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ROZMOWA Z ANATOLEM RYBAKOWEM 
(fragmenty) 

Rozmawia Anna Żebrowska 

- Na publikacj ę tego utworu czekał pan przeszło 20 lat. Z jakimi 
uczuciami? 

- Z natury jestem wielkim optymistą. Proszę: oto okładka mie
sięcznika „Nowyj Mir" z 1966 roku. Z tyłu anons, że w roku na
stępnym redakcja planuje opublikowanie „Dzieci Arbatu". Istnia
ła wówczas tylko pierwsza część, której Aleksander Twardowski 
mimo starań nie zdołał „przepchać". Napisałem więc ciąg dalszy 
i po 10 latach, na fali zainteresowania „Ciężkim piaskiem'', za
niosłem do „Oktiabria". Na okładce pojawiła się zapowiedź wy
dania „Dzieci Arbatu" w 1979 roku. Niestety ... Zdążyli opuścić 

kraj tacy pisarze jak Aksionow, Gładilin, Kuzniecow, Maksimow, 
Wojnowicz. Wyjechał Sołżenicyn i Josii Brodski. Emigrował Naum 
Korżawin, Aleksander Galicz i dziesiątki ludzi, którzy nama
wiali mnie, abym wykorzystując swe pochodzenie również po
szedł w ich ślady. Ja zaś siedziałem przy biurku nad trzecim to
·mem powieści. 

- Gdyby nie obecna publikacja pracowałby pan zapewne nad 
czwartym? 

- Już go kończę! Tym bardziej wypada „pójść za ciosem" ... 
Właściwie będzie to zupełnie nowa powieść, do której przenio
słem trójkę głównych bohaterów: Stalina, Saszę Pankratowa i 
Warię. Tytuł roboczy brzmi „1935 i inne lata". Opowiadam w niej 
o procesach 1937-1938 roku, doprowadzając rzecz do wybuchu 
wojny. O wojnie napiszę oddzielną książkę. ( ... ). 

- Kto zadecydował o tym, że „Dzieci Arbatu" ujrzały światło 

dz ienne? 

- Tego nie wiem. Trzecią część ukończyłem w 1982 roku. Po
wieść obeszła znowu kilka redakcji, w każde j była r ecenzowana. 
Druk zaryzykował dopiero miesięcznik „Drużba Narodów'', ale 
kulisy te j decyz;ji nie są mi znane. 



- Co w tej książce budziło największe sprzeciwy, obawy? 

- Oczywiście postać Stalina i jego monologi wewnętrzne. Na 
wszystko inne godzono się już przed laty. Niech bohatera aresz
tują, brutalnie przesłuchują i zsyłają. Niech inny stacza się na 
ulicę lub zostaje informatorem NKWD„. Za każdym razem gdy 
decydowały się losy powieści, podnoszono problem: skąd mogę 
wiedzeć, że Stalin wyraził się właśnie w taki sposób, tak rozu
mował i działał?.„ Wreszcie nie wytrzymałem: Zgoda - mówię -
wykreślę Stalina. Jeśli tylko przedstawicie mi dowody, że Pusz
kinowski Grinio·.v, nie podarował swego półkożuszka Pugaczu
wowi, zaś Napoleon po bitwie pod Austerlitz widząc leżącego ua 
sztandarze księcia Wołkońskiego nie wyrzekł: „Jaka wspaniała 
śmierć!" .. . („.) 

- Czy pisząc korzystał pan z jakichś specjalnych materiałów te
go okresu? 

- Podstawowe źródła zapełniają cały rogał w mej bibliotece. To 
pełne wydanie dzieł Lenina i pełne ·wydanie dzieł Stalina - 24: 
tomy, które przechował m, p8dczas gdy inni się ich pozbywali. 
Poza tym pół mojego życ:ia 1.ipłyr..E:ło p::id rządami tego człowie
ka, sam jestem dokumentem Epoki. Archiwalia, stenogramy po
siedzicń są trudno dcstępne, zresztą uważam, że pisarz nie po
winien się od nich uzależniać. W latach 50-60-tych przeprowa
dziłem wiele r ozmów z ludźmi, którzy stykali się ze Stalinem, 
toteż nie brak w powieści wydarzeń autentycmych, choć swoiści~ 
prz2ze mnie przetworzonych. Na przyklad scena z dentystą, który 
„samowolnie" w ·konuj!3 Stalinowi prócz zamówionej przez niego 
złotej protezy - dl·u5ą, plastykową, w przekonaniu, że jest lep
sza. To fakt, opowiedziany mi przez tego dentystę, tyle że w 
rzeczywistości miał miejsce w Moskwie znacznie później, a ja 
umieściłem go na Krymie i w 1934 roku. („.) 

- Swego czasu Chri~szczow obiecyu;ał przedstawić dowody ob
ciążające Stalina, ale do p9twierdzenia n:e doszlo. 

- A jakiego się pani spodziewała potwierdzenia? Nie wierzę, by 
polecenie zlikwidowania Kirowa mogło b ć wydane na piśmie, 
a jeśli nawet - na pewno starannie je zniszczo~o. Decyzje ti.~tne 

są również nie do odtworzenia. Zabójstwo stało się pretekstem 
do rozpętania czystki, która pochłonęła nie tylko bezpośredniego 
sprawcę - Nikołajewa, ale i wszystkich, którzy mieli lub mogli 
mieć z nim jakikolwiek związek, od szefa NKWD Jagody poczy
nając, na szeregowcach jego aparatu kończąc. Pozostaje nam tyl
ko zastanowić się logicznie: czyim konkurentem mógł się okazać 
popularny działacz Kirow? Kto po jego śmierci umocnił swą 
władzę? Na te pytania odpowiedziałem w książce. („.) 
Stalin był postacią, która odzwierciedliła wszystkie sprzeczności 
Ó\.vczesnej epoki wielkich zrywów i wielkich tragedii. St.arałem 
s:ę go pokazać nie karykaturalnie, jak Sołżenicyn, ale obiektyw ... 

