Nieudana aliancka próba wyeliminowania
z wojny Imperium Osmańskiego

Siły ANZAC w Cieśninie
Dardanelskiej

GALLIPOLI 1915–1916
Sytuacja geopolityczna

Pod koniec 1914 r. front zachodni przybierał
kształt wojny pozycyjnej. Rosyjska ofensywa na wschodzie załamała się. Wojska
carskie poniosły dotkliwe klęski w starciu
z Niemcami. Nie rekompensowały tego rosyjskie zwycięstwa nad Austro-Węgrami.

Wielka
Brytania

Mocarstwa zachodnie nie mogły przyjść z realną,
militarną pomocą Rosji drogą lądową. Było to
możliwe tylko drogą morską. Tymczasem Niemcy
zablokowali szlaki bałtyckie, a sprzymierzeni z nimi
Turcy zamknęli cieśniny czarnomorskie (Bosfor
i Dardanele). Dla Rosji ta droga miała duże znaczenie
ekonomiczne – odbywał się nią prawie cały rosyjski
eksport i import.
Otwarcie frontu w rejonie cieśnin miało je odblokować i otworzyć Rosję na zachodnie dostawy oraz
stworzyć aliantom drogę do stolicy Imperium
Osmańskiego, Konstantynopola, aby wyeliminować
to państwo z wojny.

Rosja
Niemcy

Ententa liczyła, że po klęsce tureckiej Niemcy będą
zmuszone przerzucić znaczne siły do wschodniej
Europy, osłabiając się znacznie na froncie zachodnim.

Austro-Węgry

Francja

Rumunia

Serbia

Bułgaria

Włochy

Turcja

Grecja

Gorącym
zwolennikiem oraz
głównym architektem
planu utworzenia drugiego
frontu był pierwszy lord
Admiralicji – Winston Churchill.
Wierzył, że operacja w Dardanelach szybko przechyli
szalę wojny na korzyść
państw Ententy.
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Cena za zdobycie Gallipoli
będzie z pewnością wysoka,
ale zakończy to wojnę z Turcją.
Mocna, 50-tysięczna armia
i dominacja na morzu – to
będzie koniec tureckiego
zagrożenia.

Cape Helles

– Winston Churchill

ENTENTA
Wielka Brytania
Francja
Rosja
Rosyjska propagandowa grafika
„Zgoda” – alegoryczne
postacie kobiece
ukazane jako Rosja,
Anglia i Francja

PAŃSTWA CENTRALNE
Niemcy
Austro-Węgry
Włochy
Bułgaria
Turcja Turcja formalnie przystąpiła do I wojny światowej 28 października 1914 r., bombardując
rosyjskie porty na Morzu Czarnym. Ententa,
czyli mocarstwa sprzymierzone, wypowiedziała wojnę Imperium Osmańskiemu
4 listopada.

Przed bitwą ‒ siły przeciwników
= 10 000

ENTENTA

PAŃSTWA CENTRALNE

489 tys. 315,5 tys.
345 tys. – Wielka Brytania
79 tys. – Francja
50 tys. – Australia
15 tys. – Nowa Zelandia

Generał William R. Birdwood
(1865–1951) – dowódca ANZAC,
korpusu australijsko-nowozelandzkiego

(w tym 700 Niemcy –
głównie niemieccy dowódcy
oraz doradcy wojskowi)

Marszałek Otto
Liman von Sanders
(1855–1929) – kierownik
niemieckiej misji wojskowej
wspierającej Turków

Bitwa o Gallipoli
była największą
operacją desantową
I wojny światowej.
Generał Ian Hamilton
(1853–1947) – dowódca
Śródziemnomorskich Sił
Ekspedycyjnych, części brytyjskiej armii wydzielonej w celu
otwarcia nowego frontu

Podpułkownik/pułkownik
Mustafa Kemal
(1881–1938) – bohater bitwy
o Gallipoli, którego posunięcia
okazały się decydujące dla jej
przebiegu

Generał Charles Monro
(1860–1929) – zastąpił
na stanowisku głównodowodzącego gen. Hamiltona

Bitwa — przebieg, punkty zwrotne
19 lutego 1915 r.
Kolejny ostrzał
fortów tureckich
blokujących cieśninę Dardanele
dokonany przez
flotę angielsko-francuską
zakończyła się
bez pozytywnych
efektów.

