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Narada Z wiązka 
Radzieckich . 

JURIJ ŻDANOW: 

Towarzysze, Komitet Centralny partii postonowił z następującej 

przyczyny zwołać naradę muzyków radzieckich. 
Niedawno odbyło się specjalne przedstawienie dla członków Ko

mitetu Centralnego nowej opery tow. Muradelego „Wielka przyjaźń". 
Zdajecie sobie oczywiście sprawę, jak duże zainteresowanie wzbu
dził w Komitecie Centralnym sam fakt pojawienia się nowej opery 
radzieckiej po blisko dziesięcioletniej przerwie. Niestety Komitet 
Centralny zawiódł się w swych nadziejach. Opera „Wielka przy

jaźń" jest nieudana. 

Jakie są, zdaniem Komitetu Centralnego, przyczyny i okoliczności 

składające się na niepowodzenie tej opery? Na czym polegają jej 

główne braki? 

Mówiąc o zasadniczych brakach opery, należy przede wszystkim 
powiedzieć o jej muzyce. W muzyce opery nie ma ani j ednej me
lodii, którą można by zapamiętać. Muzyka nie dociera do słuchacza. 
Nie jest przypadkiem, że podczas całego przedstawienia dość duże 
i posiadające dostateczne kwalifikacje audytorium, liczące co naj
mniej 500 osób, nie zareagowało ani na jedno miejsce opery. 

Muzyka opery jest bardzo uboga. Zastąpienie melodyjności przez 
ni~harmonijne, a zarazem bardzo hałaśliwe improwizacje doprowa
dziło do tego, że w swej części opera jest bezładnym zbiorem 
krzykliwych dźwięków. Możliwości orkiestry zostały w operze wyko
rzystane w nadzwyczaj ograniczonej mierze. Przez wi ększą część 
opery okomponiuje zaledwie kilko instrumentów, i tylko rzadko, 
chwilami, w najbardziej nieoczekiwanych miejscach włącza się 
cały zespół orkiestralny w postaci burzliwych i nieharmonijnych, 
a nawet kakofonicznych wstawek, które szarpią nerwami słuchacza 
i wprawiają go w nastrój rozdrażnienia. Przygnębiające wrażenie 
wywiera nieharmonij ność muzyki, to, że nie odpowiada ona prze
zyc1om bohaterów oraz nastrojom i wypadkom zachodzącym na 
scenie w toku rozwoju akcji opery. W najbardziej eleg ijne mo
menty intymnych przeżyć wdziera się bicie w bęben, natomiast 
w chwilach bojowych, wzniosłych, gdy no scenie rozgrywają się 
wydarzenia heroiczne, muzyka, nie wiadomo dlaczego, staje się 

miękka, elegijna. A zatem powstaje przepaść między akompa
niamentem a uczuciami, które artyści majq ~yr~zić na sceni . 

Kompozytorów 
w Moskwie 

kaliśmy szereg lat, jest dużym niepowodzeniem w historii muzyki 
radzieckiej. Nie jest to odosobniony wypadek i dlatego nie można 
sprowadzać go do niepowodzeń, jakie ma Muradeli w swej twór
czości. Należy wyjaśnić wszechstronnie, jakie warunki przyczyniły 

się do takiego fiaska, jakie przyczyny je zrodziły. 
Odpowiedzialność za tę sprawę ponosi przede wszystkim Komi

tet do Spraw Sztuki i jego przewodniczący, tow. Chrapczenko. Re
klamował on na wszelkie sposoby operę „Wielka przyjażń". Co 
więcej, opera została wystawiona w wielu miastach: w Swierdłow

sku, Rydze i Leningradzie, zanim jeszcze ją oceniono i zaaprobowa
no. W samym tyl ko moskiewskim Teatrze Wielkim koszty jej wysta
wienia, jak stwierdza Komitet, wynoszą 600 tysięcy rubli. 

Znaczy to, że Komitet do Spraw Sztuki, podając złą operę za 
dobrą, nie ty lko dowi ódł swej nieudolności w kierownictwie spra
wami sztuki, lecz także wykazał brok odpowiedzialności, narażając 
poństwo na wielkie, nieuzasadnione wydatki. 

Fakt , że KC zwołuje drugą naradę w sprawie opery Muradelego, 
świadczy. ja ką wagę przywiązuje się do tej sprawy. Na pierwszej 
naradzie, na której obecni byli głównie pracownicy Teatru Wiel
kiego, tow. Muradeli, po wysłuchaniu krytyki, tłumaczył swe nie
powodzenie również szeregiem przyczyn ogólnych. Oczywiście tow. 
Muradeli zabierze tu jeszcze głos, chciałbym jednak przypomnieć 

niektóre jego twierdzenia, ponieważ mają one bezpośredni związek 
z postawionymi zagadnieniami. Tow. Muradeli mówił, iż rozumie 
wymagania, które partia i naród stawiają operze radziecki ej. Mu
radeli zapewniał, że docenia kwestię melodyjności, że dobrze zna 
muzykę klasyczną, lecz już na lawie szkolnej, w konserwatorium, 
nie uczono go szanować dorobku klasycznej spuścizny. Słuchaczom 

