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Piłsudskio–Lenino paktas

Nors turėjome kiekybinę persvarą prieš bolševikus, mūsų kariuomenė buvo
netikusiai išdėstyta. Todėl fronto ruože, kurį atakavo Budionas, kiekvienam lenkui teko po du atakuojančius raudonuosius kavaleristus. Ir kas dar blogiau, nebuvo suderinti atskirų divizijų veiksmai, Stambūs daliniai stovėjo nieko neveikdami, stebėdami, kaip triuškinami jų kaimynai.
„Dėl lenkų vadų operatyvinių ir taktinių klaidų, – rašė generolas
Tadeuszas Kutrzeba, – frontas buvo pertrauktas. Čia vyko ne armijos,
sudarytos iš kelių divizijų, kautynės, o nesujungtas į vieną visumą atskirų kuopų ir batalionų blaškymasis. Šiandien atrodo neįtikėtina, kad už
10 km nuo kautynių lauko stovėjo dviejų brigadų flangai, nekliudyti priešo ir nejudantys iš vietos. Ar reikėjo įsakymų iš viršaus, kad „išgirdus pabūklų trenksmą“ būtų pulta į pagalbą draugui ir kaimynui?
Pasisekė Budionui, kad susidūrė su taip silpnai reaguojančiu priešu.
Trūko jiems užsidegimo, atkaklaus ir nebijančio rizikuoti veržimosi į kautynes ir pergalę. Kautynių laukas dvelkė apatija ir tikėjimo stygiumi, ir
todėl buvo negrįžtamai prarasta puiki proga sumušti Budiono raitelius.
Kautynės prie Samhorodeko yra žygio į Kijevą lūžio taškas. Karinė iniciatyva pereina į rusų rankas. Veiksmų varomuoju ratu tampa Budiono kavalerija, šis ratas gali greitai suktis. Visi pasąmonėje jaučia, kad artėja sunkūs išgyvenimai.“
Įvykiai ėmė lėkti žaibo greitumu. Bolševikai pradėjo puolimą, ir 1920 metų
birželio 10-ąją generolas Edwardas Śmigły-Rydzas davė įsakymą palikti Kijevą.
Lenkai ėmė trauktis, o pakeliui generolas praleido dar vieną puikią progą pakreipti kampaniją kita linkme ir sutriuškinti Budioną. Taip atsitiko dėl to, kad
nebuvo suprastas vyriausiojo vado įsakymas. Tačiau piktaliežuviai tvirtina, kad
priežastis buvusi kita: Kijeve „Vikrusis“* susipažino su būsima žmona ir galvoje
jam buvo meilės reikalai, o ne kario pareigos.
„Atsitiko blogai dėl mūsų, lenkų, kaltės“, – apie žygio į Kijevą fiasko rašė generolas Kutrzeba. Lenkijos kariuomenė turėjo palikti ką tik išlaisvintą Rusią. Mūsų
kariai, keldamiesi per Zbručą, ant sprandų jautė juos besivejančių raudonųjų kazokų alsavimą. Karas persikėlė į Respublikos širdį. Nuo tada kova jau vyko ne
dėl Rusios išplėšimo iš sovietų ir Piłsudskio planų įgyvendinimo. Kova vyko dėl
lenkų tautos išlikimo.

