad

czą o coraz silniejszym związku Tołstoja z główn ym n ur t ern 
ojczystej historii. 

„W dzie11 rozpoczęcia wojny, 22 czerwca 1941 roku , ukoń
czyłem powieść „Droga przez mękę" . (. .. ) Trylogię pisałem 
przez dwadzieścia dwa lata. Jej tematem jest powrót d o do 
mu i droga do ojczyzny". 

„Droga przez mękę" obrazuje urzeczenie Tołstoja epoką 

wojny domowej i współczesnością. Sam Tołstoj wyznaje ana
li zując swoje zainteresowanie czasami Iwana Groźnego, Pio
t r a I, wojny domowej i współczesno ścią: „Zafrapowało mnie 
wraźenie »nieprzyczesanej« pełni życia, kiedy to ze szcze
gólną wyrazistością obnaźa się rosyjsk i charakter." 

W powieści „Siostry" opisującej ostatnie lata caratu j est 
juź zawarta zapowiedź wielkich przemian historycznych. 
W Pochmurnym ranku" historia wdziera się władczo na 
kart'y powieści, a w swój gwałtowny wir wciąga bliskich 
nam juź bohaterów, aby d oprowadzić ich w reszcie do po
chmur nego ranka nowego dnia . 

Szeroka panorama Rosji carskiej, pierwszej wojn y świa .

towej z Niemcami l wojny domowej - każą zaliczyć t 7logię 
Tołstoja do gatunku epopei historycznej. Pisarzowi n ie za
leżało jednak jedynie na przekazaniu obrazu tamt ych lat 
z historycznego dystansu. Pragnął on przede wszystkim uka
zać prawidłowości historii, uzmysłowić podstawowe proble
my dziejowych losów narodu i dać próbę ich rozwiązani a. 

Dlatego też trylogię odbieramy dziś jako dzieło w najlep
szym tego słowa znaczeniu aktualne. Problemy zawarte 
w niej ważne są do dziś dra każdego myślącego człowieka 
naszej epoki, a talent Tołstoja sprawił, że historia Rosji 
w tych latach najwyższej próby stała się dla nas tak pla
styczna, że niemal dotykalna. Dostrzegamy kierunek jej dal
szej drogi, towarzyszymy narodzinom nowych ludz-i i nowe
go ładu społecznego. Dzieje bohaterów, dla których Rosja 

jest sprawą życia i śmierci, przejmują nas jakby to były 
losy bliskich przyjaciół, a ich droga ku prawdzie rewolucji 
przekonuje. 

W żadnym innym utworze literatury radzieckiej nie znaj
dziemy takiej mnogości wypowiedzi o Rosji, tylu o niej roz
ważań, t ylu jej imion. O Rosji mówi autor, dyskutują o niej 
bohaterowie powieści, jest ona obecna nawet tam, gdzie się 
jej nie wymienia po imieniu . Każda karta tego dzieła mówi 
nam o rosyjskim narodzie, o narodzie „namiętnym, utalen
tO\vanym, marzycielskim i diabelnie praktycznym" - jak 
to określa bohater powieści - Tio:egin. 

„O, ziemio rosyjska! „." - słowa te otwierają pierwszą 
część trylogii. Motto do drugiej części wybrał Tołstoj ze 
ska r bca ludowej mądrości : „W trze ch wodach topili, 
w trzech krużach kąpali, w trzech ługach warzyli. Cz \' st s i 
jes t eśmy od najczystszych" . Ta ludowa p :·awda ol~reśla ś.ci ś le 
ideę Tołstoja, a tytuł trylogii nawiązuje do poetyckiej legen
dy o drodze Matki Boskiej p r zez wszystkie kręgi najokrut
niejszych doświadczeń i cierpie11 ku zbawieniu. 

