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Абакумов Митрофан Кузмич
Abakumow Mitrofan Kuzmicz.

Nr 414 – Abakumow Mitrofan.

Spis odznaczonych 

Krzyżem 

św. Jerzego I klasy.



Niedawno do   muzeum Michaiła Szołochowa 
w Stanicy Wieszeoskiej (2000 km. od Żychlina)  
zawitał  pan Wiktor   Denisow ze wsi Kaszary  nad 
dalekim Donem w Rosji.   

Zwiedzając dom pisarza  spotkał pracownika naukowemu muzeum panią Ludmiłę Wołodinę. Postanowił pokazad jej  fotografię,  
przedstawiającą jego dziadka Mitrofana Kuźmicza Abakumowa w towarzystwie żony Jewdoki. 
Pan Denisow chciał podzielid się informacjami o swoim dziadku, które przekazała mu babcia Jewdokia. W biografii dziadka Abakumowa , 
wnuk miał wiele powodów do dumy. Na piersi Kozaka z fotografii widniała kolekcja Krzyży św. Jerzego oraz medali, które wzbudziły
ciekawośd pani Ludmiły.  Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała więc opowieści o nim.  
…. W tym długim opowiadaniu nie padło słowo Polska… ale zostało wymienione  miasto Żychlin.
To historia z 1914 roku. 



Абакумов Митрофан Кузмич

Mitrofan  Abakumow Kuzmich i żona Jewdokia.



Michaił Szołochow ur. 1905 zm.  1984 w Stanicy 

Wieszeńskiej, Rosyjska Federacyjna SRR.  Rosyjski pisarz. 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1965.

Autor powieści – epopei o dońskich Kozakach 

p.t. „Cichy Don” .

Szołochow mieszkał w Stanicy Wieszeńskiej od 1949 roku 

aż do śmierci.  Znajduje się tu  Dom-muzeum jego imienia.

W Stanicy Wieszeńskiej w  1912 roku rozpoczyna się 

również historia żołnierza – kozaka, który niebawem wsławi 

się ogromnym męstwem w okolicach Żychlina.

Michaił Szołochow 1938 r.



Mitrofan Abakumow  Kuźmicz  urodził się 

w 1888 r.  w maleńkiej wsi  Wierchnij-Czyrsk 

nad rzeką Czyr, która jest jednym z prawych 

dopływów Donu. 

Верхнечирский — хутор - chutor - niewielki 

punkt osadniczy, przysiółek, stanica (wieś) 

kozacka.

Miejsce urodzin naszego „bohatera” to dziś trzy ulice,

brak szkoły. Od niedawna asfaltowa droga.  

W 2010 r. 427 osób.

2015 r.

Wierchnij-Czyrsk



Станица Верхне-Чирская - хутор Верхнечирский.

Początek XX wieku.

Wierchnij-Czyrsk

Tu urodził się Mitrofan Kuzmicz. 



Do służby wojskowej Abakumow został powołany ze Stanicy Wieszeńskiej w 1912 r.

ст. Вёшенская.



Mitrofan Abakumow Kuzmicz zaciągnął się do elitarnego

i uprzywilejowanego pułku gwardii, który był  częścią 

sił zbrojnych Imperium Rosyjskiego (Лейб-гвардия).

Dowódca pułku - wielki książę 

Borys Władymirowicz (syn 

Włodzimierza Romanowa i 

wnuk cara Aleksandra II)

Odznaka pułku.

Лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полк.

Wielki Kniaź Boris 

Władymirowicz z prawej.



Odznaka Pułku Jego Imperatorskiej Wysokości Naczelnika Cesarzewicza.

Lejb-Gwardyjski Atamaoski Pułk Jego Imperatorskiej 
Wysokości Naczelnika Cesarzewicza (ros. Лейб-

гвардии Атаманский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк) .

Pułk kawalerii okresu Imperium Rosyjskiego, 

sformowany w 1775 za panowania carycy 

Katarzyny II Wielkiej.

W 1878 jego nazwę rozwinięto: Gwardyjski 

Atamański Pułk Jego Imperatorskiej Wysokości 

Naczelnika Cesarzewicza.