konserwotoriu rrł mówiono, że dorobek ten jest przestarzały, że na
leży tworzyć m~zykę nową, możliwie jak najmniej podobną do mu 
zyki klasycznej że należy wyrzec się „tradycjonalizmu" i b~·ć zaw
sze oryginalny~. Należy wzorować się nie na klasykach, lecz na 
największych naszych kompozytorach. Po ukończeniu konserw::itorium 
podobnie działała na niego i na innycl\ kompozytorów na sza kry
tyka muzyczna, wśród której rozpowszechnione jest mniemanie, że 

wzorowanie sie na klasykach jest oznaką złego smaku. Podlegając 
•łoi.mu dzielen iu tego rodzaju presji Ideologicznej, stopniowo do-

Jeśli są tacy, którzy uwazoią. fo KC nie ma racji występując 

w obronie kierunku realistycznego i klasycznej spuścizny w muzyce, 
to niech to powiedzą otwarcie. Być inoże, że stare zasady muzyczne 
już się przeżyły, być może, że należy je odrzucić i zastąpić no
wym, bardziej postępowym kierunkie1n . Należy to otwarcie powie
dzieć , nie chowając sie po katach i r.ic przemycając antyludowego 
forma lizmu w muzyce pod szyldem rzekomego przywiqz>Jni'.J do 

SŁOWO O STALINIE 
[frag.] 

Pędzi pociąg historii, 
błyska stulecia - semafor. 
Rewolucji nie trzeba glorii, 
nie trzeba szumnych metafor, 
potrzebny jest maszynista, 
którym jest ON: 
towarzysz, wódz, komunista 
Stalin - słowo jak dzwon! 

Któż, jak On, przez dziesiątki łat 
na dziobie okrętu wytrwał? 
wiód ł ludzkość na krańce dziejów? 
Jego imię - walczący świat: 

nadzieja. 

Miliony ludzi Związku Rad i krajów idących drogą socja
lizmu tworzą świat nowy, niosąc w sercach i na ustach 
imię STALINA. 
Górnicy francuscy trwają w strajkach i wyciągają dłonie 
na wschód z okrzykiem: STALIN! 
Zmiażdżona okrutnie Warszawa dźwiga swe okrwawione 
cegły tym szybciej z imieniem: STALINA! 
Wszędzie na świecie, gdzie sięga przemoc pieniądza, 

bagnet żołdaka i palka policjanta, ludzie walczą i będą 
zwyciężali z imieniem STALINA. 
Setki milionów ludzi wołają : STALIN! STALIN! STALIN! 

(Władysław Broniewski) 

Twórczość SERGIUSZA PROKOFIEWA (1891-1953) należy do naj
chwalebniejszych kart muzyki radzieckiej. W jego dorobku kompo
zytorskim ważne miejsce zajmują: 

op<!ry - „Gracz", „Miłość do trzech pomarańczy", „Ognisty anioł", 
„Zaręczyny w klasztorze", „Wojna i pokój", „Opowieść 



wydarzenia heroiczne, muzyKO, nie w10-aonro a1aczego, s•uie „, .., 
miękka, elegijna. A zatem powstaje przepaść między akompa
niamentem a uczuci a mi, które artyści mojq wyrozić no sceni . 
Choci aż tematem oj)ery jest bardzo ciekawy okres historyczny 

- okres ustonowionio Władzy Radzieckiej no Północnym Kaukazie, 
gdzie istniał bardzo skomplikowany układ wielonarodowy i róż

norodność form walki klasowej, chociaż opero przedstawiająca ten 
okres winna było w pełni ukazać życie i byt narodów Pólnocnego 

Kaukazu przepojone no wskroś tymi wypadkami -- to jednak mu
zyko opery jest daleko i obca twórczości ludowej tych narodów. 

Jeśli no scenie występują kozacy - o odgrywają oni dużą rolę 
w operze, to ich pojawienie się na scenie nie jest zaakceptowane 

ani w muzyce, ani w śpiewie niczym charakterystycznym dla koza
ków, dla ich pieśni i muzyki . To samo odnosi się także do ludów 

górskich. Jeśli w toku akcji grają lezginkę, to melodia jej w niczym 
nie przypomina znanych, popularnych melodii lezginki . W pogoni 

za oryginalnością autor dol wiosną muzyke lezginki, niezrozumia łą, 
nudną, bez tej treści i piękno, które cechują prostą ludową mu

zykę lezginki. 