Drogą przez mękę wędruje naród rosyjski, a wraz z nim 
Katia i Dasza Buławiny, Tielcgin i Roszczyn. Z nimi wchła
niamy duszną atmosferę Rosji carskiej, przeżywamy niepo
koje wojny i upadek cara, z nimi przenosimy się na po
ł udnie Rosji. Bolszewicy kontynuują walkę o władzę ra
dziecką. Rozgrywają się dramaty Kaukazu, Samary, Kuba
nia i Konstytuanty . Niemcy wkraczają na Ukrainę , Nacie ra j ą 
a rmie Denik ina, szaleją bandy .:vt:achny i różnych bat'ków. 
Stronice trylogii pękają od natłoczonych w y darzcr'1. W ko1i

cu jednak powstaje znowu ten sam problem, który zamy 
kał kar ty „Sióstr" : co się zmieniło? W głuszy wiejskiej pali 
się łuczywa i snuje takie opowieści, że dzieci płaczą ze stra
chu. „Ciemna jest woda w jesiennych, pochmurnych obło
kach" - powiada Tołstoj i pyta „czyżby rzeczywiście Rosja 
zginęła?" 

W finałowej czę ś ci trylogii znowu roztacza się przed hami 
kalejdoskop wydarze1'1 wojny domowej, zbliża się krach bia
ł y ch . Trylogia dobiega końca . „Po chmu~·n y ranek " - to 
nie akcent rezygnacji i rozpaczy, ale ok reśle~ie początku n o
w ej surowej i trudnej epoki. 

Losy osobiste czwo rga bohaterów przeplatają się z losami 
całego na rodu. Dz ięki temu właśnie Z!Wy kłe z pozoru pery
.petie zakochanych ludzi - narodziny miłości, rozstania i nie
oczekiwane spotkania, gorycz nowych r rozłąk i szczęśliwe po
jednania - nabierają cech typowy ch dla drogi inteHgenc.ii 
ku prawdzie rewolucji. Dzięki temu zespoleniu i barwnej 
panoramie epick iej - trylogia Tołstoja do dziś jest dziełem 
ważnym i źywym, do dziś wzrusza i uczy . 

Florian Nieuważny 
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Tobie, 
wyśmiana 
ujadaniem bater ii, 
językami bagnetów 
pokąsana pstro -
jak łachman postrzępiony 
czerwon ej m.a t erii 
ody triumfatne 

O
„, 

" . 
O zwierzęca! 
O dziecinna! 
O groszowa! 
O straszna! 
Jakim imieniem cię jeszcze na zwali? 
Jaką 11każesz j1Ltro swą twarz nam? 
Sm11klej budowli 
czy kupy zwaUsk? 
Sława! 
chryp·i przed .śmi rciq sternik. 
Gwizd syrc11 tru:ogq ci crpkq o c iekł. 
Ty ślesz m a rynar.:y 
na tonqcy pancc rriik, 
gdzi e 
zapomniany 
miaucwl kociak. 
11 potem 
nocq u ;ychodzqc 1w lów -
czub zawadiacki na smagłym torsie -
kolbami siwych [!nasz admiralów 
glou;q w clół 
z mostu w Hcl.sin gforsic. 
Wczorajsze rnnu nim zdążysz )Ji' z ykryć , 
już z now11. tryska z nich lcrcw c:::cru:on a. 
Tobie -
mieszczańskie: 
- bad i przekl ę ta po trzykroć! -
i moje, 
poety, 
- o bądź po trz11kroć błogosławiona! -

Włodzimierz MAJAKOWSKI 
(Przekład zbiorowy) 

' 
l ' „ 

' 

\ 
.. ' 

. -'\ 

W zęba.eh dulec, kaszkiet na głowie, 
Sitwa znaczona, chłopcy morowi! -

Wolność, wolność, wolność, ha! 
Ech, bez krzyża! 

Tra-ta-ta! 
l\iróz, towarzysze, wściekły mróz! 