Jest to srebrny emblemat z czasów cesarza Mikołaja I, na 

którym umieszczono złoty Polski Krzyż Virtuti Militari , 

przypominający bitwę pod Warszawą, gdzie pułk wsławił 

sie walecznością. W środku krzyża jest nałożony złoty 

monogram cesarza Mikołaja II, otoczony białą emalią  

z zielonym wieńcem. Pod krzyżem  tarcza i złota litera A, 

otoczona datami rocznic 1775 - 1875.

Dobór rekrutów i żołnierzy był bardzo surowy.



Kozacy dońscy 1915 r.
Знак Лейб - Гвардии 

Атаманский полк

Kozacy 1915 r.



лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

Боевые походы - kampanie wojskowe.

10.1914 г. - вел оборонительные бои в районе м. Любеч - Lubicz (kujawsko-pomorskie).

1.11.1914 г. - участвовал в бою в районе дд. Соколове - Ястржембе – Стржельце - (Jastrzębie – Strzelce).

3.11.1914 ……………… 

8.11.1914 г. - участвовал в бою у м. Брезины - (Brzeziny).

Abakumow walczył  w I wojnie światowej

w oddziałach wchodzących w skład

8 armii dowodzonej przez generała Brusiłowa.

Mitrofan Abakumow  Kuźmicz był zwiadowcą.

Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow

3 listopada 1914 roku pod Żychlinem ,

Mitrofan Abakumow  Kuźmicz zdobył dokładne 

informacje o  rozlokowaniu piechoty obcych wojsk 

pod wsią Orątki i będąc pod silnym obstrzałem 

przeciwnika zdołał donieść o tym swoim dowódcom.

. “3 ноября 1914 г. у пос. Жихлин точно 
выяснил расположение 
неприятельской пехоты у д. Оронтки 
и своевременно донёс об этом, будучи 
обстрелян сильным ружейным огнём 
противника”.



На фронте 1914 -1917
Krzyż św. Jerzego był odznaczeniem paostwowym 
ustanowionym w 1807 roku dla szeregowych żołnierzy 
i podoficerów armii rosyjskiej. Przyznawany był za 
odwagę, męstwo w trakcie bezpośredniej walki 
z nieprzyjacielem. 
W 1917 roku został zniesiony.



Krzyż św. Jerzego 2 klasy za to, że 21 listopada 1914 

roku  w pobliżu wsi Słubice będąc bezpośrednio 

narażonym na utratę życia dokonał dokładnego 

rozpoznania pozycji wroga."

Krzyż św. Jerzego 3 klasy za to, że 3 listopada 1914 roku 
pod Żychlinem zdobył dokładne informacje 
o  rozlokowaniu piechoty obcych wojsk pod wsią Orątki
i będąc pod silnym ostrzałem przeciwnika zdołał 
donieśd o tym swoim dowódcom. 

Krzyż św. Jerzego 4 klasy  za doskonały zwiad  i

odwagę w walce  w sierpniu 1914".

Krzyże św. Jerzego. Od lewej – 1,2,3 i 4 klasa.

Krzyż św. Jerzego 3 oraz 2 stopnia wręczony został Abakumowowi 
przez samego Wielkiego Księcia Borysa Władimirowicza Romanowa, 
wnuka cara Aleksandra II. Wielki Książę Borys Władimirowicz w okresie 
I wojny światowej dowodził Gwardyjskim Atamaoskim Pułkiem Jego 
Imperatorskiej Wysokości Naczelnika Cesarzewicza, a następnie był 
atamanem wszystkich wojsk kozackich. 

Романов Борис Владимирович
Wnuk cara Aleksandra II.



Najważniejsze odznaczenie Wiktora Kuzmicza to 

Złoty Krzyż św. Jerzego 1 klasy nr 414

przyznany  rozkazem  z dn. 1.05.1915 roku.

