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TILANTEESTA PUOLAN RINTAMALLA
* P ra v d a “ leh delle  a n n e tta  h aasta tte lu

Äskettäin Lounaisrintaman piiristä saapunut toveri Stalin  
kertoi edustajallem m e antamassaan haastattelussa seuraavaa:

1. TOUKO—KESÄKUU

Kaksi viime kuukautta, touko- ja kesäkuu, antavat 
rintamatilanteesta kaksi aivan erilaista kuvaa.

Toukokuu on puolalaisten sotajoukkojen erikoisten 
menestysten kuukausi. Oikealla siivellään puolalaiset 
etenevät menestyksellisesti Kiev—Zhmerinka linjan 
taa uhaten Odessaa. Vasemmalla siivellään he tekevät 
menestyksellisesti tyhjiksi meidän sotajoukkojemme 
hyökkäystoimia Molodetshnon—Minskin suuntaan.
Keskustassa, varmennettuaan itselleen Mozyrin ja 
vallattuaan Retshitsan, puolalaiset sotajoukot uhkaavat 
Homelia.

Kesäkuu on päinvastoin puolalaisten sotajoukkojen 
toukokuussa saavuttamien menestysten nopean ja 
ratkaisevan hävittämisen kuukausi. Puolalaisten ete
nemisestä Ukrainaan on jo tehty loppu, sillä puolalai
sia ei ole vain karkoitettu Kievistä, vaan myös hei
tetty Rowne — Proskurov — Mogiljov linjan taakse.
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Puolalaisten etenemisestä Homelin suuntaan on myös
kin tehty loppu, sillä puolalaiset sotajoukot on hei
tetty Mozyrin taakse. Mitä tulee puolalaisten vasempaan 
siipeen, joka Puolan lehdistön lausuntojen mukaan on 
kaikkein lujin, niin on sanottava, että meidän sota- 
joukkojemme viime päivinä aloittama voimakas isku 
Molodetshnon suuntaan ei jätä epäilystä siitä, etteivätkö 
puolalaiset tulisi käännytetyiksi takaisin tälläkin loh
kolla.

Heinäkuu tuo näkyviin ratkaisevan käänteen rin
tamalla Venäjän hyväksi yliotteen ollessa selvästi 
neuvostosotajoukkojen puolella.

2. ZHITOMIRIK LÄPIMURTO

Epäilemätöntä on, että ratsuväkemme läpimurrolla 
Zhitomirin seudulla oli ratkaiseva merkitys rintamalla 
tapahtuneessa käänteessä.

Monet vertaavat tätä läpimurtoa Mamontovin 
läpimurtoon ja retkeen ja pitävät niitä samanlaisina. 
Mutta se on väärin. Mamontovin läpimurto oli luon
teeltaan satunnainen, jota ei oltu sidottu suoranai
sesti Denikinin hyökkäysliikkeiden kanssa. Toveri 
Budjonnyn läpimurto sitävastoin on välttämätön ren
gas meidän hyökkäysliikkeidemme yhtäjaksoisessa 
ketjussa, ja sen tarkoituksena ei ollut vain vihollisen 
selustojen hajoittaminen, vaan myöskin määrätyn 
strategisen tehtävän suoranainen täyttäminen.

Itse läpimurto alkoi kesäkuun 5 päivänä, aamun 
sarastaessa. Tuona päivänä meidän ratsuväkiosastomme, 
kokoonnuttuaan iskunyrkiksi ja koottuaan kuormaston 
nyrkin keskustaan, murtautuivat vihollisen asemien
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läpi Popelnjan—K azatinin seuduilla, m arssivat Ber- 
d itshev in  p iirin  läpi ja  v a ltas iva t kesäkuun 7 päivänä 
Z hitom irin . Puolalaisten raivokkaan vastarinnan  
vuoksi m eidän ratsuväkem m e p iti k irjaim ellisesti 
h aka ta  itselleen tie  auki, m inkä tuloksena R atsuväk iar
m eijan V allankum ouksellisen sotaneuvoston tiedoitus- 
ten  m ukaan puolalaisilta  jä i  paikalle haavoittuneina, 
kuulien  kaatam ina ja  m aahan h ak a ttu in a  vähin tään  
kahdeksan tuhatta  sotilasta.