*

„Śmigły“ – vikrus, veržlus (lenk.).
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Priešas prie vartų
Piłsudskis 1919 metų rudenį nenorėjo eiti į Maskvą, tad mažiau negu po metų
Maskva atėjo pas jį. 1920 metų liepą bolševikų ordos plačiu srautu plūstelėjo į
Respublikos teritoriją. Pergalingą jų žygį ženklino gaisrų pašvaistės ir pralieto
kraujo jūra. Raudonarmiečiai žudė, prievartavo, plėšikavo ir degino. Palyginti
su šia invazija švedų tvanas ir visi totorių antpuoliai atrodė kaip mandagūs kaimynų vizitai.
Ypač baisi padėtis susiklostė Šiaurės fronte. Didysis sovietų puolimas ten prasidėjo 1920 metų liepos 4-ąją. Silpnas lenkų frontas (didžioji dalis pajėgų buvo
Rusioje) perlūžo kaip sausa šaka, o traukimasis virto panišku bėgimu.
Tų įvykių dalyvių pasakojimus skaitai sunkia širdimi. Jie primena kito mūsų
armijos sutriuškinimo –1939 metų rugpjūtį patirtos nesėkmės, – liudytojų bylojimus. Vadai neteko galvos ir nebevaldė savo dalinių, kariuomenė pamesdavo
ant kelių karinius reikmenis ir ginklus, daugėjo dezertyrų. Dorovė pakriko, daugelyje dalinių įsivyravo chaosas.
„Žygiuojame toliau, bėgame. Be perstojo, be poilsio, – prisiminė
Lenkijos šaulių 9-ojo pulko adjutantas. – Esame apduję, saulė kepina ir degina mums smegenis. Mūsų pulkas baisiai sumažėjęs. Mūsų pajėgos: keli
karininkai ir 300–400 kareivių. Traukiamės tolyn, ir vis tolyn į Lenkijos
širdies gilumą žengia priešas. Nebėra Lenkijos armijos, tos stiprios ir ištvermingos armijos, kuri neseniai visą pasaulį stebino savo pergale.“
Pietuose buvo ne ką geriau.
„Mačiau karininkus, verkiančius ir balsiai sielvartaujančius, koneveikiančius viską ir visus, – rašė paporučnikis Wiktoras Drymmeris. –
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Mačiau žandarus, pradedant karininkais, plėšiančius nuo savęs pasižymėjimo ženklus vos nuaidėjus pirmiesiems šūviams. Suvaldyti tą žmonių
masę, sukrėstą paskutinės bolševikų atakos, nepadedant karininkams, dėl
kurių jaučiau gėdą, buvo sunku.
Vienam karininkui turėjau smarkiai užvožti, kai jis sėdėjo ant akmens ir
sielvartingai šūkavo, kad viskas prarasta, kad Piłsudskis mus išdavė ir atidavė bolševikams. O kitas vaikščiojo aplinkui ir verkė kaip vaikas.“

Leitenantui Pasternackiui, patekusiam į nelaisvę prie Sniadovo, bolševikai nupjovė liežuvį, ausis ir nosį.