StoUn I Bucharln podcZCI uroczusto§cł 1Z rocznlct1 Rewolucji Pa.tdzlernf· 
lcowej, Moskwa l9Z9. 



nie, jako działacza państwowego dużej miary, przekonanego,_ iż 
kroczy do socjalizmu jedyną z możliwych dróg. Czlowiek, ktory 
potrafił skupić w swych rękach taką władzę, pozbył się wszyst
kich przeciwników, na 30 lat podporządkował sobie ogromne pań
stwo, nie mógł być prymitywny, ograniczony, nijakJ. To osobo

wość, której wielką zasługą było skierowanie energii narodu na 
wypełnienie zaiste epokowych zadań. Jednak za ich realizac~ę 
naród płaci straszną cenę, cenę życia milionów. Interesowało mme 
w jaki sposób Stalin tłumaczy sobie własne decyzje, upewnia się 
co do ich słuszności, polemizuje w myślach z Leninem - i uosa
bia się z nim, działającym w zmienionych warunkach. Jak nie 
dbając o skutki swego okrucieństwa i chorobliwej podejrzliwości 
wierzy i każe wierzyć innym w hasło: Stalin - to Lenin dzisiaj. 
Nieprzypadkowo wygłasza on w powieści sentencje: „Nie ma czło
wieka - n,i.e ma problemu" i „Historia wybaczy to towarzyszo
wi Stalinowi" ... Albo Stalin rozmyślający o konieczności utwo
rzenia jednolitego związku pisarzy, bo skoro zakończono rewolu
cję i władza ustabilizowała się, wszyscy powinni myśleć jedna
kowo - po myśli towarzysza Stalina. To żelazna stalinowska 
logika, nikt mnie nie przekona, że było inaczej. ( ... ) 

- Wierzy pan w sprawiedliwość historyczna,? 

- Cała historia to triumf sprawiedliwości. Nic nie uchodzi bez
karnie ani człowiekowi, ani całym narodom. Jankesi byli prze
konani, że bezbronni czarni niewolnicy przysporzą im mnóstwo 
korzyści i żadnych kłopotów. Teraz płacą za to rach~nek ... 'W_~
sze szlacheckie: „Nie pozwalam!" również, zdawało się, rozwija 
wspaniałą cechę narodową - umiłowanie swobody. A do j~
kich doprowadziło skutków? ... My mieliśmy lata 30-te, w kto
rych brutalnie oduczano ludzi myśleć i działać samodzielnie.: za 
wszystkich myślał i decydował jeden człowiek. on wszczepił_ w 
społeczeństwie psychologię strachu. W takiej atmosferze mozna 
się było rodzić i umierać, ale nie normalnie żyć, nie rozwijać ~ię: 
Zastój ostatnich dziesięcioleci nie spadł nam z nieba. I dopok1 
będziemy ukrywać błędy historii - będziemy je powtarzać. 

Polityka, nr 31, 1.VIII.1987 

Henryk Chądzyński (korespondencja z Moskwy) 

„DZIECI ARBATU" KSIĄŻKĄ ROKU 
W ślad za Nagrodą Państwową dla Dżingisa Abuładze za jego 

trylogię filmową, w tym również za „Pokutę", na uwagę zasłu
guje ogłoszenie powieści Anatolija Rybakowa „Dzieci Arbatu'' 
książką roku. Taki był wynik przeprowadzonego sondażu wśród 
czytelników i także taki werdykt bardzo miarodajnego czasopis
ma „W Mirie Knig'', cieszącego się autorytetem na radzieckim 
rynku wydawniczym. Powieść Rybakowa znacznie wyprzedziła 
w skali ocen czytelniczych wszystkie pozostałe publikacje. 

Miesięcznik „Drużba Narodów", w którym ukazała się powieś6 
Rybakowa, zapowiada kontynuację pracy autora nad dalszym 
ciągiem powieści i jej druk. Sam Rybakow stwierdził, że pod 
koniec br. będą mogły być ogłoszone pierwsze fragmenty tego 
dzieła. Tytuł nowej powieści został wstępnie zapowiedziany -
„Roki 1935 i inne lata". Wydarzenia powieści rozgrywać się będą 
poczynając od roku 1935 do roku 1939. Pojawiają się w tej książ
ce niektórzy bohaterowie „Dzieci Arbatu'', w tym także postać 
Stalina. 

Charakterystyczna jest reakcja czytelników w listach do auto
ra. Około 15 proc. piszących to ludzie, którzy negatywnie odno
szą się do powieści i zarazem do twórcy. Listy te są na ogół bru
talne i mało inteligentne, z pogróżkami i oczywiście anonimowe. 
Widzę w nich - stwierdza Rybakow - nie przezwyciężony ste
reotyp myślowy i obawę nawet przed własnym zdaniem. Cha
rakterystyczne jest żądanie zabronienia druku takich książek, 

okarania i posadzenia winnych za takie publikacje, no i oczywiś
cie samego autora. Na te groźby nie zwracam uwagi - mówi 
Rybakow - tym bardziej i z tym większym przejęciem czytam 
listy stanowiące około 20 proc. korespondencji, które pochodzą 
od osób dawniej represjonowanych, ich dzieci i wnuków. Pozo
stałe listy są też pozytywne, a u ich autorów powieść zyskała 
sobie wysoką ocenę. I szczególnie przyjemne jest, że wiele lis
tów pochodzi od młodzieży, która poszukuje prawdy i chce żyć 
zgodnie z prawdą. 