3 . LÄPIMURRON TULOKSET

Ennen Zhitomirin läpimurtoa puolalaiset, rakennet
tuaan rintaman tärkeimmille osille ampumahauta- 
linjoja ja piikkilankaesteitä, eroitukseksi Deniki- 
nistä, yhdistivät menestyksellisesti manööverisodan 
asemasodan kanssa. Siten he vaikeuttivat hyvin 
huomattavasti meidän etenemistämme. Zhitomirin 
läpimurto kumosi puolalaisten laskelmat saattamalla 
yhdistetyn sodan arvon vähimmäismääräänsä.

Se on läpimurron ensimmäinen myönteinen tulos.
Edelleen läpimurto saattoi vihollisen huoltoportaat, 

huoltotiet ja yhteyslinjat välittömän vaaran alaiseksi. 
Sen tuloksena:

a) Puolan kolmas armeija (Kievin lohko), peläten 
saarroksiin joutumista, alkoi nopean vetäytymisen, 
mikä muuttui sitten yleiseksi paoksi;

h) Puolan toinen armeija (Berditshevin lohko), 
joka sai osakseen Ratsuväkiarmeijan pääiskun, alkoi 
nopean perääntymisen;

c) Puolan kuudes armeija (Zhmerinkan lohko), 
menetettyään tuen vasemmalla siivellä, alkoi säännöl
lisen vetäytymisen länteen;
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d) meidän armeijamme lähtivät nopeaan hyökkäyk
seen koko rintamalla.

Sellainen on Zhitomirin läpimurron toinen myön
teinen tulos.

Vihdoin läpimurto löi alas puolalaisten korskeuden, 
murti heidän uskonsa omiin voimiinsa ja horjutti 
mielenluj uutta. Ennen läpimurtoa puolalaiset joukko- 
osastot suhtautuivat meidän sotajoukkoihimme, var
sinkin meidän ratsuväkeemme, mitä ylenkatseellisim- 
min, taistelivat hurjasti eivätkä antautuneet vangiksi. 
Vasta läpimurron jälkeen puolalaisten keskuudessa 
alkoi vangiksi antautuminen kokonaisina ryhminä ja 
joukkoluontoinen karkuruus — ensimmäinen merkki 
puolalaisten joukko-osastojen lujuuden murtumisesta. 
Toveri Budjonny kirjoittaakin rintaman Vallanku
moukselliselle sotaneuvostolle: „Paanit ovat oppineet 
kunnioittamaan meidän ratsuväkeämme1*.

4 . VAARA ETELÄSTÄ

Menestyksemme Puolan-vastaisilla rintamilla ovat 
epäilemättömiä. Epäilemätöntä on myöskin se, että 
nämä menestykset tulevat kehittymään edelleen. 
Mutta olisi sopimatonta pöyhkeilyä luulla, että puo
lalaisista on jo pääpiirteissään selviydytty ja että 
tehtäväksemme on jäänyt vain „marssia Varsovaan**.

Tuollainen pöyhkeily, joka lamaannuttaa työnteki- 
jäimme tarmoa ja kehittää asialle vahingollista oma
hyväisyyttä, on sopimatonta ei vain siksi, että 
Puolalla on reservejä, jotka se epäilemättä heittää 
rintamalle, että Puola ei ole yksinään, että Puolan 
selän takana on Entente, joka täydellisesti tukee sitä 
Venäjää vastaan, vaan myöskin ja ennen kaikkea



TILANTEESTA PUOLAN RINTAMALLA 8(55

siksi, että meidän sotajoukkojemme selustaan on 
ilmaantunut Puolan uusi liittolainen — \Vrangel, joka 
uhkaa selustastakäsin murskata puolalaisista saa
miemme voittojen hedelmät.