Już na początku listopada 1914 r. cztery
brytyjskie oraz francuskie okręty ostrzelały tureckie umocnienia brzegowe.
Trafiono fort w Sedd el Bahr, niszcząc
działa i zabijając 86 tureckich żołnierzy.
13 grudnia 1914 r. brytyjski okręt podwodny wpłynął do cieśnin i storpedował
turecki statek Mesûdiye. Ataki te uczuliły Turków na słabość ich umocnień.
Nieskoordynowane działania floty aliantów dały im czas na przegrupowanie
sił oraz na ustawienie nowych zagród
minowych.

25 lutego 1915 r.
Atak sojuszniczej floty unieszkodliwił zewnętrzne umocnienia
Dardaneli, okupiony jednak został
poważnym uszkodzeniem trzech
pancerników.

18 marca 1915 r.
Brytyjsko-francuskie
operacje morskie
zakończyły się
fiaskiem. 7 okrętów
zostało zatopionych
lub poważnie
uszkodzonych.

26 lutego–17 marca 1915 r.
Nieudane próby forsowania
przez aliantów zagród
minowych rozstawionych
w cieśninie Dardanele.

Francuski pancernik
Bouvet zatonął
w ciągu kilku minut.
Wraz z okrętem
na dno poszło
600 marynarzy.

25 kwietnia 1915 r.
Desant aliantów
pod Gallipoli

Zbawienny błąd

Siły brytyjskie lądują na przylądku
Helles na plażach oznaczonych
jako S, V, W, X, Y.

Siły ANZAC miały lądować
na szerokiej plaży Gaba Tepe,
jednak silny prąd morski
zepchnął barki desantowe
na małą plażę, znaną dziś jako
zatoka ANZAC. Błąd okazał się
zbawienny – odcinek ten był
początkowo obsadzony jedynie
przez 200 tureckich żołnierzy.
Plaża kończyła się stromym
podejściem i Turcy uznali,
że atak w tym rejonie byłby
szaleństwem.

Bohater wojenny ANZAC:
pułkownik John Monash
Jako dowódca wsławił się
sprawnym dowodzeniem,
śmiałymi decyzjami i zdolnościami organizacyjnymi. Jeden
z brytyjskich historyków nazwał
go „jedynym kreatywnym
generałem, jakiego wydała
I wojna światowa”. Dolinę, gdzie
walczyła 4. brygada dowodzona
przez Monasha, nazwano
Monash Valley.

SIŁY ANZAC
Siły ANZAC wylądowały pod Ari Burnu,
na plaży oznaczonej Z, ponad 20 km
na północ od pozostałych sektorów. Ataki
ANZAC w głąb lądu spowalniały wąwozy,
wzniesienia i rosnące gęsto krzewy.
Siłami tureckimi w tym rejonie dowodził ppłk Mustafa Kemal. Wypowiada
on pamiętne słowa:

Śmiertelne żniwo
16. batalion ANZAC lądował
w sile ponad 1 tys. żołnierzy.
Po 9 dniach walk pozostało
309 żołnierzy.

Nie rozkazuję wam tu
atakować. Rozkazuję wam
tu umrzeć. W czasie, gdy
będziemy umierali, inni żołnierze i dowódcy zdążą przybyć i zająć wasze pozycje.
– Mustafa Kemal

Pierwszego dnia desantu sił ANZAC
na plaży wylądowało 16 tys. żołnierzy.
Około 2 tys. zginęło lub zostało rannych.
Miejsce lądowania znane jest od tamtej pory jako zatoka ANZAC (tur. Anzak
Koyu).

Plakaty zachęcające
do wstępowania
w szeregi ANZAC

SIŁY FRANCUSKIE
Pod Kumkale po azjatyckiej
stronie Dardaneli siły francuskie przeprowadziły
pozorowany atak, aby
odwrócić uwagę
Turków.