Zycie Warszawy, dodatek 
Kultura i Zycie, nr 8, 13.V.1988 



Z TAJNEGO REFERATU CHRUSZCZOWA 
NA XX ZJEŹDZIE KPZR, (25 LUTEGO 1956) 
(TZW. TESTAMENT LENINA) 

[„.J 
Stalin jest zbyt brutalny i wada ta, którą można w zupełności 

tolerować w naszym środowisku i w stosunkach między nami, 
komunistami staje się nie do zniesienia na stanowisku sekreta
rza generalnego. Wobec tego proponuję towarzyszom, by rozwa
żyli sposób przeniesienia Stalina z tego stanowiska i wyznacze
nia na to miejsce innego człowieka, który by pod wszystkimi 
względami różnił się od tow. Stalina jedną tylko zaletą, a mia
nowicie - większą tolerancyjnością, większą lojalnością, większą 

uprzejmością i bardziej uważnym stosunkiem do towarzyszy, 
mniej kapryśnym usposobieniem itd. Okoliczność ta . może się wy
dać nic nie znaczącą drobnostką. Myślę jednak, że z punktu wi
dzenia zapobieżenia rozłamowi oraz z punktu widzenia tego, co 
napisałem powyżej o stosunkach między Stalinem a Trockim, 
nie jest to drobnostka, albo jest to taka drobnostka, która może 
nabrać decydującego znaczenia. 

Lenin 
3 stycznia 1923 

Towarzysze! Zjazd Partii powm1en zaznajomić się z dwoma 
nowymi dokumentami, które uzupełniają charakterystykę Sta
lina, dokonaną przez Włodzimierza Iljicza Lenina w jego „tes
tamencie". Dokumenty te - to list Nadieżdy Konstantynowny 
Krupskiej do Kamieniewa, który był wówczas przewodniczącym 
Biura Politycznego, oraz list osobisty Włodzimierza Iljicza Le
nina do Stalina. 

Odczytuję te dokumenty: 

1. LIST N. K. KRUPSKIEJ 

Lwie Borysowiczu 
Z powodu króciutkiego listu, który napisałam pod dyktanda 

Włodzimierza Iljicza za zezwoleniem lekarzy, Stalin pozwolił 

sobie wczoraj na niezwykle grubiański wybryk w stosunku do 
mnie. Jestem w partii nie od dzisiaj. W ciągu całych tych trzy-

dziestu lat nie słyszałam od żadnego towarzysza ani jednego 
grubiańskiego słowa. Interesy partii i Iljicza są mi drogie nie 
mniej niż Stalinowi. Potrzebuję obecnie maksimum panowania 
nad sobą. O czym można, a o czym nie można mówić z Iljiczem 
- wiem lepiej od każdego lekarza, wiem bowiem, co go dener
wuje, a co nie, a w każdym razie lepiej od Stalina. Zwracam się 
do Was i do Grigorija jako do bardziej bliskich towarzyszy W. I. 
i proszę uchronić mnie od grubiańskiego ingerowania w moje 
życie osobiste, od niegodziwych wymyślań i pogróżek. Nie wąi:
pię, jaka będzie jednomyślna decyzja Komisji Kontroli, którą 
pozwala sobie grozić mi Stalin, ale nie mam ani sił ani czasu, 
bym miała marnować je na tę głupią kłótnię. I ja jestem żywym 
człowiekiem, a moje nerwy są napięte do ostatnich granic. 

N. Krupska 

Lis-t ten Nadieżda Konstantynowna napisała 23 grudnia 1922 r. 
Po upływie dwóch i pół miesięcy, w marcu 1923 roku Włodzi
mierz Iljicz Lenin przesłał do Stalina następujący list: 

2. LIST W. I. LENINA 

Do Towarzysza Stalina. 

Odpisy otrzymują: Kamieniew i Zinowjew. 

Szanowny t. Stalin! 

Pozwoliliście sobie na grubiańskie wezwanie mojej żony do 
telefonu i zwymyślanie jej. Chociaż oświadczyła Wam, że zga
dza się zapomnieć o tym, co zostało powiedziane, to jednak do
wiedzieli się od niej o tym fakcie Zinowjew i Kamieniew. Nic 
mam zamiaru zapominać tak łatwo o tym, co się robi przeciwlco 
mnie, a nie potrzebuję tu podkreślać, że uważam za skierowane 
również przeciwko sobie to, co się czyni przeciwko mojej żonie. 
Proszę więc, abyście rozważyli, czy jesteście skłonni cofnąć swo
je słowa i przeprosić, czy też wolicie zerwanie stosunków pomię·
dzy nami. 

Z poważaniem: Lenin 



MECHANIZM REPRESJt 

[.„] 

Po zbrodniczym zamordowaniu S. M. Kirowa, rozpoczęły się 

masowe represje i nastąpiły brutalne akty naruszania prawo
rządności socjalistycznej. Wieczorem 1 grudnia 1934 roku z ini
cjatywy Stalina (bez uchwały Biura Politycznego - uczyniono 
to dopiero po dwóch dniach, obiegiem) sekretarz Prezydium CIK, 
Jenukidze, podpisał następujące zarządzenie: 

„I. Władzom śledczym poleca się prowadzić w trybie przyśpie
szonym sprawy oskarżonych o przygotowanie lub dokonanie ak
tów terroru. 