Cała partytura opery przepojona jest pretensją do oryginalności. 
Muzyko wpływa no widza, że tak powiem, ogłuszająco . Poszczególne 

fragmenty i sceny o charakterze elegijnym lub p61melodyjnym bądź 
też pretendujące do melodyjności przerywa nagle szum i wrzask 

fortissimo, muzyka zaczyna wtedy przypominać hałas panujący na 
placu budowy w chwili, gdy pracują koparki, kruszarki kamieni 
i betoniarki. Ten hałas, do którego nie jest przyzwyczajone nor

malne ucho ludzkie, rozstraja słuchacza. 
Kilko słów no temat wokalnej części opery - śpiewu chóralnego, 

solowego i zespołowego. Należy i tu również wskazać na ubóstwo 

całej wokalnej strony opery. Powiadają, że pieśniowe melodie 

opery są skomplikowane. My uważamy inaczej . Wokalno część opery 

jest ubogo i pod tym względem nie wytrzymuje krytyki w _porów

naniu z bogactwem melodi i i szerokością diapazonu dla sp1ewa 

ków, do czego tak przyw'fk liśmy w operach klasycznych. W operze 
nie wykorzystano nie tylko niezwykle bogatych możliwości orkiestro

wych Teatru Wielkiego, lecz i wspaniałych możliwości głosowych 
jego śpiewaków. Jest to wi elkim błędem, tym bardzi~j ż~ ni~ ~oln~ 
marnować talentów śpiewaków Teatru Wielkiego koząc 1m sp1ewoc 

·w skali pół oktawy, w skali dwóch trzecich oktawy, gdy głos ich mo
ie objąć dwie aktowy. Nie wolno dopuszczać do zubożenia sztuki , 

,0 opero to jest zubożeniem , pozbawianiem sztuki treści muzycznej 

;j wokalnej. 

Należy podkreślić, że artyści Teatru Wielkiego nie szczędz: li w:
:siłku, aby zagrać jak najlepiej, i procowali bardzo sumiennie; 

Ich entuzjazm i starania zasługują jednak na to, by je wy~orzystac 
do czegoś lepszego. I chociaż dobrano najlepszych ortystow, cho
ciaż nawet drugorzędne role powierzono wybitnym artystom naszego 

kroju, to jednak nawet najdoskonalsza gro i śpiew nie mogą nad

robić organicznych broków samej opery. 
Parę słów 0 fabule. Fabuło opery jest sztuczna, o te wydarze

nia, które opera miała ukazać, podane są, z historycznego punktu 

widzenia, nieprawdziwie i fałszywie. 
Powiem krótko, 0 co idzie. Opero posw1ęcona jest walce • na

wiązanie stosunków przyjaźni między narodami Pólnocn.ego Kauka
zu w lotach 1918--1920. Narody górskie, spośród ktorych opero 

ukazuje nom Osetyńców, Lezginów i Gruzinów, zo~iecholy pod 

wpływem komisarza - wysłannika z M oskwy - walki z narodem 

k k · w'qzu i·ąc z nimi stosunki rosyjskim, o zwłaszcza z ozo ami, no 1 

przyjacielskie i pokojowe. 

Jest to fałsz historyczny, ponieważ narody te nie były wrogami 

narodu rosyjskiego. Przeciwnie, w tym okresie historycznym, któr~~u 
poświęcono jest opero, naród rosyjski i Arm i.a C~erwono -:- włosn1e 
w przyjaźni z Osetyńcami, Lezginami i Gruz1nom1 -- gromiły kontr-

1 · kładły fundamenty Władzy Radzieckiej no Północnym rewo UCJę, . 
Kaukazie, ustanawiając pokój i przyjaźń między norod~m1. 

Natomiast Czeczeńcy i Ingusze stanowili w tym okresie przesz

kodę w nawiązaniu przyjaznych stosunków między narodami no 

Kaukazie Północnym. 
Oni to wówczas szerzyli waśnie między narodami. Widzowi na

tomiast w tej roli ukazuje się Osetyńców i Gruzin~w. ~~st to po
ważny błąd historyczny, fałszowanie rzeczywistej h1storn, pogwał-
cenie prawdy historycznej. 

M · · · ałą prawdę bez osłony ocenić znaczenie fiaska us1my, mow1ąc c • 
opery Muradelego. Jeśli opera jest najwyższą, syntetyczną formą 
sztuki, która łączy w sobie osiągnięcia wszystkich podstowo.wych ro

dzajew sztuki muzycznej i wokalnej, to fiaska opery, no ktorq cze-

tyko muzyczna, wśród której rozpowszechnione jest mniemanie, że 

wzorowanie się na klasykach jest oznokq złego smoku. Podleg ając 

stałemu działaniu tego rodzaju presji ideolog icznej, stopniowo do

szedł on w końcu do niesłusznego ujęcia i niesłusznych form, które 
doprowadziły go do fiasko. Murodeli mówił o niewłaściwym wycho 
wywaniu kadr muzycznych, albowiem jakiekolwiek niezgadzanie się 

z rozpowszechnionymi obecnie kanonami i „współczesnymi" kierun
kami traktowane jest jako przejaw zacofania, konserwatyzmu i 
wstecznictwo; mówi ł on, że nie ma właściwej atmosfery do procy 

twórczej, wskazywał przy tym, że wytwarza się atmosferę dogodną 

dla kierunku formalistycznego, lecz nie dla kierunku realistycznego 

i klasycznego. 