Bolševikų veiksmai Lenkijoje buvo tiksli kopija jų ankstesnių veiksmų Rusijoje.
Raudoniesiems tai buvo ne paprastas karas dėl teritorijų, bet pergalingas revoliucijos žygis. Tęsinys pilietinio karo, kurio tikslas buvo pavergtos šalies sovietizavimas ir „liaudies priešų“ išnaikinimas.
„Gardino „čerezvyčaika“ darbavosi labai energingai, – rašė majoras
Boerneris. – Sušaudytųjų skaičius ligi šiol nėra patvirtintas, gyventojai
sako, kad nuo 200 iki 300. Raudonojo Kryžiaus ambulatorija veikė ligi paskutinės akimirkos. Joje dirbo dvi gailestingosios seserys. Abi buvo šlykščiai išprievartautos. Iš jų tyčiojosi po kelis kazokus. Ambulatorijos turtas
buvo išgrobstytas.“
Buvo žudomi dvarininkai, pirkliai, kunigai, tarnautojai, turtingesnieji valstiečiai. Kaip anksčiau Rusijoje, blogiausia buvo karininkams. Lenkijos karius ištiko tas pats likimas, kuris anksčiau ištiko jų kolegas Rusijoje. Kadangi karininkai
prieš patekdami į nelaisvę dažnai nusiplėšdavo atskyrimo ženklus, raudonieji atskirdavo juos „iš akies“. Užteko glotnių rankų, akinių ar švarių apatinių baltinių,
kad nusipelnytum mirties.
Apskritai budeliai karininkus kapojo kardais: paleisdavo juos į lauką ir rengdavo „žmonių medžioklę“. Kartais pamaudavo karininkus ant kuolo ar užkasdavo gyvus.
„Atrėmus priešą ir susigrąžinus senąsias pozicijas, – buvo parašyta 1920
metų birželio 8-osios lenkų raporte, – rasta belaisvių perskrostais pilvais,
išplėštais viduriais, suskaldytomis kaukolėmis, subadytomis kirkšnimis,
suvarpytų „dum-dum“ kulkomis. Sukapotos smegenys žlagsojo greta
lavono.“
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„Iš belaisvių būrio pasišaukė ltn. Grabowskį, – prisiminė artilerijos puskarininkis Włodzimierzas Garbowiakas. – Paklausė: „Ei, ar tu karininkas?“ Į tai ltn. Grabowskis atsakė, kad yra studentas. Komisaras galvos
linktelėjimu davė įsakymą, tada už nugaros stovintys su plikais kardais du
kazokai ėmė jį kapoti. Po pirmojo kardų kirčio galva buvo perrėžta į dvi
dalis, ir po kelių sekundžių ltn. Grabowskis buvo sukapotas į gabalėlius.“
Ne sykį sovietai išžudydavo ištisus jiems pasidavusius dalinius. Nepaprastu
žiaurumu pasižymėjo šiaurėje veikęs Hajko Bžyškiano, vadinamo Gaj-Chanu,
kavalerijos korpusas. Jo kareiviai išžudė belaisvius Lemane, Choželiuose,
Cichoškose prie Kolno ir prie Mlavos.
Generolas Lucjanas Želigowskis, kuris atvyko į Choželius praėjus dienai po to,
kai baigėsi kovos, prisiminė:
„Kautynių lauko vaizdas buvo nemalonus. Jame gulėjo labai daug lavonų. Tai daugiausia buvo mūsų kariai, bet ne sužeisti ir nukauti kovose,
o nužudyti po kautynių. Ištisos ilgos eilės lavonų, vienais apatiniais ir be
batų, gulėjo patvoriuose ir gretimuose krūmuose. Jie buvo subadyti kardais ir durtuvais, sužalotais veidais ir išdurtomis akimis.“
Panašūs nusikaltimai buvo padaryti ir Lvovo priemiestyje Zadvožėje, kur išžudyti jauni savanoriai, gynę miestą, taip pat Ostrolenkoje, Žitomyre, Bystrykuose
ir daugelyje kitų vietovių. Berdičeve Semiono Budiono kavaleristai gyvus sudegino 600 sužeistų lenkų kartu su juos slaugiusiomis gailestingosiomis seserimis.
Tie lenkai, kurie, paimti į nelaisvę, likdavo gyvi, sovietų būdavo uždaromi
į mirties stovyklas. Apiplėšti, likę be batų ir drabužių, jie mirdavo nuo išsekimo gulėdami savo išmatų klanuose ant supuvusių, parazitais aptekusių gultų.
Bolševikų nelaisvė lenkams buvo pragaras. Kai šiandien Maskva kaltina lenkus
dėl belaisvių bolševikų likimo – 16 tūkstančių jų mirė nuo šiltinės, – tai panašu
į pasityčiojimą. Palyginti su bolševikų lageriais lenkų belaisvių stovyklos buvo
rojus žemėje.
Sovietų nelaisvėje tarp kitų buvo nužudyti mūsiškės 5-osios (Sibiro) lenkų
šaulių divizijos kariai, ši divizija 1920 metų sausį pasidavė raudoniesiems netoli Krasnojarsko. Karininkus Čeka iš karto pastatė „prie sienos“, kariai pateko į
lagerius.
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„Mus nuvedė į sandėlį, – prisiminė vienas iš nedaugelio likusių gyvų
Stanisławas Bohdanowiczius, – kur buvo sudėti lavonai. Turėjome juos
krauti į roges. Žmonių palaikai gulėjo sumesti į krūvą beveik iki pat stogo.
Reikėjo lavonais keberiotis į viršų. Keli iš mūsų užsiropštėme ant krūvos
ir pradėjome mėtyti lavonus žemyn.
Užmynus kuriam nors ant pilvo, žarnose ir skrandyje gurgė dujos.
Tarpais darėsi baisu, lavonai lankstėsi į visas puses ir kabinosi vienas už
kito rankomis ir kojomis, tarsi nenorėdami išeiti iš šio sandėlio. Šitaip
trypinėdami aklomis, pirštais čiupnodami nosis, dantis ir atmerktas akis,
galvos ar vyriškų lyties organų plaukus, ieškojome rankų ir kojų, kad turėtume už ko paimti lavonus.“