II. Organom sądowym poleca się nie wstrzymywać wykony
wania wyroków śmierci w związku z prośbą przestępców tej ka
tegorii o zastosowanie prawa łaski, ponieważ Prezydium CIK 
ZSRR nie uważa za możliwe przyjmowanie tego rodzaju próśb 
do rozpatrzenia. 

III. Organom Komisariatu Spraw Wewnętrznych poleca si·~ 

wykonywać wyroki śmierci na przestępcach wymienionej wyżej 
kategorii natychmiast po wydaniu wyroków". 

Zarządzenie to stało się podstawą masowych faktów naruszania 
praworządności socjalistycznej. W wielu sfabrykowanych spra
wach sądowych oskarżonym przypisywano „przygotowanie" ak
tów terroru, a to pozbawiało oskarżonych jakiejkolwiek możli
wości rewizji ich spraw nawet wówczas, gdy przed sądem odwo
ływali wymuszone na nich „zeznania" i w sposób przekonywa
jący obalali wysunięte wobec nich oskarżenia. 

Należy stwierdzić, że okoliczności zabójstwa tow. Kirowa do
tychczas kryją w sobie wiele rzeczy niezrozumiałych i zagadko
wych i wymagają najbardziej starannego zbadania. Są podstawy 
aby sądzić, że zabójcy Kirowa - Nikołajewowi - pomagał ktoś 

spośród ludzi, których obowiązkiem była ochrona osoby Kirowa. 

Półtora miesiąca przed zabójstwem Nikołajew był aresztowany 
z pQwodu podejrzanego zachowania się, lecz zwolniono go i nawet 
nie przeprowadzono u niego rewizji. Niezwykle po~ejrzana jest 
okoliczność, że gdy przydzielonego do Kirowa ~zekistę wiezioi10 

drugiego grudnia 1934 roku na przesłuchanie, zginął on w czasie 
„katastrofy" samochodowej, przy czym żadna z towarzyszących 
mu osób nie ucierpiała. Po zamordowaniu Kirowa usunięto z pra
c:y i skazano na bardzo łagodne kary pracowników leningradz
kiego NKWD na kierowniczych stanowiskach, lecz w i937 r. zo
stali oni rozstrzelani. Można przypuszczać, że rozstrzelano ich 
po to, aby zatrzeć ślady organizatorów zabójstwa Kirowa. 

Samowola Stalina wobec Partii i jej Komitetu Centralnego 
ujawniła się w szczególności po XVII Zjeździe Partii, który od
był się w 1934 roku. 

Komitet Centralny, dysponując licznymi faktami świadczący mi 
o brutalnej samowoli wobec kadr partyjnych, wyłonił komisję 
partyjną z ramienia Prezydium KC, której polecił dokładne 

zbadanie, w jaki sposób stały się możliwe masowe represje prze
ciwko większości członków i kandydatów Komitetu Centralnego 
Partii, wybranego przez XVII Zjazd WKP (b). 

Komisja zaznajomiła się z wielką ilością materiałów w archi
wach · NKWD, z innymi dokumentami oraz ustaliła liczne fakty 

Kaganowicz, Ordżonikidze, StaUn, Woroszyiow, Kirow. 
Moskwa 1930. 



fabrykowania spraw przeciwko komunistom, fałszywych oskar
żeń, krzyczących naruszeń praworządności socjalistycznej, w wy-
niku czego zginęli niewinni ludzie. Wychodzi na jaw, że wielu 
pracowników partyjnych, radzieckich i gospodarczych, których 
uznano w latach 1937-1938 za „wrogów", w rzeczywistości nig
dy nie było wrogami, szpiegami, szkodnikami itp. że w istocie 
zawsze byli oni uczciwymi komunistami, ale ich oczerniano, i cza
sem, nie wytrzymując barbarzyńskich tortur sami siebie oskar
żali (pod dyktando sędziów śledczych-fałszerzy) o wszelkie cięż
kie i nieprawdopodobne przestępstwa. Komisja przedstawiła Pre
zydium KC obszerny udokumentowany materiał w sprawie ma
sowych represji przeciwko delegatom na XVI! Zjazd Partii 
i członkom Komitetu Centralnego, wybranego przez ten Zjazd. 
Materiały te zo~tały rozpatrzone przez Prezydium Komitetu 
Centralnego. 

Ustalono, że spośród 139 członków i kandydatów na członków 
Komitetu Centralnego Partii, wybranych na XVI! Zjeździe, zo
stało aresztowanych i rozstrzelanych głównie w latach 1937-
1938) 98 osób, to znaczy 700/o. [„.] 

O kulcie jednostki i jego następstwach . 
Broszura KC PZPR (do użytku wewn.), marzec 1956. 

Osip Mandelsztcim 

Nie mów nikomu - zataj 
To, coś wiedział i wiesz: 
Ptaki, staruchę, kraty 
I wszystko inne też.„ 

Powiedz choć słowo jeszcze -
A już w porannych snach 
płytkim iglastym dreszczem 
Przeszyje ciebie strach. 

Wspomnisz atrament, piórnik, 
os· leśnych letnią barć 
Albo czernice, których 
Do ust nie chciałeś brać. 