Należy tu wyjaśnić, czy wszystko to jest prawdą czy nie. A może 

tow. Muradeli myli się, może nie ma on w gruncie rzeczy racji, 

może tylko przejaskrawia? W każdym bądź raz ie nie wolno tuszować 

:ych spraw, należy je public zn ie wyjaśnić. 
Jest to tym ważniej sze , że braki opery tow. Murodelego są bar

dzo podobne do broków, które w swoim czasie cechowały operę 

tow. Szostakowicza „Lody Makbet mceńskiego powiatu". Nie wspom
niałbym 0 tym, gdyby nie uderzające podobieństwo tych błędów 

w obu operach. 
No pewno macie jeszcze żywo w pomięci opublikowany w „Praw

dzie" w styczniu 1936 roku głośny artykuł „Chaos dźwięków zamiast 

muzyki". Artykul ten był opracowany wedle wskazówek KC wyrażał 

opinię KC o operze Szostakowicza . 
Przypomnę niektóre fragmenty z tego artykułu: „Od p ierwszej 

chwili oszo ła mia nia słuchacza tej opery jakby rozmyślnie niehar
monijny, chaotyczny potok dźwięków . Urywki melod i i i początki fraz 
muzycznych to:1q , wyrywają się i znowu giną w łoskocie, zgrzycie 

i pisku. „ Muzykę" tę trudno zrazu mieć , niepodobna zapam iętać. 

Tok jest prawie do końca opery. Na scen ie śpiew zostqpi ono 

wrzaskiem. Gdy tylko kompozytor przypadkiem znajdzie si ę no 

ścieżce jakiejś prostej i zrozumiałej melodii, to natychmiast, jakby 
przerażony takim nieszczęściem, rzuca się w labirynt muzycznego 

chaosu, chwilami przechodzącego w kakofonię. Wyrazistość, któ
rej pragnie sluchacz, zastąpiona jest wściekłym rytmem. Hałas mu 

zyczny ma wyrażać namiętność . 
Wszystko to nie wynika z nieudolności kompozytora, nie wynika 

z tego, że nie umie on wyrazić w muzyce uczuć prostych i silnych. 

Jest to muzyka umyślnie „ sklecono no opak» -tok, by w niej nic 

nie przypominało klasycznej muzyki operowej, by nie miało nic 
wspólnego z dźwiękami symfonicznymi, z prostą, ogólnie zrozum i ałą 

formą muzyczną . Jest to muzyko oparto no tejże samej zasad zie 

prowadzącej do negacji opery, w myśl której to zasady lewacka 
sztuko neguje w ogóle w teatrze prostotę, realizm, zrozumiałość 

obrazu, naturalne brzemienie słowo„. 
Widać wyraźnie, jak niebezpieczny jest ten kierunek w muzyce 

radzieckiej. Lewackie wypaczenie w operze płynie z tego samego 
źródło, co lewackie wypaczenie w malarstwie, poezji, pedagogice 
i nauce. Drobnomieszczańskie «nowatorstwo„ prowadzi do oderwa 

nia się od prawdziwej sztuki, od prawdziwej nauki, od prawdziwej 

literatury. 

Autor opery „ Lody Makbet mceńskiego powiatu „ musiał chyba 

zapożyczyć od jazzu jego nerwową, spazmatyczną, epileptyczną mu

zykę, by dodać «temperamentu • swym bohaterom". 
A oto jeszcze kilko wyjątków z tegoż artykułu: „Gdy nasza kry

tyko - wraz z krytyką muzyczną - zaklina się, iż reprezentuje 

realizm socjalistyczny, no scenie w operze Szostakowicza widzimy 

najtrywialniejszy naturalizm ... 
Wszystko to jest ordynarne, prymitywne, wulgarne ... Muzyka zgrzy

ta, syczy, sapie, troci oddech, po to by w sposób jak na jbardziej 

naturalistyczny odtworzyć sceny miłosne. ·Miłość· jest w całej ope

rze wałkowano w najwulgarniejszej formie„. 
Jak widać, kompozytor nie postawił sobie zadania, by wniknąć 

w to, czego oczekuje od muzyki i co prag nie w niej usłyszeć audy

torium radzieckie. Chyba umyślnie zaszyfrował on swą muzykę, 
bezładnie pomieszał w niej wszystkie dźwięki tok, by dotarło tyl

ko do estetów-formalistów, którzy postradali zdrowy smok". 
Tok pisała „Prawdo" już 12 lat temu. Dobry kowal czasu. Mimo 

tego wyraźnie d zi ś stwierdzamy, ie kierunek w muzyce, który wtedy 
był na piętnowany, żyje nadoi, i nie tylko żyje, lecz nawet nadaje 
ton muzyce radzieckiej . Ukazanie się nowej opery, w której panuje 
ten sam duch, można wytłumaczyć jedynie atawizmem, żywotnością 

kierunku napiętnowanego przez partię jeszcze w roku 1936. Nie 
możemy przejść nad tym do porządku dziennego i musimy ocenić 

sytuację, jaka się wytworzyła. 