grobio prikimštais ryšuliais, šalia jų atrodė lyg viduramžių kariuomenė. Kuo toliau jie žengė į Lenkiją, tuo labiau jiems trūko amunicijos ir karių. Sklaidėsi pirmykštis jų užsidegimas. Senoji maksima „Dievas padeda gausesniems batalionams“ pasitvirtino ir šį kartą.
Lenkams – o tai kare labai svarbu – padėjo ir likimas. Šiaurėje 8-osios raitelių
brigados, įsiveržusios į priešo užnugarį, ulonų reidas užgriuvo Cechanovą ir privertė sovietų 4-osios armijos štabą paniškai bėgti ir sunaikinti radijo stotį. Dėl
to šios armijos vadas dvi dienas buvo praradęs ryšį su fronto štabu ir sovietai
nepasinaudojo proga užimti Varšuvą iš šiaurės. O rugpjūčio 16-ąją nuo Vepšo
buvo suduotas triuškinamas lenkų smūgis bolševikų pietiniam flangui, nulemdamas kampanijos baigtį.
Sumuštas Tuchačevskis turėjo duoti įsakymą trauktis. Nugalėjome. Išsigelbėjo
Lenkija, išsigelbėjo Varšuva. Nes mažai kas žino, jog senieji LKO kadrai buvo
gavę įsakymą tuo atveju, jei į miestą įžengtų bolševikai, suorganizuoti sukilimą
ir pradėti gatvių kovas su užpuoliku. Organizacijos nariams net jau buvo išdalyti
ginklai ir granatos. „Dievas viską sutvarkė kitaip, – rašė Karolis Wędziagolskis. –
Išvengėme dar vienos beprotybės, poetų pagrįstai vadinamos didvyriškumu, o
paprastų išmintingų žmonių – katastrofa.“
Profesorius Marianas K. Dziewanowskis Varšuvos mūšį pavadino „vienu iš
trijų didžiausių triumfų mūsų istorijoje šalia Griunvaldo ir Vienos“. Nesutinku
su tokiu sugretinimu. Ir kryžiuočiai, ir turkai palyginti su bolševikais atrodo visai simpatingi, taigi 1920 metų triumfą vertinu kur kas labiau negu 1410 ir 1683
metų pergales.
Varšuvos mūšis lenkams visada turi kelti pasididžiavimą. Negalima suprasti,
kaip 1989 metais mūsų sostinėje nebuvo susprogdinti Kultūros rūmai – tas bjaurus sovietų dominavimo simbolis – ir jų vietoje nebuvo pastatyta triumfo arka,
įamžinanti 1920 metus.
Taip pat nesuprantu, kodėl Varšuvoje pirmiausia pastatytas Varšuvos sukilimo
muziejus, auklėjantis jaunimą pralaimėjimo kulto dvasia, bet iki šiol nesulaukėme muziejaus, skirto pergalingam Varšuvos mūšiui.
Vis dėlto pagarba nugalėjusiems prie Varšuvos ir žavėjimasis jais negali užgožti tragiško fakto, kad didžiulę jų sėkmę niekais pavertė politikai.