1930 Przeklad Stanislaw Barańczak 
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ZE WSPOMNIEŃ CHRUSZCZOWA 

(„.) Często brałem udział w spotkaniach między Stalinem a 
polskimi towarzyszami. W r ozmowach prowadzonych podczas 
tych spotkań nie było ani ś!adu abstrakcji, wszystkie poświęcone 
były rozważaniu konkretnych problemów, w obliczu których sta
ła Polska. Kiedy używam słowa „rozważanie" muszę od razu 
powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej. Stalin w r'zeczywis
tości nigdy nie konsultował się z innymi. Sam decydował o wszy
stkim~ kierując się sobie tylko wi~domymi powodami, a powody 
brały się coraz częściej z jego potwornej wręcz podejrzliwości. 
Weźmy, na przykład, stosunek do Bieruta, którego Stalin najwy 
raźniej bardzo lubił . Pamiętam, jak w wąskim kręgu naszych 
przywódców powiedział kiedyś: „A co do tego towarzysza Bie
ruta: jak myślicie, dlaczego nigdy nie wpadł w ręce Niemców? 
Co' on porabiał przez cały ten czas po tym, jak wysłaliśmy go do 
Polski? A jego żona? Kim ona właściwie jest? Co to znaczy, 
że poznał ją w podziemiu?" 
To było typowe dla Stalina. Zawsze nadzwyczaj interesowało go 
wszystko, co dotyczyło żon innych przywódców. Interesowały go 
one nie jako kobiety. Było to zresztą niemożliwe, skoro na żadnq 
nigdy nie spojrzał. Ale sądził, że obce wywiady zawsze werbują 

agentów poprzez kobiety. W rezultacie stale pytał o kobiety w 
życiu innych mężczyzn i w jaki sposób się poznali. Kiedy Stalin 
zaczy nał zadawać t ego rodza ju py tania, oznaczało to, że zbierają 
się nad ty m człowiekiem chmury . Na szczęście Bierutowi udało 
s ię wy jść cało, częściowo dlatego, że wiedział, jak rozmawiać ze 
Stalinem. Odnosił się do niego z wielkim szacunkiem i zwracd 
pilną uwagę na każde jego słowo, ale jednocześnie był w obec
ności Stalina spokojny i opanowany . Nigdy nie dawał mu powoda 
do zdenerwowania lub iepokoju, a kiedy Stalin był zdenerwo
wany, robił się podejrzliwy . 
Gomułka był inny. Zawsze skupiał całą uwagę na słowach Sta
lina, wtapiał w niego wzrok, śledził każdy ruch jego warg i ro
bił wszystko, by nie uronić ani jednego dźwięku. Notował nawet 
to co Stalin powiedzi ał. Z jedne j strony czołobitność Gomułki 



schlebiała Stalinowi. Stalin był człowiekiem proznym, choć wie
dział jak to ukryć pod maską obojętności. Lubił udawać, że nie 
obchodzi go, co ludzie o nim myślą, bo on prowadzi nas po J edy
nej Słusznej Drodze. Jeśli ktoś nie podążał Jedyną Słuszną Dro
gą, to tak jakby był już trupem, co Stalin udowodnił w latach 
1937-38. Kiedy więc Gomułka słuchał go z pełną oddania uwa
gą, Stalin prawdopodobnie myślał, że był dla Gomułki jakby 
boskim autorytetem, co pochlebiało jego próżności. Z drugiL~j 

strony Stalina denerwowała napięta uwaga Gomułki. Także i to 
zdenerwowanie ukrywał pod maską obojętności. Później jednak, 
kiedy towarzysze polscy już wyszli, Stalin zdradził się ze swoimi 
podejrzeniami: „Co to za człowiek, ten Gomułka, świdruje mnie 
oczami, jak gdyby mnie badał. I dlaczego przychodzi tu z mte
sem i ołówkiem? Dlaczego zapisuje każde moje słowo?" 
Wiedzieliśmy więc, że Stalin uważał zachowanie Gomułki za do
wód, że może być on agentem imperialistycznym i niebezpiecz -
nym wrogiem, który zapisuje wszystko, by przekazać słowa Sta
lina swoim szefom. ( ... ) 

Osip Mandelsztam 

Khrushchev Remembers. The Last 
Testament. BL Boston-Toronto 1974 

Ttum. Halina Filipowicz 

Pozbawiwszy mnie mórz, rozmachu i rozpędu, 
Dając stopie oparcie w zniewolone j ziemi, 
Cóżeście osiągnęli? Rachunek bez błędu: 
Nie mogąc warg poruszających się oniemić. 

Woroneż Przekład Seweryn Pollak 

Milowan Dżilas 

SPOTKANIE ZE STALINEM 

Stalin był w mundurze marszałka i w miękkich butach z chole
wami, bez żadnych medali z wyjątkiem złotej gwiazdy - orderu 
Bohatera Związku Sowieckiego, na lewej piersi. W jego postawie 
nie było nic sztucznego, żadnej pozy. Nie był to ów majestatycz
ny Stalin z fotografii lub z kroniki filmowej - o sztywnych, ob
myślonych ruchach i postawie. Ani przez chwilę nie zachowywał 
spokoju. Bawił s.ię fajką z białą centką, angielskiej firmy Dun
hill, lub kreślił niebieskim ołówkiem koła wokół słów, oznacza
jących główne tematy dyskusji i w miarę, jak poszczególne części 
dyskusji dobiegały końca, przekreślał je skośnymi liniami; nie
ustannie zwracał głowę to w tę to w tamtą stronę, kręcąc się 