28 kwietnia 1915 r.
Pierwsza bitwa o Krithię
2–3 maja 1915 r.
Bitwa o wzgórze Baby 700

Siły brytyjsko-francuskie liczące 14 tys.
żołnierzy atakują w głąb półwyspu.
Niektóre odcinki ataku aliantów dość
szybko zostały powstrzymane, podczas
gdy inne prą naprzód. W rezultacie część
sił atakujących została oskrzydlona.
Na lewej flance Brytyjczycy wdarli się
do wąwozu Gully, ale ich atak zatrzymał
silny ogień tureckich karabinów maszynowych. W niektórych miejscach kontrataki tureckie wypychają Brytyjczyków
z powrotem na pozycje wyjściowe.

Siły ANZAC rozpoczęły atak na wyniesioną
pozycję Baby 700. Wspierały ich cztery
bataliony Królewskiej Dywizji Marynarki
Wojennej, przybyłe z Helles.
Atak od początku szedł źle. Australijczycy
rozpoczęli swoje natarcie, lecz Nowozelandczycy nie dotarli na czas na pozycje
wyjściowe i zaatakowali godzinę później.
Turcy już czekali, masakrując ich ogniem
karabinów maszynowych. Nowozelandczycy
zostali zmuszeni do odwrotu. Australijczycy
pozostali na wysuniętej pozycji pod morderczym tureckim ostrzałem.

Śmiertelne żniwo

Zbawienny błąd

Nieudany szturm kosztował
żołnierzy ANZAC i Brytyjczyków
1 tys. ofiar bez osiągnięcia
żadnych korzyści.

Wioska Krithia (obecnie
Alçıtepe) i umocnione wzgórze
Achi Baba nieopodal stanowiły
dla Brytyjczyków poważną strategiczną przeszkodę w dotarciu
do fortów, które kontrolowały
przesmyk dardanelski.

6–8 maja 1915 r.
Druga bitwa o Krithię
Kamienne domki Krithii było oddalone o jakieś 1800 metrów, lecz
atak żołnierzy na odcinku niecałych 1000 m, przetrzebionych już
wcześniej na plaży zatoki Anzac do
2900 ludzi, spowodował kolejne
straty w liczbie 1000 żołnierzy.

Aliancki atak został szybko powstrzymany. Rozpoznanie lotnicze zawiodło,
więc alianci nie do końca wiedzieli,
gdzie znajdują się tureckie pozycje.
Poprzedzające atak bombardowanie artyleryjskie okazało się nieskuteczne.

– Charles Bean, historyk

Bomby w konserwach
Żołnierze używali bomb
konstruowanych metodą chałupniczą – puszkę po wołowinie
lub mleku skondensowanym
wypełniano materiałem wybuchowym i zaopatrywano w lont.
Takie bomby, często umieszczane pod ciałami poległych
i pod kamieniami, służyły jako
pułapki.

Śmiertelne żniwo
Australijska 2. brygada
piechoty zdobyła niecałe
500 m terenu, tracąc przy tym
około 50% swojego składu
osobowego. W czasie całej
dwudniowej bitwy alianci
stracili około 30% żołnierzy.

Herbatniki
Podstawą racji żywnościowych
była suszona konserwowa
wołowina, dżem i herbatniki
Hard Tack. Były one tak twarde,
że zdarzały się przypadki
łamania zębów przy jedzeniu.
Codziennym posiłkiem były
rozmiękczone w wodzie
herbatniki zmieszane
z wołowiną z konserw, cebulą
i przyprawione tymiankiem
zbieranym w okolicy. Herbatników używano też zamiast
papieru – pisano na nich liściki
do domu.

19 maja 1915 r.
Życie w okopach
Dowodzony przez ppłk. Kemala atak
na pozycje ANZAC mający zepchnąć aliantów
do morza zakończył się niepowodzeniem.
Dzięki dobremu rozpoznaniu z powietrza
przygotowania do niego wykryto odpowiednio wcześniej.

Choroby
Brak higieny i uboga dieta
pozbawiona wartości
odżywczych powodowały
choroby – dezynterię, tyfus,
cholerę oraz tężec. Ponad
100 tys. żołnierzy Ententy
musiano ewakuować z pola
bitwy z powodu chorób.