E i pidä lohdutella itseään toiveella, että \Vrangel 
ei voi sopia puolalaisten kanssa. Wrangel bn jo sopi
nut heidän kanssaan ja toimii yhdessä heidän kans
saan.

Wrangelilaisten innoittaja, Sevastopolissa ilmestyvä 
Shulginin lehti „Velikaja Rossija“ („Suuri Venäjä'1) 
kirjoittaa eräässä kesäkuun numerossaan:

„Epäilemätöntä on, että hyölckäyksellämme me tuemme puola
laisia, s illä  vedämme osan n iistä bolshevikkivoim ista itseämme 
vastaan, jotka on tarkoitettu Puolan rintamaa varten. Epäilemä
töntä on m yöskin se, että puolalaiset tukevat operatioillaan tun
tuvasti meitä. Ei tarvita m yötäm ielisyyttä eikä vastenm ielisyyttä  
puolalaisia kohtaan; meidän on pidettävä ohjeenamme vain kylmää 
poliittista laskelmaa. Tänään m eille on eduksi liitto  puolalaisten  
kanssa yhteistä v ih o llista  vastaan, mutta huomenna... se  nähdään 
huomenna".

Wrangelin rintama on ilmeisesti Puolan rintaman 
jatkoa, kuitenkin sillä eroituksella, että AVrangel toi
mii meidän puolalaisia vastaan taistelevien sotajouk
kojemme selustassa, siis meille kaikkein vaaraliislm- 
massa kohdassa.

Siksi on naurettavaa puhua „marssista Varsovaan" 
ja yleensä meidän menestystemme kestävyydestä niin 
kauan kuin tvrangelilainen vaara on hävittämättä. 
Wrangel sitä paitsi voimistuu, mutta ei näy, että me 
olisimme tehneet jotain erikoista ja vakavaa etelästä- 
päin kasvavaa vaaraa vastaan.
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5. MUISTAKAA WRANGEL

Puolalaisia vastaan käymiemme hyökkäysliikkeiden 
tuloksena rintamamme alkaa taipua kaaren muotoi
seksi, jonka kovera puoli on länteenpäin ja jonka 
eteenpäin työntyneistä kärjistä eteläinen on Rownen 
seuduilla ja pohjoinen Molodetshnon seuduilla. Tätä 
nimitetään sivustasaarrostuksen asennoksi puolalaisiin 
sotajoukkoihin nähden, s.o. viimemainituille kaikkein 
vaarallisimmaksi asennoksi.

Epäilemätöntä on, että Entente, joka yrittää kaikin 
tavoin vetää Romanian sotaan Venäjää vastaan, etsii 
Puolalle kuumeisesti uusia liittolaisia, tukee kaikin 
tavoin Wrangeiia ja yleensä pyrkii pelastamaan puo
lalaiset, ottaa tämän seikan huomioon. On täysin 
mahdollista, että Ententen onnistuu löytää Puolalle 
uusia liittolaisia.

E i ole syytä epäillä sitä, etteikö Venäjä löytäisi 
itseltään voimia vastaiskun antamiseksi myös uusille 
vihollisille. Mutta eräs seikka on kuitenkin pidettävä 
mielessä: niin kauan kuin Wrangel on ehjä, niin 
kauan kuin \Vrangelilla on mahdollisuus uhata armei- 
joidemme selustaa, meidän rintamamme tulevat ontu
maan kummallakin jalallaan, meidän voittomme Puo
lan-vastaisella rintamalla eivät voi olla kestäviä. 
Vasta sitten, kun Wrangelista on tehty loppu, voidaan 
voittoamme Puolan paaneista pitää turvattuna. Siksi 
puolueen on piirrettävä lippuunsa uusi päiväjärjes
tyksessä oleva tunnus: „Muistakaa Wrangel!“, „Kuo
lema Wrangelille!“.

„Pravda* M  is t , 
heinäkuun n  pnä 1020