przy tym na krześle. 
Byłem zaskoczony: Stalin był bardzo niskiego wzrostu i źle 

zbudowany. Tułów miał krótki i wąski, natomiast nogi i ręce 

długie. Jego lewe ramię i bark wydawały się jakby sztywne. Miał 
bardzo duży brzuch i rzadkie włosy, chociaż nie był kompletni..: 
łysy. Twarz miał białą, o rumianych policzkach. Później do
wiedziałem się, że ten koloryt tak znamienny dla tych co prze
siadują długo w biurach, znany był w wysokich kołach sowiec
kich jako „kremlowska cera". Zęby miał czarne i nierówne, zwró
cone do wewnątrz. Nawet wąs jego nie był gęsty i mocny. Mimo 
to głowę miał niezłą: z tymi żółtymi oczyma i mieszaniną po
wagi i szelmostwa miał w sobie coś z ludu, z chłopstwa, z ojca 
rodziny. 

Zdurniał mnie także jego akcent. Można było od razu poznać, 
że nie był Rosjaninem, tym niemniej miał bogate słownictwo 
rosyjskie, jego sposób wyrażania był żywy i plastyczny, przepla
tany rosyjskimi przysłowiami i powiedzeniami. Później dosze
dłem do przekonania, że Stalin znał dobrze literaturę rosyjską -
chociaż tylko rosyjską - zaś jedyną prawdziwą wiedzę o świe
cie poza granicami Rosji posiadał w zakresie historii politycznej. 

Jedno mn!ę ~ie dziwiło: Stalin miał poczucie humoru - hu
moru 11tęo\uzesanego1 nacechowanego pewnością siebie, ale nie 



pozbawionego całkowicie subtelności i głębi. Reakcje jego były 
szybkie, bystre - i ostateczne, co nie znaczy, że nie słyszał swe
go rozmówcy, lecz oczywiste było, że nie lubi długich wyjaśnień. 

Dzięki zarówno ideologii jak metodom, doświadczeniu osobis
temu i spuściźnie dziejowej, Stalin uważał za pewne tylko to, 
co trzymał w garści. Każdy, kto znajdował się poza zasięgiem 
jego policji, był potencjalnym wrogiem. Wskutek wojny rewo
lucja jugosłowiańska wymknęła się spod jego kontroli, zaś wyła
niająca się spoza niej siła stawała się zbyt świadoma swego po
tencjału, by mógł jej zwyczajnie wydawać rozkazy. Zdawał sobie 
z tego wszystkiego sprawę, toteż aby ją sobie podporządkować 
wyzyskiwał antykapitalistyczne uprzedzenia przywódców jugo
słowiańskich przeciwko państwom Zachodu. Próbował związac 
tych przywódców z sobą, a ich politykę podporządkować swojej. 

MiLowan Dżilas, Rozmowy ze Stalinem, 
Tl. A. Ciołkosz, Instytut Literacki, 1962 

Milowan Dżilas (1911) współczesny opozycyjny pisarz jugosłowiański. 
W latach 1940-53 członek kierownictwa Komunistycznej Partii Jugo
sławii, kilkakrotny wysłannik marszałka Tito do Stalina. 

Ksawery Prtiszyński 

NOC NA KREMLtJ 
(fragment) 

Obserwowałem Stalina przez parę minut. Mówił mało i spokoj
nie. Słuchał uważnie. Od czasu do czasu opuszczał grupę roz
mówców i stawał na uboczu, samotnie. Wtedy palił papierosa w 
osamotnieniu, na swojej pustyni. Nikt nie śmiał przerywać jego 
ciszy i samotności. Stalin był zawsze tym, który ją kończył. Żar
tem lub uwagą adresowaną do kogoś imiennie. Osoba do której 
się w ten sposób zwrócił, odbywała z nim krótką rozmowę, po 
czym Stalin powracał do swego gościa, Sikorskiego. 

Jego sposób zachowania scharakteryzowany prostym sposobem 
przedstawiania się słowem „Stalin" był skromny i bezpretensjo
nalny, ale wydawał się sprawiać wrażenie na tych, którzy go ota
czali, jak Gigant na Pigmejach, albo Bóg na śmiertelnikach . Oni 
wszyscy widzieli go bez patrzenia na niego, myśleli o nim, nawet 
gdy rozmawiali o czymś innym. Czuło się, że byli gotowi wypeł
nić jego rozkazy w każdym momencie. Sam Stalin wydawał się 
człowiekiem życzącym sobie, aby jego myśli i pragnienia były 
odgadywane jeszcze zanim przyjdą mu do głowy, zamiast ko
nieczności wydawania poleceń. Całkowity spokój, determinacja, 
zdolność do nieobawiania się niczego, to były cechy, które można 
było w nim wyczuć tego wieczoru. 