wym, bardziej postępowym kierunkielfl. Na leży to otwarcie powie
dzieć , nie chowając się po kqtoch i r. ie przemycając antyludowego 
formalizmu w muzyce pod szyldem rzekomego przywiązani ·'.l do 
klasyków i wierności ideom realizmu socjalistycznego. Takie p:>stę

powanie nie może być pochwalone, nie może być uznane jako w 
pełni uczciwe. Należy być uczciwym i powiedzieć no ten temat to 
wszystko, co myślq radzieccy muzycy. Byłoby niebezpieczne, a nawet 
wręcz zgubne dla interesów rozwoju sztuki radzieckiej. gdybyśmy 

pozwolili, oby wyrzekanie się spuścizny muzycznej i dekadentyzm 
drapowały się w togę jakoby prawdziwej muzyki radzieckiej . Na

leży tu nazwać rzeczy po imieniu. 
Nie wiemy dotychczas, w jakim stopniu, zdaniem muzyków ra

dzieckich, znane uchwały Komitetu Centralnego dotyczące zagad
nień ideologicznych zno!ozły oddźwięk w kołach naszych muzyków, 

mimo że slysze l iśmy wiele zapewnień , że i tu lody ru szyły, a prze

budowo je•t jakoby w pełnym toku. Ale czy ż doprawdy można po
w:c::lzieć. że po uchwałach KC dotyczących iog od nień ideologicznych 
także i u was zo czę lo się o żywienie, zac zął się wzrost, że trysnęło 
źródło krytyki mu zycznej, że wśród muzyków radzieckich rozpo:zęło 

się twórczo dyskus jo, że jakieś ważne zagadnienia stoły się przed
miotem rozważań, tak jak to było wśród pracowników kinemato

grafii, literatów, dramaturgów i filozofów~! 

Mamy co do tego duże wątpliwości. 

Nie jest także dość jasne, jakie „formy rządzen i a" panują w 
Związków Kompozytorów Radzieckich i w jego Kom itecie Organi

zacyjnym - czy te formy rządzenia są demokratyczne, oparte no 
twórczej dyskusji, krytyce i samokrytyce, czy też zokrawojq no oli

garchię, gdzie o wszystk ich sprawach wyrokuje molo grupo kom
pozytorów i jej wierni giermkowie-krytycy muzyczni z klonu po

chlebców, którym do twórczej dyskusji, twórczej krytyki i samokrytyki 
jest tok daleko, jak od ziemi do niebo. 

Pozwólcie, że teraz odtworzę noszą naradę i poproszę towarzyszy 

o wypowiedzi co do poruszonych kwestii, o także co do zagadnień, 

które chociaż nie były poruszone w zagojeniu, to jednak m:Jjq 

istotne znaczenie dla rozwoju radzieckiej muzyki. 

HOŁDUJĄCY 

opery „Oracz" , „Mi losć do trzech pomarańczy" , „Ognisty anioł", 
„Zaręczyny w klasztorze", „Wojno i pokój", „Opowieść 

o prawdziwym człowieku" , 

balety „Błazen", „Stalowy krok", „Syn marnotrawny", „Romeo 
i Jul ia" .„ 

ora toria kantaty, utwory orkiestrowe, baśń symfoniczna „Piotruś 

i wilk", 

2 kwartety smyczkowe, 2 sonaty skrzypcowe.„ 

W twórczośc i Prokofiewa powtarzojq się takie elementy jak : ogólna 

ontyrornontyczność, liryzm, humorystyczne cytowanie dobrze znanych 
zwrotów melodyczna-harmonicznych, pikanterio hormonic~no i kolo

rystyczna, ogó lna przejrzystość założeń i mistrzowsko precyzjo ich 

realizacji . 

TENDENCJOM 

FORMALISYTCZNYM: 
Muzyko Dymitra SZOSTAKOWICZA - jednego z wybitnych współ

czesnych kompozytorów, należy do najbardziej znanych w świecie 

muzyki . W ciągu 45 lot twórczości napisał ponad 100 utworów: 

np. Opery - „Nos", „lody Mocbeth mceńskiego powiatu" , balety 

- „Zloty wiek", „Jasny strumień", •• , koncerty instrumentalne, 15 
symfonii, 14 kwartetów smyczkowych, muzykę teatralną i filmową. 

W przeciwieństwi~ do większości kompozytorów współczesnych, styl 

Szostakowicza od p;:-rwszych do ostatnich dziel przedstawia tylko 
jed ną linię rozwojową. Jego ideałem było muzyko wiodąca od 

Beethovena. Z upływem lot cofał się coraz bardziej ku koncepcjom 

tradycyjnym, nie zdradzając większego zainteresowania nowymi 

technikami i prądami europejskimi. Jego niezmiennym ideałem po
zostało rodzima tradycjo rosyjska. 

Szostakowicz: 

„ Jakkolwiek ciężko było mi słuchać sądów o mojej muzyce, a tym 
bardziej zarzutów ze strony KC, wiem, że Partio ma słuszność, że 
Partio życzy mi jak najlepiej i że powinienem szukać i znajdować 
konkretne drogi, które przywiodą mnie do socjalistycznej , realis
tycznej twórczości ludowej. Rozumiem, że drogo to nie jest dla mnie 

łatwo, że pi sać inaczej nie będzie dla mnie już takie proste i może 
nie przyjdzie to tok szybko, jak tego chciałbym jo i prawdopodobnie 
moi towarzysze. Ale nie szukać tych nowych dróg nie mogę, gdyż 
jestem artystą radzieckim i wychowałem się w kraju radzieckim. 
Powinienem - chcę znaleźć drogę do serca narodu". 