Šiuos siaubingus pasakojimus cituoju neatsitiktinai. Mat tos neapsakomos
žmonių kančios, visi tie šiurpūs nusikaltimai apskritai neturėjo įvykti. Tai buvo
kaina, kurią Lenkija sumokėjo už tai, kad 1919 metais nesusitarė su baltaisiais ir
taip išgelbėjo bolševizmą. O veikiau tik pirmoji įmoka. Kitą dalį turėjome išmokėti 1939 metų rugsėjo 17-ąją, dar kitą – 1944 metais.
1919 metais leidome Rusijai paskęsti kruvinuose bolševikų revoliucijos verpetuose, nes tikėjome, jog tai susilpnins amžinąjį varžovą. Atsitiko kitaip.
Revoliucija greitai atplūdo pas mus. „Kokie tie baltieji lenkai kvaili, – 1920 metų
vasarą kalbėjo Karlas Radekas, – galėjo mus, raudonuosius, sumalti dar prieš
aštuonis mėnesius, jei tik būtų padėję baltiesiems rusams. Dabar patys mūsų
paklupdyti.“
Rugpjūčio viduryje sovietai pasirodė prie Varšuvos vartų. Lenkams, vos prieš
kelis mėnesius šventusiems Kijevo paėmimą, tai buvo šokas. Būdami tikri, kad
nugalės, sovietai jau paskelbė apie sudarytą komunistinę Lenkijos vyriausybę,
vadovaujamą Juliano Marchlewskio, Felikso Kono, Józefo Unszlichto ir Felikso
Dzeržynskio.
Kai Kremliaus valdžiai atrodė, kad Lenkijos likimas aiškus, atėjo pergalė.
Ne, ne koks nors „Stebuklas prie Vyslos“, kaip tvirtino Piłsudskio nemėgstantys publicistai. Tiesiog pergalė. Lenkiją išgelbėjo ne kokios nors antgamtinės jėgos, ne stebuklai, bet lenkų didvyriškumas ir... tai, kad jie persvėrė priešą. Šiaip
jau apie tai kalbama pusiau lūpų, kad nebūtų pakenkta legendai apie lenkų pergalę prieš „nesuskaičiuojamas azijatų ordas“. Tačiau lemiamose to karo kautynėse bolševikų tiesiog buvo daug mažiau. Tai mes buvome šio mūšio favoritai.
Lenkai turėjo kur kas daugiau patrankų, turėjo tankų, šarvuočių, šarvuotųjų traukinių ir dvi lėktuvų eskadriles. Bolševikai, raiti ant gauruotų arkliukų, su
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Po Varšuvos mūšio abi pusės pasikeitė vaidmenimis. Dabar sovietai leidosi
paniškai bėgti, ginklus ir karinius reikmenis numesdami pakelėse. Traukdamasi
galingoji invazinė Michailo Tuchačevskio armija po kiekvieno kilometro tirpo
akyse. O lenkai puolė vytis. Kaip tik tą puikų kampanijos tarpsnį įamžino garsioji ulonų dainelė: „Ietį, kardą tvirtai laikyk, bolševiką vyk, vyk, vyk!“
„Vietos gyventojai, apsiginklavę šakėmis ir dalgiais, – rašė Mieczysławas
Pruszyńskis, – padėjo mūsų kariams – gaudė pasislėpusius ar pasiklydusius kuoduočius. Štai tokia scena: iš užmiškio raita be balno joja šypsodamasi kaimo mergina. Sijonas aukštai pakeltas, raudonos įdegusios kojos
ryškiai išsiskiria ant tamsių kumelšės šonų. Rankoje laiko šakę. Varo pas
saviškius, pas lenkus kareivius, trejetą belaisvių. Rado juos klojime, pasislėpusius šiauduose. „Ir ateikit į kaimą pasimt jų karabinų.“
Prie Zambrovo būrys kauptukais apsiginklavusių moterų išvaikė sovietų baterijos tarnybą ir paėmė patrankas. Panašios scenos vyko visoje fronto linijoje.
Pietuose prie Komarovo buvo sumušta Semiono Budiono raitelių armija. Kitas
stambus sovietų kavalerijos taktinis junginys – Gaj-Chano korpusas – buvo išstumtas į Prūsiją, kur vokiečiai jo karius nuginklavo ir internavo.
Nors priešas visiškai pakriko, lenkų vadovybė ėmė elgtis keistai. Józefas
Piłsudskis staiga sustabdė vijimąsi. Deganti troškimu atkeršyti ir pribaigti priešą Lenkijos kariuomenė turėjo sustoti. Armija buvo panaši į vietoje nestygstantį