Zgodnie z tym, co mówią Francuzi, ubiór świadczy o człowiek'..1. 
Stalin był ubrany w swój zwykły strój, zapiętą na ostatn.i guzik 
bluzę i spodnie wpuszczone w duże, rosyjskie cholewy. Można 
było zaobserwować pewne rzeczy, które pozostają nie zauważone 
na fotografiach. Jego ubranie, chociaż na pozór proste, było bar
dzo przyzwoitej jakości. Beżowy materiał, z którego uszyto go, 
był w oczywisty sposób najwyższej jakości i konsystencji. Spod
nie chociaż wpuszczone w cholewy na sposób rosyjski były pięk
nie zaprasowane. Jego buty były znakomicie zrobione. Nawet je
go ciężkie, mocne ręce były starannie utrzymane i miały swoją 
własną ekspresję. Dostrzegało się przesadną nawet starannośc 

w tym wszystkim. Jeden z moich przyjaciół, który mieszkał w 



Berlinie i widział parę razy Hitlera powiedział mi, że jego ubra
nie wyglądało tak jakby kupił kilka kawałków gotowej konfekcji 
i nie dbał o sensowną całość. Nikt nie mógł powiedzieć tego o 
Stalinie. [ ... ] 

Zycie Literackie, nr 22, 1988 

K. Pruszyński towarzyszył generałowi Władysławowi Sikorskiemu podczas 
wizyty na Kremlu w dniach 3-4.XII.1941. 

Charles de Gaulle 

Z PAMIĘTNIKÓW WOJENNYCH 

Stalin był opętany żądzą władzy. Zycie wśród spisków nauczy
ło go maskować swój wyraz twarzy, swoje uczucia i myśli, wyz
być się iluzji, litości i szczerości, widzieć w każdym człowieku 
przeszkodę lub niebezpieczeństwo. Wszystko u niego było ma
newrem, nieufnością, uporem. Rewolucja, partia, państwo i woj·
na dostarczyły mu okazji i środków do panowania. Doszedł do 
władzy stosując bez reszty wybiegi marksistowskiej egzegezy i 
bezwzględne rygory, wykazując nadludzką odwagę i spryt, uja
rzmiając lub likwidując innych. 

Od tego czasu, sam w obliczu Rosji, widział ją Stalin tajemni
czą, silniejszą i trwalszą niż wszystkie teorie i wszystkie ustroje. 
Kochał ją na swój sposób. Ona zaś uznała go jakby cara na prze
ciąg straszliwego okresu, znosząc bolszewizm, by się nim posłu
giwać jako narzędziem. Połączyć Słowian, zmiażdżyć Germanów, 
rozciągnąć swą władzę w Azji, uzyskać dostęp do wolnych mórz 
- takie były marzenia ojczyzny i takie też cele despoty. Aby je 
osiągnąć, dwa trzeba było spełnić warunki: stworzyć z kraju 
wielkie nowoczesne mocarstwo, tzn. potęgę przemysłową, a gdy 
nadejdzie chwila - wygrać wojnę światową. Pierwszy warunek 
został spełniony za cenę niesłychanych cierpień i strat w ludziach. 

Spełnienie drugiego warunku Stalin, w momencie gdy go ujrza
łem, kończył wśród mogił i ruin. Na swoje szczęście miał naród 
tak dalece żywotny i cierpliwy, że nie paraliżował go najcięższy 
przymus, ziemię tak pełną zasobów, że nie mogło ich wyczerpać 
najpotworniejsze marnotrawstwo, sojuszników, bez których nie 
mógłby zwyciężyć przeciwnika, lecz którzy bez niego również 

by go nie pokonali. 
Podczas mniej więcej piętnastu godzin moich rozmów ze Sta

linem przejrzałem jego politykę, dalekosiężną i skrytą. Komu
nista w mundurze marszałka, dyktator działający podstępem , 

zdobywca o wyglądzie poczciwca, starał się on wyprowadzać in
nych w pole. Ale jego namiętność była tak gwałtowna, że często 
przebijała na zewnątrz, nie pozbawiona w takich chwilach pew
nego posępnego uroku. 

( ... ) Stalin mówił w sposób bezpośredni i prosty. Nadawał so
bie pozory człowieka nieobytego, o prymitywnej kulturze, wy
powiadając w odniesieniu do najpoważniejszych problemów sądy 
naćechowane chłopskim zdrowym rozsądkiem. Jadł dużo i sporo 
popijał nalewając sobie wina krymskiego z wciąż zmienianej 
przed nim butelki. Lecz pod tą pozorną dobrodusznością czuło 

się szermierza zaangażowanego w walce bez pardonu. 
Zresztą dookoła stołu wszyscy Rosjanie, uważni i skrępowani, 
nie spuszczali z niego oczu. Z ich strony wyraźna uległość i 
strach, z jego zaś skoncentrowany i czujny autorytet - oto, o 
ile można się było zorientować, jakie były stosunki między owym 
sztabem politycznym i wojskowym a tym samotnym, z ludzkiego 
punktu widzenia, władcą. 