Portret psychologiczny 
Prymitywna myśl Stalina, tkwiąca korzeniami w kaz

nodziejskiej tradycji, bliska była nastrojom i odczuciom 
mas. Ułatwiało to Stalinowi wspinaczkę na piedestał 

przywódcy narodu. Jego umysł niezbyt rozwi nięty przez 
teoretyczną wiedzę, ale za to przenikliwy, wspomagała 
silna wola, cierpliwość i spryt połączony z intryganctwem. 

Stalin był pamiętliwy. Zwracał uwagę na stosunek in
nych ludzi do siebie i brał to pod uwagę przy obsadza
niu stanowisk. Pamiętliwość, przeradzała się w mściwość, 
a czujność w podejrzliwość i n ieufność . 

NIEBEZPIECZNE SNY 
Siedząc w areszcie, Anastazja Cwietajewa opowiedzia

ła towarzyszom niedoli swój sen. 
Sniło jej się, że spotyka Stalina i mówi do niego: 

- Żołnierze Napoleona kochali swego cesarza. A was 
nikt nie kocha i wszyscy się boją. 

Wkrótce po wyjściu z aresztu znowu znalazła się w 
więzieniu - tym razem na podstawie donosu o owym 
śnie. Za zniewagę Stalina. 

• • • 

Towarzysz Stalin (do rąk własnych) 
Nadawca: wróg ludu, Rabinowicz, zamiesz
kały na Łubiance. 

Podanie 

Proszę mnie rozstrzelać na własne życzenie. 

Rabinowicz. 

• • • 

Gruzin wrócił z Moskwy i opowiada: 
- Pochowali naszego drogiego Soso w mauzoleum. Le
ży. Patrzę, nie leży sam. Podchodzę, przyglądam się, nie 
mogę pojąć, kto leży obok. Wpatruję się, no tak, to prze
cież stalinowski order Lenina naturalnej wielkości. 

• • • 

- Towarzyszu Stalin, jaki jest wasz stosunek do plu
ralizmu? 

- O pluralizmie dwóch opinii być nie może. 

• • • 

W latach trzydziestych mówiło się, że dowcipy poli
tyczne wymyśla i rozpowszechnia Karol Radek. Doszło do 
Stalina, który przy najbliższej okazji nie omieszkał o tym 
wspomnieć. „Towarzyszu Radek - oświadczył - słysza

łem, że to ty wymyślasz dowcipy polityczne i sam je roz
głaszasz. 

Dowcip polityczny - rzecz nieunikniona i może nawet 
dobrze, że ty wiośnie jesteś ich autorem. Ale chyba ro
zumiesz, że o mnie dowcipów nie trzeba, ja jestem prze
cież wodzem narodu". „A to - powiedział Radek - to 
już nie mój dowcip". 

Najlepszy przyjaciel radzieckieRO teatru 

Najpierw nagrodzić 
Działacz partyjny, Dymitr Polikarpow, pod którego •

pieką znajdował się Związek Pisarzy, zaproponował: 
- Towarzyszu Stalin, pisarz N. jest oporny. Może by 

go aresztować? 
Stal in się sprzeciwił: 
- Dlaczego zaraz aresztować? Najpierw spróbujemy 

go odznaczyć. Dajmy mu order. Na pewno złagodnieje. 
Polikarpow z aplauzem przyjął mądre zaJecenie. Ale 

wciąż sobie nie radził w środowisku literatów. Kiedy 
mu już za bardzo dopiekli, poskarżył się Stalinowi: 

- Ciężko jest pracować z tą inteligencją twórczą. 

Jeden pije, drugi hula, trzeci kiepsko pisze, czwarty w 
ogóle nie pisze„. 

Stalin przerwał: 
- Wybaczcie towarzyszu Polikorpow, innych pisarzy 

dla was nie mam. Musicie z tymi pracować. 

TŁUMACZ 
Utwory Borysa Pasternaka trudno zaliczyć do literatu

ry dworskiej okresu stalinowskiego. Fakt, że mimo to u
niknął on aresztowania, wieść gminna tłumaczy tym, 
że ponoć przed rewolucją w 1913 roku, Pasternak wy
dal w tłumaczeniu na rosyjski antologię poezji gruzińskiej 
i pomieści ł w niej wiersze młodego Soso Dżugaszwi li . 

Gdy w latach trzydziestych zaproponowano wznowienie 
tych przekładów, Stalin nie wyraził zgody. 

Paradoksem losu Pasternaka było, że zdołał przeżyć 
Stalina, a złamany został w epoce Chruszczowa. Porów
nując te dwa okresy, poeta mówił: 

- przedtem rządził nami maniak i morderca, a teraz 
- ignorant i świnia . 

Dynastyczne małżeństwo 
Przez pewien czas Stalin widział w Żdanowie nie tylko 

najbliższego współpracownika, lecz także swego następ
cę. Pragnąc go bardziej związać ze sobą, doprowadzi ł -
za zgodą ojca - do ślu bu jego syna Jurija ze swoją 
córką Swietłaną. Wydawało im się, że w ten sposób 
dają początek nowej dynastii. Ale małżeństwo rozpadło 
się zaraz po śm ierci Stalina. 