Złoty  krzyż za wzięcie do niewoli oficera niemieckiego. 
Mitrofan poszedł na zwiad ze swoim koniem, którego 
nazywał „Niedźwiadkiem”. To była wiosna 1914 roku.
Zbliżył się do pozycji wroga mając za zadanie zdobycie 
„języka”. Wyruszył  w dzieo i postanowił poczekad do nocy. 
Komary niemiłosiernie gryzły a on z koniem leżał  
w bezruchu. Zbliżała się noc. W obozie wroga ustawiano 
kotły na wieczorną kolację.  Abakumow wydał cichy rozkaz 
“Мишка, выручай!” - „Niedźwiadku ruszaj do przodu”. 
Wtargnął do obozu wroga biorąc do niewoli niemieckiego 
oficera



W 1916 roku Mitrofan Kuzmicz powrócił z frontu I wojny światowej  ze swoim koniem Niedźwiadkiem do Rosji.

Wtedy  został wezwany do Petersburga przed oblicze Imperatora. 

Pałac Zimowy w Petersburgu  

Rezydencja carów Rosji.



Car Mikołaj II z żoną 

Aleksandrą Fiodorową.
Mitrofan Kuzmicz przyjechał do Petersburga  wraz 
ze swoją żoną Jewdokią.
W uroczystości wzięli udział car Mikołaj II z żoną 
i członkowie rodziny carskiej.
Abakumow  otrzymał z rąk cara Mikołaja II złoty Krzyż 
św. Jerzego, srebrne naczynia i złoty zegarek 
„Pavel Bure”.

Pałac Zimowy 1916 rok. Mikołaj II Aleksandrowicz 

Romanow, ostatni cesarz 

rosyjski, król Polski.

Krzyż św. Jerzego.



Po powrocie z Petersburga Abakumow 

walczył z bolszewikami. Został ranny 

i otrzymał pozwolenie (ze względu na 

zasługi z I wojny światowej)   na pobyt 

w domu.

W miejscowości Millerowo został 

aresztowany przez „czerwonych” 

Kozaków Fiodora Podtiołkowa.

„Czerwony” kozak Fiodor Podtiołkow i jego krwawa rozprawa 
z „białymi” kozakami,  stronnikami cara Mikołaja II.

Żona Abakumowa Jewdokia wybrała się do sztabu przywódcy rewolucyjnych 
Kozaków Podtiołkowa z prośbą, by zwolniono męża z aresztu. Podtiołkow zgodził 
się na zwolnienie, ale pod warunkiem, że Abakumow namówi Kozaków do 
przejścia na stronę bolszewików. Abakumow nie dotrzymał umowy. Wziął  udział 
w powstaniu wieszeoskim, które trwało od 11 marca do 8 czerwca 1919 roku. 
Kozacy znad Donu wystąpili w tym powstaniu przeciwko bolszewikom. 
Abakumow był już wtedy w randze kapitana kozackich wojsk (jesauł) i dowodził 
pułkiem, z którym zajął stanicę Jełaoską. Pewnego dnia, wczesnym rankiem, 
kiedy pułk dotarł do Donu, dopadła Abakumowa kula „czerwonego” snajpera, 
która raniła go śmiertelnie. Pochowany został na cmentarzu w stanicy Jełaoskiej.

W latach Wielkiego Głodu (1932 – 1933) zdobyte przez Abakumowa medale i krzyże pozwoliły 
przetrwad jego rodzinie – żonie i dzieciom. Wojenne nagrody zamieniano na żywnośd.



W maju 1918 roku Podtiołkow został 

powieszony przez „białych” Kozaków. 

Nie ma informacji, by Abakumow 

uczestniczył w straceniu Podtiołkowa. 

Fiodor Podtiołkow z prawej – 11maja 1918 r. 

przed straceniem na szubiennicy. 

F. Podtiołkow po środku fotografii.

2015

1918

2016

Pomnik Fiodora Podtiołkowa. Uroczystości pod pomnikiem 
Fiodora Podtiołkowa.

…dziś Fiodor Podtiołkow  

jest bohaterem.

Rosja 2016 rok.



Mitrofan Abakumow Kuzmicz – nie na pomniku, ale na podkoszulce.
Rosja 2016 rok.



http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/weltkampf/wer0131Skizze15.jpg

Mapa z I wojny światowej - Żychlin 14.11.1914 r.