Charles de Gaulle, Pamiętniki 
wojenne, tom III. MON Warszawa 1968 



Isa.ac Deutscher 

ST ALIN A WIELKI INKWIZYTOR 

( ... ) Konflikt ten [między władzą, która pragnie kształtować społe
czeństwo wyłącznie na swoją modłę a dążeniem społeczeństwa do 
stanowienia o sobie] był charakterystyczny nie tylko dla Rewolucji 
Październikowej. Pojawia się on w każdej rewolucji, i właściwie 
w każdej religii. Stanowi istotę głębokiego i żarliwego sporu 
między Wielkim Inkwizytorem a Chrystusem w „Braciach Ka -
ramazow" Dostojewskiego. Stalin, podobnie jak Wielki Inkwi
zytor u Dostojewskiego, reprezentuje kościół zbuntowany przc·
ciw Ewangelii. Chrystus, twierdzi Wielki Inkwizytor, oparł swe 
nauczanie na wierze w Człowieka, w jego tęsknotę do wol-
ności, w jego dumę i odwagę życia w wolności. Chrystus oparł się 
kuszeniu Szatana i nie chciał nawracać Człowieka, apelując do 
tego, co jest niewolnicze w jego naturze. 
Ale Chrześcijaństwo nie potrafiło sprostać nauce Chrystusa. Kie
dy Chrystus pojawia się na ziemi, tak zwraca się do niego Wielki 
Inkwizytor: „Poprawiliśmy Twoje bohaterstwo i oparli je na 
cudzie, ta jem n i cy i a ut or y te cie. I ludzie ucieszyli 
się, że poprowadzono ich znowu jak trzodę i że z ich serc zdjęto 
wreszcie ten straszliwy dar [wolność], który im tyle męki przy
sporzył. Czy m,ieliśmy słuszność, czyniąc tak i ucząc, powiedz? 
Czy nie kochaliśmy człowieka, z taką pokorą uświadamiając so
bie jego niemoc, miłośnie zmniejszając jego brzemię i pozwalając 
jego słabej naturze nawet grzeszyć ale z naszym przyzwoleniem? 
Po cóżeś teraz przyszedł nam przeszkadzać? ( ... ) Powtarzam Ci, 
[mówi dalej Inkwizytor] jutro zobaczysz tę posłuszną trzodę, któ
ra na pierwszy mój znak rzuci się, aby podsycać płomień na tym 
stosie na którym spalę Cię za to, żeś przyszedł nam przeszka
dzać . Albowiem nikt tak sobie nie zasłużył na nasz stos, jak Ty, 
jutro Cię spalę."*) [ ... ] Niejedna wiara przeszła taką ewolucję; 
nie uniknął je j też bolszewizm. Gdyby Stalinowi kazano objaś
nić jego mglistą filozofię, mówiłby o nieodpartej potrzebie Rosji, 
by „poprawiać bohaterstwo" Rewolucji Październikowej i uwol
nić ją od początkowej wiary w proletariat, w wolność, postęp 

i solidarność. Tylko wybrani i silni kierują się tą wiarą w swym 
postc;powaniu, ale ludzkość jest słaba i pragnie chleba i autory
tetu, powiedziałby Stalin parafrazując Wielkiego Inkwizytora. 
Spojrzałby groźnie, choć z niepokojem na twarze twórców socja
lizmu i zGpytałby: „Po co żeście przyszli nam przeszkadzać?" 

*) Cytaty z „Braci Karamazow" 
w przekładzie Aleksandra Wata. 

I saac Deutscher, Staiin: 
A Political Biography, Oxford, Uni
versity Press, 1949 

TŁ. Halina Filipowicz 

Igor
0 

Przegrodzki jako Stalin (zdjęcie z próby „Dzieci Arbatu.") 



Aleksander Twardowski 

TAK TO BYŁO 
[fragmenty] 

.. .Kiedy na Kremlu za murami -
Murem od ludzkich spraw odcięty, 
On groźnym widmem stał nad nami -
Nikt innych imion nie pamiętał. 

I jakoś było oczywiste, 
Że w dymie fajki, w błysku iskier 
Sam widzi wszystko osobiście, 
I sam jak Bóg zarządza wszystkim; 

Że jednym gestem rąk, pomału 
Do wszystkich sięga spraw doczesnych, 
Do fabryk wszystkich, wszystkich nauk, 
Po głębię mórz i szlaków gwiezdnych; 

I wielkich czynów lot wspaniały 
Już ustalony - jak i czemu; 
I nawet swą pośmiertną chwałę 
Poległy żołnierz winien jemu„. 

A ci z katorgi - stare dzieje -
Pierwsi w oddaniu i odwadze, 
Co wspólnie zdobywali władzę -
W cieniu się gubią po kolei. 

O jednych mówić zabroniono, 
Innych cmentarna gniecie cisza, 
I już na wieki przesądzono 
Gdzie czyje podobizny wiszą. 

Tak żył, tak się zapisał w losach, 
I twardych rządów nam nie skąpił, 
A kto za życia pod niebiosa 
Go nie wynosił - niech wystąpi! / 

L ecz któż ma sądzić - kto się łudził, 
A kto zawinił? Ciężki orzech. 
O ludziach mowa jest, a ludzie 
Wszak sami sobie bogów tworzą . 

Jak my, sięgając po tematy, 
Trąbiący światu z całą swadą, 
Że nam o sobie poematy 
On osobiście podpowiadał. 

Jak ~i, co w uroczystej sali 
Zanim co wyrzekł, już posłusznie 
Z miejsca zrywając się wołali: 
- Niech żyje! Znowu powie słusznie.-.. 

Druhu mój dawny, rówieśniku, 
Młodości, dumnej przyjacielu, 
Z którym się wszystkim w życiu dzielę -
Byliśmy dziećmi w Październiku, 

I myśmy - dzieci ziemi-matki, 
Na czyn ofiarny powołanej 
Jak sztandar imię to rozwiane 
Przez wszystkie nieśli pięciolatki, 

Był ojcem. Jego jedno słowo, 
Gest jeden - pra.wcm. Jeden znale 
Powinność spełniaj, choć surowa -
A co nie w smak, 
To będzie w smak. .. 
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Milczały o tym nasze ody, 
Że w chwilę złą, że prawom wbrew 
N a całe umiał on narody 
Obruszyć swój najwyższy gniew. 

A jaki bywał los człowieczy 
W tej burzy - mówić nadaremnie, 
A zresztą, co tam, w samej rzeczy 
Ty o tym lepiej wiesz ode mnie. 
[ ... ] 

Przelożyl Andrzej Madalian 
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