POKREWIEŃSTWO DUSZ 
Stalin był na przedstawieniu „Otella". Rolę tytułową 

grał Ostużew. Kierownictwo teatru zapragnęło poznać 
opinię Stalina o tym spektaklu. Stalin długo milczał, a 
wreszcie powiedział: 

- Ten, jak mu tam „. Jego „. Niezły organizator. 

Mądra decyzja 
Zapytano kiedyś Stalina: 
- Co zrobić z pisarzem X. Oskarżają go o trockizm, 

ale są dowody jego niewinności . Jak rozwiązać ten pro
blem? 

Stalin odpowiada: 
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Stanisławski był człowiekem pedantycznym i niezwykle 
impulsywnym. Pewnego dnia podczas próby okazało się, 
że potrzebny jest mu sznur, którego zabrakło w rekwi
zytorni teatru . 

- W takich warunkach nie do się pracować - uniósł 

się Stanisławski i w przypływie gniewu rzucił się do tele
fonu. 

- Towarzyszu Stalin, jo w ogóle nie mogę pracować. 
Potrzebny mi sznur, a w teatrze nie ma sznura! 

Stalin wysłuchał cierpliwie i ze spokojem, po czym 
zapytał: 

- Ile wam trzeba tego sznura? 
- Ze trzy metry - odparł lekko skonsternowany kon-

kretnością pytania Stanisławski. 

- Dobrze, towarzyszu Stanisławski, procujcie spokoj
nie. 

W dwie godziny później pod budynek teatru zajecha
ła ciężarówko z 3-tonowym zwojem sznura . 

Różne sposoby 
W latach 30. Stali n za prosił do siebie czterech wybit 

nych reżyserów filmowych i zapytał , czego potrzebują : 
- Mówcie, nie krępujcie się. Postaramy się wam po

móc. 
Roman poskarżył s ię, że gnieździ się w maleńkim po

koiku, ma chorą żonę i potrzebne mu mieszkanie. 
- Dobrze dostaniecie mieszkanie - zgodził się Stalin. 
Pudowkin tłumaczył, że może procować tylko za mias

tem i ni ezbędna jest mu daczo. 
- Dobrze. Będziecie mieć daczę. 
Pyriew oświadczył, że daczę ma, nie może procować. 

Potrzebny mu samochód. 
- Dobrze. Dostaniecie samochód. 
Aleksandrow zawahał się. Jego prośbo jest tok wielka, 

że nie ma odwag i jej wypowiedzieć. 
- Mówcie, nie krępujcie się - zachęcił Stalin. 
- Chciałbym, towarzyszu Stalin, dostać waszą książkę 

„Problemy leninizmu", z waszym autografem. Będzie mi 

ono natchnieniem. 
- .Dobrze, dostaniecie książkę z moim autografem -

przyrzekł Stalin. 
Mieszkanie, samochód i daczę dostoi· Aleksandrow 

jako dodatek do książki z autografem. 

POTWÓR 
Po odsunięciu Jeżowa, Berio wypuścił no wolność 

część więźniów i rozeszło się wieść, że wreszcie zaczęto 
naprawiać błędy. Ludzie myśleli tok: mojego ojca aresz
towano przez pomyłkę, ole innych słusznie. Mało kto 
zdawał sobie sprawę z rozmiarów represji. Wielu wie
rzyło, że Stalin nic nie wie o niesprawiedliwościach. Nie 
można trafniej przedstawić okrucieństwo Stalina i Berii 
niż to uczyniono w następującej anegdocie: 

Człowiek przyszedł do piekło i zobaczył Berię stoją
cego po kolano we krwi. Czemu tylko po kolano spytał 
Berię i usłyszał w odpowiedzi: bo stoję no ramionach 
toworzygzo Stalina. 
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- Jest człowiek jest problem. Nie ma człowieka -

nie ma problemu. 

PRYWATNE ŻYCIE ST ALINA 
Polecenie wykonano 

Pewnego dnia Stalin przejeżdżał obok pięknej, z bia
łego kamienia wzniesionej cerkwi pod wezwaniem Zba
wiciela no Puszczy (XI w.). Pod cerkwią wolało się drew
no. 

- Skandal. sprzątnąć to - burknął niezadowolony 
Stalin. 

Niestety, nikt nie śmiał go zapytać, co właściwie miał 
no myśli - drewno czy cerkiew. No wszelki wypadek 
drwa wywieziono o cerkiew zburzono. 

Zajęcie stanowiska 
W 1947 roku królowa Belgii zaprosiła Leonida Kogana 
innych muzyków radzieckich no konkurs skrzypcowy. 

Stalin nap i sał no blankiecie telegraficznego zaprosze
nia: „Wysłać. Zająć pierwsze miejsce. J. Stalin". 