eržilą, kuris kanopomis kapsto žemę ir kramto brizgilą, bet stipri raitelio ranka
tvirtai jį laiko ir neleidžia pasinašinti šuoliais.
Ta kurioziška padėtis truko beveik keturias savaites, nuo rugpjūčio 25-osios
iki rugsėjo 20-osios. Mėnesį mūsų kariuomenė stovėjo nieko neveikdama tolokai
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nuo Nemuno ir Ščaros linijos. Bolševikai šia nelaukta prastova pasinaudojo, kad
susitelktų. Tuchačevskis šiaip taip sutvarkė sutalžytąją savo armija, prisitelkė pastiprinimų ir pasirengė batalijai, kuri įėjo į istoriją kaip mūšis prie Nemuno.
Jis truko nuo 1920 metų rugsėjo 20-osios iki 26-osios. Šį kartą tai jau buvo ne
pralaimėjimas. Tai buvo nokautas. Mūšyje prie Nemuno lenkai tiesiog likvidavo sovietų Šiaurės vakarų frontą. Buvo sunaikintos ištisos priešo divizijos, į nelaisvę paimta dešimtys tūkstančių raudonarmiečių, nugalėtojų rankose atsidūrė
didžiuliai kiekiai ginklų ir karinių reikmenų. Tuchačevskis gelbėdamasis turėjo sprukti, o jo armijos politiniai komisarai iš nevilties leido šūvius sau į kaktą.
Nebebuvo net kalbos apie traukimąsi. Į rytus slinko tik pabiri išsigandusių, beginklių marodierių būreliai. Fronte susidariusią padėtį puikiai parodo
Stanisławo Lisos-Błońskio, generolo Bułako-Bałachowicziaus grupės ryšių karininko, užrašų nuotrupos:
„Puolimą tuo metu buvo galima pavadinti medžioklės varymu...
Miškuose, pievose ir pelkėse knibždėte knibždėjo įvairiausių tipų žmonių.
Tai buvo gaujos sovietų karių. Įsibaiminusių, demoralizuotų, nežinančių,
kur eiti ir ką jiems daryti. Reikėjo juos varyti tolyn ir tolyn, į rytus... Lenkų
raitieji patruliai arba buvo bėgančių bolševikų būrių ir būrelių priekyje,
arba žygiavo lygiai su jais, arba buvo netvarkingai tarp jų įsimaišę...
Nė karto nepasitaikė, kad grupuotė, žygiuodama į priekį, būtų susidūrusi su rimtesniu pasipriešinimu... Pakeliui sutikdavome ištisus sovietų
kareivių būrius. Jie sėdėjo pakelėse be ginklų, saugomi 5–6 karių... Tai jau
buvo ne pavojingas priešas, o tik gauja be ginklų ir batų. Mūsų daliniai neėmė į nelaisvę to balasto. Geriau, kad apgailėtinos druzgenos bėgtų į rytus, čia jiems net buvo padedama...“
Józefas Piłsudskis, prieš keletą mėnesių Rusioje ieškojęs lemiamo, galutinio
mūšio, kuris sutriuškintų raudonųjų galybę, rado jį prie Nemuno. Raudonoji armija Šiaurės vakarų fronte liovėsi egzistavusi. Kelias į Maskvą antrą kartą per šį
karą lenkams buvo atviras. Tarp sovietų sostinės ir Lenkijos kariuomenės, jau
turinčios arti milijono karių, nebuvo nieko.
„Bolševikams susiklostė siaubinga padėtis, – rašė Józefas Mackiewiczius. – Nebuvo transporto, nebuvo amunicijos. Po skaudžių sabotažo
aktų, sunaikinusių tiekimo sandėlius Maskvoje ir Viazmoje, trūko ginklų
ir karinių reikmenų. Atrodė, kad nebėra nei kam, nei kuo kovoti toliau.
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Beveik nebebuvo artilerijos, o tai, kuri dar buvo likusi, trūko šaudmenų.
Nebuvo kuo aprengti kareivių, o artėjo šalčiai. Pasaulinės revoliucijos ginkluotoji galia sparčiai iro.
Pildėsi generolo Weygando pranašystė: jis, pasiremdamas dar pergalės
prie Varšuvos vertinimu, rugpjūčio 21-ąją interviu, duotame Paryžiaus
laikraščiui „L`Information“, sakė:
„Jei Lenkijos kariuomenės vadovybė panorės visiškai ir iki galo išnaudoti pasiektąją pergalę, esu absoliučiai tikras, kad bolševikų armija netrukus nebevaidins jokio vaidmens.“