Australian War Memorial

Woda

Żołnierze ANZAC wystrzelili w kierunku atakujących Turków około 950 tys.
pocisków karabinowych.

Woda była towarem
deficytowym. Donoszono ją
lub dowożono do okopów
w kanistrach.

Po bitwie żołnierze obu walczących stron
wspólnie palili papierosy, opatrywali
rannych i grzebali poległych.

Robactwo

Drapaliśmy się do
upadłego. Skwierczenie
przypalanej wszy było
najsłodszym dźwiękiem, jaki znaliśmy

Nad polem bitwy latały miliony
much. Żołnierzom dokuczały
wszy, które często przypalali
papierosami. Kąpali się także
w ubraniach w słonej, morskiej
wodzie, narażając się na Turecki
ostrzał.

Śmiertelne żniwo
Turcy ponoszą znaczące straty.
Z atakujących 42 tys. żołnierzy
zginęło 3 tys., a 10 tys. zostało
rannych. Straty sił ANZAC
natomiast liczyły 160 zabitych
i 468 rannych.

– Relacja żołnierza

4–6 czerwca 1915 r.
Trzecia bitwa o Krithię
Atak był poprzedzony dwufazowym
bombardowaniem tureckich pozycji.
Brytyjczykom udało się przełamać linie
tureckie w centrum natarcia. 127. brygada piechoty wzięła nawet ponad
200 tureckich jeńców. Jednak w obliczu
załamania się natarcia francuskiego
na prawej flance Brytyjczycy nie byli
w stanie kontynuować ataku. Turcy
utrzymali pozycje, kontratakując siły
aliantów.

4 czerwca był fatalnym dniem.
Ruszyliśmy do ataku o 6 rano, krzycząc wniebogłosy, a oni [Turcy] już
na nas czekali. Po prostu kosili nas
równo z ziemią. Towarzysze padali
wokół mnie jak strącone kręgle.
– Relacja żołnierza

Śmiertelne żniwo
Obie strony znowu poniosły
znaczące straty – Brytyjczycy
stracili 4,5 tys. ludzi, Francuzi
ponad 2 tys., a Turcy 9 tys.

Szrapnel – pocisk artyleryjski używany
do rażenia ludzi (od wynalazcy Henry’ego
Shrapnela). Zawierał ołowiane kulki wyrzucane z niego jeszcze w powietrzu za pomocą
zapalnika czasowego. Po wyrzuceniu
z korpusu kulki rozlatywały się na odległość
do 200 m, rażąc nawet żołnierzy w okopach.
Żołnierze przykrywali okopy belkami,
tworząc daszki przeciwszrapnelowe.

Przekrój przez
pocisk szrapnel
6 cali – w środku
widoczne okrągłe kulki

28 czerwca–5 lipca 1915 r.
Bitwa o wąwóz Gully

Śmiertelne żniwo
Między końcem czerwca a 13 lipca
Brytyjczycy zdobyli niecałe 500 m
terenu kosztem 17 tys. ofiar. Straty
tureckie w tym okresie to 40 tys.
żołnierzy.

Bitwa ta miała być kontynuacją
trzeciej bitwy o Krithię.
Poprzedziło ją dwudniowe bombardowanie artyleryjskie pozycji tureckich.
Natarcie brytyjskie załamało się jednak
na prawym skrzydle, gdzie żołnierze
zostali zdziesiątkowani ogniem broni
maszynowej i tureckimi szarżami
na bagnety, tracąc w czasie ataku
800 zabitych. Turcy kontratakują nieprzerwanie przez 8 dni, tracąc 16 tys. ludzi
(10 tys. zabitych, 6 tys. rannych i zaginionych).