-. . ._ 
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ZESPOŁ ARTYSTYCZNY 

.\ k l n r z y 

.11'RZY ADAMCZAK 
LEONARD ANDRZEJEWSKI 
RYSZARD BACCIARELLI 
EWA BERGER-JANKOWSKA 
HANNA BIELSKA 
HENRYK BŁAŻEJCZYK 
TADEUSZ BOGUCKI 
ZENON DĄDAJEWSKI 
.JERZY DUKAY 
EDWARD DZIEWONSKI 
LUCJAN DYTRYCH 
TERESA GNIEWKOWSKA 
ADRIANNA GODLEWSKA-MŁYNARSK .\ 

IRENA .JAGLARZOWA 
MARIAN JONKAJTYS 
EMIL KAREWICZ 
JÓZEF KLEJER 
HOMAN KŁOSOWSKI 
BARBARA KOSCIESZANK.\ 
ARTUR KWIATKOWSKI 
TERESA LIPOWSKA 
ZYGMUNT LISTKIEWICZ 
LUDMIŁA ŁĄCZYNSKA 

BARBARA MARSZEL 
STANISŁAW MIKULSKI 
.JERZY MOLGA 
KONRAD MORA WSKI 
CZESŁAW MROCZEK 
DANUTA NAG Ó RNA 
CZESŁAW NIEMCZUK 
1\NDRZEJ NOWAKOWSKI 
ALDONA PAWŁOWSKA 
WŁODZIMIERZ PRESS 
WOJCIECH RAJEWSKI 
BARBARA RYLSKA 
.TANINA SEREDYNSKA 
ZBIGNIEW SKOWRONSKI 
LUCYNA SUCHECKA 
GERARD SUTARZEWIC Z 
KRYSTIAN TOMCZAK 
!!:W A WISNIEWSKA 
BARBARA WYSZKOWSKA 

ALICJA WYSZYŃSKA 
TOMASZ ZALIWSKI 
.JACEK ZBROŻEK 
BARBARA ZIELINSKA 
.JOLANTA ZYKUN 
ALINA ŻELISK,\ 

Reżyse r 

JAN BRATKOWSKI 

K ie ro\.vnLk muzy ezny 

TADEUSZ KIERSKI 

Sce:ingrafo\vic 

KRYSTYNA HORECKA ROMUALD NOWICKI 

Dyrektor i kierownik artystyczn ; 

JERZY RAKOWIECKI 

Prz,: et. tawic•nic pro\va:tzi 

BARBARA PAKLJKOWSKA 

Sufler 

KRYSTYNA KWASKOWSKA 

• 
K 1 e r n \V n i e y p r a c () w n i: 

Krawieckiej męskiej 

TADEUSZ BOLCZAK 

Krawieckiej damskiej 

HELENA ORLICKA 

Malarskiej 

EUGENIUSZ PALARCZYK 

Stolarskiej 

MIKOŁAJ WIERZBICKI 

Fryzjerskiej 

LEOPOLD MICHALSKI 

Modelatorskiej 

CZESŁAW ZAGAJEWSKI 

Tapicerskiej 

KAZIMIERZ DZWONKOWSKI 

Kiero\vnik oświetlenia 

WIESŁAW PA.n~WSKI 

Elekty dżwiękowe 

ERIKA MIROS 

Brygadier scc•ny 

WŁADYSŁAW KAZUBSKI 

• 
K i <.:' r o \V n i k T e c ł1 n i c z n y 

EDW„\RD KOPACZ 
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REPERTUARZE TEATRU 

Edmund Rostand 

„CYRANO DE BERGERAC" 

• 
William Szekspir 

„SEN NOCY LETNIE.J" 

• 
Bertolt Brecht 

„OPERA ZA TRZY GROSZE' . 

• 
Zdzisław Skowroil.ski 

„W CZEPKU URODZONA" 

W przygotowaniu 

Wojciech Bogusławski 

„F ANSZETKA" 

REPERTUARZE TEATR 

WSZYSCY ŚWIADCZYMY NA BUDOWĘ SZKÓŁ 
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