„Generolas Vrangelis – tai žmogus, ištraukęs Rusijos vėliavas iš purvo
po pralaimėjimo Novorosijske ir gėdingos evakuacijos, – parašė man istorikas Pawełas Michalikas, – To dvimetrinio lieso drimbos su juoda čerkese raudonieji driskiai bijojo kaip ugnies, nes sumuštą ir demoralizuotą
Savanorių armiją jis pavertė disciplinuota kariuomene. Kaip vienas iš baltojo sąjūdžio vadų, davė valstiečiams žemės įvykdydamas žemės ūkio reformą, jis – aiškus monarchistas – turėjo know how bolševikams. Tačiau jo
likimas 90 procentų priklausė nuo lenkų ir bolševikų karo eigos.“

Taigi Józefui Piłsudskiui 1920 metų rugsėjo mėnesį atsirado dar viena galimybė sunaikinti bolševizmą. Jis galėjo atitaisyti prieš metus padarytą klaidą. Po
visiško Raudonosios armijos pralaimėjimo Valstybės Viršininkas galėjo įgyvendinti ir savo svajonę apie federaciją. Rytų Europa gulėjo po Varšuvos triumfatoriaus kojomis.
1920 metų vasarą bolševikų padėtis tapo beviltiška. Jie vėl atsidūrė tarp dviejų
ugnių. Mat paklupdytoji baltoji Rusija pakilo ir žengė į paskutinį mūšį. Kaip šitai
įmanoma? Kad tą išsiaiškintume, turime grįžti keletą mėnesių atgal...
Po katastrofos, ištikusios generolo Antono Denikino armiją, jos likučiai buvo
evakuoti į Krymo pusiasalį. Ten 1920 metų balandžio mėnesį vadovavimą iš
sutriuškinto, į neviltį puolusio Denikino perėmė žymiausias iš Rusijos kontrrevoliucijos vadų generolas Piotras Vrangelis, bolševikų vadinamas „Juoduoju
Baronu“. Šis karininkas tuojau pat energingai kibo į darbą
Naudodamasis Krymo, su žemynu jungiamo tik siauros Perekopo sąsmaukos, geografine padėtimi, jis pusiasalį pavertė durtuvų ir patrankų vamzdžių
prismaigstyta tvirtove. Neįleido į jį bolševikų ir reorganizavo armiją, gausiai ją
aprūpindamas iš Prancūzijos gauta naujausia ginkluote, tarp kitų dalykų – lėktuvais ir autotransportu. Pažabojo korupciją, piktnaudžiavimus ir girtuoklystę,
įvedė geležinę drausmę. Pradėjo intensyvius apmokymus.
Rezultatas buvo tas, kad baltųjų dorovė, gerokai pakrikdyta Denikino pralaimėjimo, vėl pakilo. Rusijos Armija – taip savo dalinius pavadino „Juodasis
Baronas“ – veržėsi į kovą. Nes Rusijos patriotai suprato turį paskutinę galimybę
išgelbėti tėvynę. Ir buvo pasiryžę fanatiškai kautis dėl kiekvieno mylimos žemės
sprindžio. Nors jų tebuvo 40 tūkstančių, vienas Vrangelio kareivis prilygo keliems bolševikams. Tai buvo elitinė kariuomenė.
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Kol didelės bolševikų pajėgos buvo supančiotos lenkų, Vrangelis galėjo jaustis saugus. Savo laimėjimus jis pasiekė, kai raudonieji atsidūrė sunkioje padėtyje
Józefui Piłsudskiui atakavus Kijevą. Kaip taikliai parašė Pawełas Michalikas, žygis į Kijevą Vrangeliui dovanojo antrą gyvenimą. Per silpni kariauti dviem frontais, bolševikai didžiąją dalį pajėgų turėjo mesti prieš lenkus.
Kol Raudonoji armija kovėsi su lenkais, „Juodasis Baronas“ išėjo iš savosios
Krymo tvirtovės ir pradėjo puolimą. Birželio pradžioje jis surengė sėkmingą desantą vietovėse aplink Azovo jūrą. Išvijęs bolševikus, pasiėmė didžiulius kiekius
maisto produktų ir reikalingų daiktų. Jo rankose atsidūrė priešo palikti pabūklai
ir šarvuotieji traukiniai.
Naudodamasis sėkme, 1920 metų liepos 9-ąją Vrangelis išlaipino desantus prie
Dono ir Kubanėje, o liepos 25-ąją pagrindinėmis pajėgomis pradėjo strateginio
Doneco baseino puolimą. Į Vrangelio pusę mūru stojo kazokija. Rugpjūčio pradžioje jis pasirašė politinį susitarimą su Dono, Kubanės, Astrachanės ir Tereko
atamanais. Baltiesiems vėl susiklostė palankios aplinkybės.
„Netrukus Vrangelis užvaldė teritoriją iki pat Dniepro, – rašė pilietinio
karo istorikas britas Geoffrey`s Swainas. – Per dvi savaites jis padvigubino kontroliuojamą plotą. Birželio pabaigoje Raudonosios armijos daliniai
skubiai atsitraukė iš lenkų fronto ir mėgino kontratakuoti. Tačiau tam nebuvo kaip reikiant pasirengę. Todėl ataka greitai virto baisiu sutriuškinimu. Iniciatyva buvo Vrangelio pusėje.“
Čia verta atkreipti dėmesį į Lenkijos istoriografijoje aplenkiamą klausimą.
Garsiai apie jį nekalbama, kad kartais nebūtų sudrumsta graži legenda apie „vienišos Lenkijos pergalę“ – Lenkijos, kuri viena pati turėjusi išgelbėti Europą nuo
bolševizmo. Ogi kaip tik skubus dalies sovietų pajėgų – tarp kitų, Varšuvą puolančios 4-osios armijos rezervo – atitraukimas iš Vakarų fronto užlopyti fronto
prieš Vrangelį spragoms labai prisidėjo prie mūsų pergalės prie Varšuvos.
171