ABECADŁO KISIELA 
Kiedy umarł Stalin, Fitelberg przyszed ł no próbę or

kiestry i mówi, „Proszę ponów, proszę wstać. Dziś w nocy 
umarł wielki radziecki. .. kompozytor Sergiusz Prokofiew, 
mój przyjaciel, autor tego, tamtego, owamtego. Proszę 

u.czcić minutą milczenia". Minuto milczenia, siadają , on 
się zwraca do koncertm istrza i mówi; „Panie Wochniok, 
podobno Stalin też umarł". Bo oni umarli tego samego 
dnia. 

Opinia dyplomaty 
Pewien story radziecki dyplomato powiedział w 1978 

roku: 
- Potrzebny nom nowy Stalin, byśmy się mogli uporać 

z dysydentami. 

POWRÓT GORKIEGO 
Gorki powrócił do kroju z długoletniej emigracji. Sta

lin zaproponował mu współzarządzanie i ten wyraził zgo
dę. Gorki powracał więc jako wspólzorządco Rosji! I rze
czywiście, ostentacyjne okazywanie mu szacunku, jako 
twórcy nowej kultury i literatury, konsultowanie decy2'.ji 
w kluczowych sprawach, przyjęcia w jego willi - wszystko 
to wytyczało realne pole jego władzy, które jdnak z cza
sem kurczyło się, oż w końcu zmalało do zero, o nawet 
wielkości ujemnej - aresztu domowego, uskutecznianego 
przy pomocy „osob istego" sekretarza pisarza wyposażo
nego w specjalne pełnomocnictwa, Kriuczkowo. 

Jednak z początku Stalin bardzo pochlebiał Gorkiemu. 
Pewnego dnia gościł w domu pisarza. Biesiada przeciąg 
nęla się do późnej nocy. Zdjąwszy z półki książkę Gor
kiego, Stalin z silnym akcentem gruzińskim zaczął recy
tować poemat „Dziewczyna i śm ierć". Gorki skonfudo
wał się i poprosił: 

- Nie czytajcie tego młodzieńczego utworu. 
Ale Stalin uporczywie deklamował dalej, a skończyw

szy napisał na książce: „Ten utwór przewyższa Fausta 
Goethego Miłość zwycięża śmierć". Przy czym popełnił 
dwa błędy: ortgroficzny i interpunkcyjny. Tę pochwałę, 

nawet w czasach kultu jednostki przyjmowano z niedo
wierzaniem. 

Niezmiernie wysoko ocena poematu Gorkiego z jed
nej strony komprom itowało smak artystyczny Stalina, z 
drugiej zaś odzwierciedlała grę polityczną prowadzoną 
przez wodza z wybitnym pisarzem. Była też zapewne pró
bą „kupienia" sobie Gorkiego, który jednak nie zechciał 
napisać szkicu o Stalinie (Gorki był autorem znanego 
szkicu o Leninie}. Wódz nigdy mu tego nie wyboczył. Pro
letariacki wódz obawiał się proletariackiego pisarza. Gor
ki stawał się dla Stalina coraz bardziej kłopotliwy. Istnie
jąc, przeszkadzał w fałszowaniu historii, które odbywało 
się zgodnie z życzeniem wodza, mógł także zaprotestować 
przeciwko nasilającemu się terrorowi. 

Gorki zmarł w przeddzień 1937 roku. Nieprzypadkowo 
krąży wśród ludzi opowieść o tym, że został zlikwidowa
ny przez Jagodę z pomocą lekarzy. 

KREW i ŁZY 
W 20 roczn icę śmierci Stalina poeto Józef Brodski po

wiedział: 

- Wątpię, by kiedykolwiek był no świecie morderca, 
po którym ludzie by tok bardzo płakali. 

OSTATNI 
Ostatni z żyjących jeszcze w 1989 r. b liskich wspófpra

cowników Stalina, Łazor Koganowicz uważa, że Stalinowi 
zabrakło 10-15 lat, by doprowadzić narody Związku Ra
dzieckiego i całą ludzkość do stanu powszechnej pomyśl
nośc i i dobrobytu. 

Powszechny szloch 
W dniu pogrzebu Stalina były nieczynne wszystkie te

atry w całym Związku Radzieckim. Jedynie w MChAT da
wano przedstawienie „Salwa Aurory" dla gości zagra. 
nicznych - delegacji partii komunistycznych, ze wszyst
kich stron świata przyjechały no pogrzeb Stalina. 

W trakcie spektaklu no scenę, przedstawiającą plac 
przed Dworcem Fińskim w Piotrogrodzie, wychodzi Lenin 
w towarzystwie Stalina. W tym momencie widownio wsto• 
ło i rozległ się głośny szloch. Płakali aktorzy, płakali wi
dzowie. Masowo histerio trwało kilko minut. Patrząc na 
Stalina, a właściwie no aktora odtwarzającego jego pos
tać, sola szlochała, choć wszyscy wiedziel i, że ten praw
dziwy został pochowany. Płakali aktorzy: jeden tylko 
Kwaczodze (Stalin) stał nieruchomo. Spektakl z trudem 
udało się doprowadzić do końca. 

J. Boriew, Prywatne życie Stalina, Warszawo 1989. 
S. Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawo 1990. 
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