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, Dzieci Arbatu" Anatolija Rybakowa 
zdobyły sobie dużą popularność jeszcze 
przed wydrukowaniem. Wymownym te
go świadectwem były dwie strony listów, 
jakie wiosną wydrukował tygodnik „0-
goniok". Zawierały one opinie czytelni
ków tej powieści, ludzi którzy przeczytali 
ją w maszynopisie, udostępnionym przez 
pi arza. Byli to znani Rybakowowi pisa
rze, ludzie lHeratury i sztuki. Cała powieść 
opublikowana została w trzech kolejnych 
numerach miesięcznika „Drużba Naro
dow" - kwietniowym, majowym i czerw
cowym 1987 r. Nakład miesięcznika wy
nosi 160 tys. egz. Te numery były najbar
dziej po zukiwane wiosną br. w Moskwie. 
„ Dzieci Arbatu" są powieścią o pokole
niu dwudzie tolatków. Rzecz dzieje sie 
w ZSRR w połowie lat trzydziestych, 
m.in. na ulicy Arbat w Moskwie. Jest to 
jedna ze starszych ulic stolicy ZSRR. 
Zaczyna się na placu Arbackim, kończy 
na placu Smoleńskim . ( . „) 

Czy „Dzieci A batu" sa powieścią au
tobiograficzną? Jak mówi sam autor 
- w pewnym ~ensie tak. W latach dw u
dziestych przeżył tu swoje, jak podkreśla, 

„pionierskie dzieciństwo''. W łatach trZ)
dziestych pracował (Rybakow urodził sie 
w 1911 r.), ale już nie w Moskwie. Był 
kierowcą w plzedsiebiorstwach transpor
towych w Riazaniu, Kalininie, Ufie. 
Doświadczenia tego ok esu znalazły się 

w książce Rybakowa „Kierowcy", która 
ukazała się w 1960 r. W rok później pisa. Ł 
otrzymał za nią nagrodę państwową. Była 

to pierwsza książka pisarza dla dorosłych 
czytelników. Zadebiutował dwa lata 
wcze· niej powie · cią dla młodzieży „Kor
dzik". 

Debiut wypadł późno. Pisarz mial 37 
lat. 

Kiedy debiutował, już wtedy marzyła 
mu się wielka powieść epicka o swoim 
pokoleniu. Ale nie był jeszcze do niej 
gotowy. Gdy nabrał sił, powstały - jak 
opowiada - i poleczne warunki dla twór
czości tego typu. Dużym impulsem dla 
niego był XX Zjazd Partii. 

Przystąpił do pracy. Wybrał siedmiu 
bohaterów swojej książki, której akcja 
miała zacząć się na Arbacie łat trzydzies
tych. Bohaterowie to Sasza Pankratow, 
Jura Szarok, Waria Iwanowa, Nina Iwa
nowa, Lena Budiagina, Maksim Kostin, 
Wadim Marasiewicz. 
Reprezentują oni różne środowiska. Po
czątkowo pi arz chciał napisać siedem 
książek o każdym ze swych bohaterów. 
Potem pojawił się ósmy bohater - Stalin. 
W pierwszej części jego jeszcze nie ma. 
Pojawia się potem. Powoli zajmuje ta 
postać coraz więcej miejsca w tej książce. 
Tak się tało - jak powiedział w jednym 
z wywiadów Rybakow - nie dlatego, że 
chciałem o nim pisać. A dlatego, że nie 
moglem o nim nie pisać, skoro pisałem 
o ZSRR, o Moskwie owych lat. On był 
główną figurą tego okresu. 

Szukał informacji o nim, jego obrazu 
w pismach Stalina, dokumentach partyj
nych, wspomnieniach. Można tu dodać, 
że osoba Stalina wiązała się z hi torią 



ulicy. Nie było wówczas alei Kalinina. 
Stalin do swojej daczy w Kuncewic jeździł 
z Kremla czę to właśnie ulicą Arbat. 

Stalin zajmuje wiele miejsca w powieści. 
Pisarz opowiadał, iż pytano go nieraz: 
sk~1d wie, co wtedy mówił Stalin, jak 
myślał? Pisarz się broni. To nie doku
ment, to powieść. Przecież Puszkin nie 
miał stenogramów Borysa Godunowa. 
Nie miał też takich dokumentów Lew 
Tołstoj, gdy tworzył „Wojnę i pokój". 

Zapytano Rybakowa, czy SasL.a Pan
kratow to on? Zaprzeczył. Uważa, i.e 
Sasza jest człowiekiem lepszym niż on. 
Aczkolwiek , jak podkreśla , i w jego bio
grafii są fakty z życia Rybakowa. 
Pracował nad „Dziećmi Arbatu" dłu

go. Ale powieść gotowa była już dawno. 
„Nowyj Mir" zapowiedział kiedyś, że jej 
pierwszą część opublikuje w 1966 r. 

Do publikacji nie doszło. Druga część 
„Dzieci Arbatu" mia ła zostać opubliko
wana w miesięczniku, Oktiabr" w 1978 r. 
I też do publikacji nie doszło. 

W lutym 1980 r. tygodnik „Litieratur
naja Gazieta'' re l acjonując wieczór auto
rski A . Rybakowa poinformował, że pi
sarz przeczytał tam fragment swojej no
wej powieści „Dzieci Arbatu". 