6 sierpnia 1915 r.
W zatoce Suvla na północ od sektora
ANZAC Brytyjczycy wysadzili desant.
Ofensywa miała odciążyć sektor ANZAC.
Lądowanie odbyło się w ciemności
i zapanował ogólny chaos. Kiedy chmury
odkryły księżyc żołnierze brytyjscy stanowili łatwy cel dla tureckich snajperów.
Siły ANZAC zaatakowały w kierunku
wzgórz Conk Bayiri, Baby 700 i Lone Pine.
Australijskiej 1. brygadzie piechoty udało
się zająć tylko tureckie okopy na Lone
Pine.
Plan siatki okopów
na Lone Pine

7 sierpnia 1915 r.
Bitwa o Nek

9 sierpnia 1915 r.
Pierwsza próba zdobycia przez
Brytyjczyków Kücük Anafarta i Büyük
Anafarta – ważnych strategicznie wsi,
których zajęcie odblokowałoby sektor
Suvla – zakończyły się niepowodzeniem.

Śmiertelne żniwo

Australijczycy przeprowadzili atak
na bagnety w celu odwrócenia uwagi
Turków i wsparcia Nowozelandczyków
atakujących Conk Bayiri.

600 Australijczyków 372 zostało
rannych lub zabitych. Straty
tureckie były nieznaczne.

10 sierpnia 1915 r.
Przeciwnatarcie ppłk. Mustafy Kemala
wypiera Brytyjczyków z pozycji na wzgórzu Conk Bayiri.

21 sierpnia 1915 r.
Bitwa o Wzgórze Scimitar

Upał

Była to największa bitwa w czasie kampanii Gallipoli. Brytyjczycy atakowali siłami
trzech dywizji. Nie osiągnięto zakładanych celów strategicznych i w zasadzie
był to koniec ofensywy w sektorze Suvla.

W sierpniu panowały zabójcze
upały. Wielu żołnierzy zginęło
w pożarach suchych krzewów
wzniecanych przez bombardowania.

Siłom ANZAC nie udało się też zdobyć
Hill 60.

Śmiertelne żniwo
Brytyjczycy stracili 5 tys. ludzi.

27 sierpnia 1915 r.

Gurkhowie

Połączone siły ANZAC, Brytyjczyków oraz
Gurkhów z Nepalu ponownie atakują Hill
60, lecz nie udaje się im wyprzeć Turków
z ich okopów.

Gurkhowie wywodzili się z Nepalu. Słynęli jako waleczni
żołnierze służący w szeregach brytyjskich wojsk kolonialnych
jako oddziały lekkiej piechoty. W walce wręcz posługiwali
się straszliwą bronią – zakrzywionymi nożami kukri. W czasie
I wojny światowej walczyło ich około 100 tys.

Rezygnacja
Rozgoryczony niepowodzeniami
sił Ententy Winston Churchill
złożył rezygnację ze stanowiska
rządowego. Udał się do Francji
i tam jako żołnierz liniowy
odbył służbę na froncie zachodnim. W późniejszym okresie,
podczas kadencji Churchilla
w Izbie Gmin, jego polityczni
przeciwnicy często wypominali
mu tę porażkę, wołając: „Pamiętaj Dardanele!”.

14 października 1915 r.
Generał Ian Hamilton zostaje odwołany
z funkcji głównodowodzącego wojsk
alianckich walczących na Gallipoli.
Zastępuje go gen. Charles Monro.

18 grudnia 1915 r.
Rozpoczęcie ewakuacji sektorów
ANZAC i Suvla
Aby zmylić przeciwnika, żołnierze ANZAC
stosowali przemyślne fortele. Australijczycy np. aranżowali mecz krykieta, który
odbywał się pod przelatującymi nad
głowami graczy tureckimi pociskami.
Lwią część wyposażenia wywozili
na mułach pod osłoną nocy, jednak
w dzień utrzymywali pozorowany ruch,
tworząc wrażenie, że nic się nie zmienia
w transportach sprzętu na wzgórza
powyżej plaży i z powrotem.

Instalowali w pustych okopach samostrzelające karabiny – z menażki z wywierconym
otworkiem woda przelewała się powoli
do menażki poniżej, która była połączona
kawałkiem sznurka ze spustem karabinu.
Pod wpływem ciężaru wody dolna menażka
przechlała się, naprężając sznurek i powodując wystrzał. Dzięki temu fortelowi Turcy co
jakiś czas słyszeli wystrzały z okopów ANZAC.