Piłsudskio–Lenino paktas

„Juodasis Baronas“

Mat šių dalinių bolševikams trūko, kai jie stojo į lemiamą mūšį dėl Lenkijos.
Tai buvo ir Vrangelio nuopelnas, kad formuotės, įeinančios į galingą sovietų
Pietvakarių frontą – pirmiausia Budiono Raitelių armija – įstrigo prie Lvovo
ir Zamostės. Ir, dėsninga, nedalyvavo Varšuvos mūšyje. Bolševikai nesiryžo jų
siųsti link Lenkijos sostinės kaip tik todėl, kad vis labiau aiškėjo pavojus, kurį
kėlė „Juodasis Baronas“.
Kas žino, kaip būtų pakrypęs lenkų ir bolševikų karas, jei ne Vrangelis.
Neatmestina, jog tai ir „Juodojo Barono“ nuopelnas, kad virš Karalių pilies nesuplevėsavo raudona vėliava.
Kai sovietų armija prie Varšuvos buvo sumušta, Vrangelis vėl leidosi į priekį. Paėmė Zaporožę ir Mariupolį. Ir taip žengė tuo pačiu keliu, kuriuo Antonas
Denikinas traukė prieš metus. Keliu, vedančiu į Maskvą. Pradėti didžiąją, galutinę ofenzyvą „Juodasis Baronas“ numatė spalio 6-ąją. Kad iki žiemos sostinė
būtų išvaduota.
Leninui ir Trockiui dar kartą į akis pažvelgė nelemties šmėkla. Jie suvokė, kad
jei Piłsudskis ir Vrangelis suderins veiksmus, bolševikų nebeliks.

Šitaip – kas istorijoje nutinka labai retai – pasikartojo padėtis, buvusi 1919
metų rudenį: Bolševiją sugniaužė lenkų ir rusų replės. Skirtumas tas, kad dabar,
po smūgių, gautų prie Varšuvos ir Nemuno, Raudonoji armija buvo dar silpnesnė negu prieš metus.
Smarkiai sumušta, neturinti karinių reikmenų ir tiekimo, ji liovėsi buvusi rimta karinė jėga. O lenkai 1920 metais buvo kur kas stipresni negu prieš metus.
Mūsų kariuomenė turėjo ne 600 tūkstančių, o milijoną karių. Taip pat turėjome
daugiau naujausių karinių reikmenų iš Vakarų tiekinių.

„Rugsėjo 21-ąją į slaptą pasitarimą susirenka keli partijos Centro
Komiteto nariai, – rašė Józefas Mackiewiczius. – Tada nutariama sukurti naują Pietų frontą, nukreiptą tik prieš generolo Vrangelio kariuomenę.
Galiausiai per didelį vargą, nes nėra transporto, pavyksta nuo Suomijos
ir Estijos sienos partraukti 6-ąją raudonąją armiją. Tačiau ta 6-oji raudonoji armija nebuvo paskleista Baltarusijoje kaip paskutinis barjeras, užtveriantis lenkams atvirą kelią į Maskvą, bet, nestabdoma be kariuomenės paliktose Baltarusijos vietovėse, perėjo per jas, nukreipta į Krymo
frontą...“

Lyginant 1919 metus su 1920-aisiais galima paminėti dar vieną skirtumą –
Vrangelio nusiteikimą. Mat „Juodasis Baronas“ buvo Denikino priešingybė. Ne
romantikas, bet didelis realistas. Ir tas realizmas vertė jį paduoti ranką lenkams.

„Žmonės, nežinantys politikos ir karo paslapčių, tvirtina, kad iki pavasario nebebus bolševizmo, – rašė Józefas Mackiewiczius. – Iš pietų, stabdomas paskutinių dar likusių pajėgų, veržėsi Vrangelis. O milijoninei
Lenkijos kariuomenei kelias į revoliucijos sostinę buvo atviras. Iš lūpų į
lūpas buvo perduodami pavadinimai vietovių, į kurias iš tikrųjų ar tariamai jau turėjo įžengti lenkai. Žmonės juos matę čia vienur, čia kitur. Buvo
laukiama diena po dienos, vėliau kone valanda po valandos.“

Lenino prakalbose aiškiai matyti auganti baimė:
„Mūsų vėl laukia sunki padėtis, – kalbėjo jis, – laukia naujas imperialistų mėginimas pasmaugti Sovietų Respubliką dviem rankom: lenkų puolimu ir Vrangelio puolimu. Dėl pralaimėjimo, kurį patyrėme prie Varšuvos,
dėl puolimo, tebevykstančio Vakarų fronte ir Vrangelio fronte, mūsų padėtis vėl nepaprastai kebli.
Todėl savo trumpą pranešimą turiu baigti kreipdamasis į draugus ir pranešdamas, kad dabar vėl būtina įtempti visas jėgas, kad nugalėti Vrangelį
šiuo metu yra svarbiausias ir pagrindinis mūsų uždavinys!“
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