28 grudnia 1915 r.
Brytyjski rząd nakazał ewakuację wojsk
z przylądka Helles.

6 stycznia 1916 r.
Turcy przeprowadzili ostrzał artyleryjski,
zamierzając przypuścić atak na pozycje
brytyjskie. Jednak widząc, że Brytyjczycy
i tak opuszczają przylądek, odmówili
ruszenia do ataku i pozostali w okopach.
8‒9 stycznia 1916 r.
Zakończenie ewakuacji sił alianckich
z przylądka Helles
Ewakuowano 35 tys. żołnierzy, 3689 koni
i mułów, 127 armat, 328 pojazdów
i 1,6 tys. t zaopatrzenia

Rysunek satyryczny: turecki
żołnierz przy opuszczonym
okopie ANZAC. Napis
na tabliczce głosi „Do wynajęcia – piękna letnia rezydencja
z widokiem na morze”

Po bitwie
Militarna katastrofa

ANZAC: odwaga i poświęcenie

Bohater narodowy – Atatürk

Przegrana bitwa dardanelska kosztowała stanowisko
i reputację pomysłodawcy otwarcia nowego frontu –
Winstona Churchilla. Nadwyrężyła również pozycję
ministra wojny gen. Horatio Kitchenera, który z racji
dużej popularności nie stracił jednak stanowiska.
W polityce wewnętrznej Wielkiej Brytanii wywołała
kryzys gabinetowy, który poskutkował upadkiem
pierwszego rządu Herberta Henry’ego Asquitha.

Ofiara australijskich i nowozelandzkich żołnierzy zapisała się złotymi
zgłoskami w pamięci ich krajan, stając
się podwaliną pod formującą się tożsamość narodów, z których się wywodzili.

Pułkownik Mustafa Kemal,
który swoim niezwykle
skutecznym dowodzeniem
walnie przyczynił się do
zwycięstwa tureckiego
na Gallipoli, stał się dzięki
tej bitwie bohaterem narodowym. W 1923 r. objął
stanowisko prezydenta nowopowstałej Republiki Tureckiej.
Dał się poznać jako gruntowny reformator stosunków
politycznych i społecznych,
ustanawiając podwaliny,
na których państwo tureckie stoi do dziś. W 1934 r.
przyjął oficjalny przydomek
Atatürk – Ojciec Turków.

Straty stron
Ententa

= 10 tys.

Państwa Centralne

302 tys. ofiar 250 tys. ofiar
46 tys. poległych

123,6 tys. rannych

110 tys. ewakuowanych chorych

65 tys. poległych

97 tys. rannych

69 tys. ewakuowanych
chorych

Upamiętnienie

Anzac War
Memorial
w Sydney

ANZAC Day
Museum of New Zealand /
Te Papa Tongarewa
w Wellington, Nowa Zelandia

25 kwietnia w Australii i Nowej Zelandii obchodzony jest
Dzień ANZAC (ANZAC Day). Co roku na Gallipoli zjeżdża
ponad 10 tys. uczestników z krajów dawnej Ententy, by
celebrować razem z rodakami tureckich obrońców. Jest
to święto pojednania i ma taki charakter od samego
początku istnienia Republiki Tureckiej.

Muzeum upamiętnia udział
Nowozelandczyków w I wojnie
światowej, w tym pod Gallipoli.
Do 25 kwietnia 2022 r. dostępna
jest wystawa „Gallipoli. The
Scale of Our War”.

Historyczny Park Narodowy
półwyspu Gallipoli
Park ustanowiono w 1973 r. i ma wielkość 33 ha. Na jego
terenie znajduje się 50 tureckich miejsc pamięci, w tym
19 cmentarzy wojennych. Ponad 30 cmentarzy kryje
szczątki żołnierzy alianckich.

Auckland War Memorial
w Nowej Zelandii
Corocznie odbywają się tu
uroczyste obchody ANZAC Day
(25 kwietnia).

Opracowanie
Konsultacja
Opracowanie graficzne

Karol Szejko , Cyprian Cynke
dr hab. Karol Polejowski
Natalia Gawryluk