Na publikację musiała ta powie'·ć cze
kać jeszcze 7 la t. 
Dziś pisarz i miesięcznik „Drużba Na

rodow" zapowiadają, iż w przyszłym ro
ku opublikowana zostanie nowa powieść 
„Trzydziesty piąty i inne lata", której 
bohaterami będą postacie z „ Dzieci Ar
batu". Będzie też trzecia powieść z tego 
cyklu: „Czterdziesty czwarty rok". 

JERZY RAKOWSKI 

W Polsce „DLieci Arbatu" maja ukazać s i ~ je zcze 
w ty m rok u nak ladcm „isk ier". 

Fragmenty wywiadu 

- Sądząc z listów, czy telników przede 
wszystkim interesuje, na jakiej podsta wie 
zbudowa ł Pan obraz Stalina . C zy wyko
rzystywał Pan mate riały archiwalne, na 
jakiej podstawie budował Pan dialogi, 
pisa ł o rozmyślaniach Stali na, ja kie fakty 
l eżą u podłoża różnych scen, epizodów, 
czy na przykład opisu cha ra kteru tego 
człowieka. Czasami są to pytania wręcz 
naiwne, ale je t to zrozumiałe, upłynęło 

ponad trzydzieści lat od śmierci Sta lina, 
a k iążek o nim nie ma an i biograficznych, 
ani historycznych. 

- Tak, pytań o podstawy dokumental
ne i czy mam prawo do pisania w ten 
sposób - padło dużo . 

G łównie niepokoi czy telnikó w na p rzy
kład to , czy Stalin tak właśnie myślał, 

ądzil, jak to przedstawiam. W podobnej 
konstru kcji moimi mówi ć o dwóch d ro
gach - gdy przechodzę od monologu do 
konkretnego działania , bądż gdy pisarz 
.rnajac fa kt} domyś l a się, ja k do ni<.:h 
doszło. 1 jeśli pisarz konstruowa ł mono
log wewnętrzny, k tóry o rganicznie zwią

zany jest z faktami , z postępowaniem 
bohatera i dla czytelnika jest to wiarygod
ne - to znaczy, że dochodzimy do prawdy. 
Ale j eśli przedstawiam „myśli" nie od
powiadające osobowości , cha rakterowi, 
działaniom bo hatera - powstaje oczywis
te kłamstwo . Mam nadzieję, że takich 
stalinowskich monologów w mojej ksiaż
ce nie ma. Większość czytelników i kryty
ków w swoich recenzjach uznało portret 
Stalina za obiektywny, przy tworzeniu 
którego nic poddawałem się emocjom. 

Fragmenty wywiadu 

- A asza Pankratow - to Pan? 
- Żaden z moich bohaterów nie jest 

moim wcielen iem. I Sasza to nie ja. To 
portret zbudowany. A le w jego biografii 
są fakty z mojego życia. 

Fragmenty wywiadu z A. Ry bakowem 
w mieszcronym w „Litiera turnoj Gazie
cic". 
C. t. za ty ' odnikiem „Przyja żn" 

Z wypowiedzi Stalina 

Życie stało się lepsz.e, życie stało się 
radośniejsze. Jdliby u nas ż.yło się źle, jeśli 
by u nas nie żyło się radośnie - nie by/oby 
żadnego ruchu kolchozomego. 



Z wypowiedzi Stalina 

Socjalizm - to rzecz dobra . Szczęśliwe 
ż,ycie soljalistyczne - to rzecz bez~przecz
nie dobra. Ale wszystko to jest sprawą 
pr;,ysz/ości. Główna rzec z polega na tym, 
co ju~ osiągnęliśmy w teraźniejszości. 

Chłopstwo wkroc:,yło "(la drogę kolchozo
wą . To bardzo dobrze. Ale ,.o osiągnę/o ono 
na tej drod"e. Co osiągnęliśmy namacal
nego, krocząc po drodze kołchozowej? 

Osiągnęliśmy to , że pomogliśmy miliono
wym masom biedoty wstąpić do kołchozów. 

Z wypowiedzi Stalina 

Głosiliśmy zawsze, że le wicowcy - to ci 
.mmi pra wicowcy, maskujący swoją prawi
cowość lewicowymi has/a mi. Żądają oni: 
ro:,wią zania sowchozó w jako nierentow
nych, rozwiązania większości kołchozów, 
jako fikcyjnych, wyrzeczenia się polityki 
likwidacji kułact wa , nawrotu do polity ki 
koncesji i oddania w koncesję szeregu na
s~ych przetisiębiorstw p:.emy slowych, jako 
merento wnych. 
Oto macie program nikczemnych tchórzów 
i kapitalistów, kontrre wo/ucyj11y program 
przyll'rócenia kapitali:,mu w ZSRR. 

Z wypowiedzi Stalina 

A teraz o pewnym typie pracowników. 
W zeszłym roku mia/em rozmowę zjednym 
takim towarzyszem, bardzo szanownym 
towarzyszem. 
Oto owa rozmowa: 
Ja: Jak wygląda u 11•as sprawa siewu? 
On: Sprawa siewu . towarzyszu Stalin? 
Zmobilizawaliśmy się . 

Ja : No i cói.? 
On: Postawili'my sprawę na ostrzu noża. 
Ja: No i co dalej? 
On: Mamy przełom , towarzyszu Stalin. 
Ja: Ale jednak? 
On: Zaznacza się u nas zwrot. 
Ja: No , ale jednak jak j est u was z zasie
u·em? 
On: Z siewem na razie nam się nie klei, 
towarzyszu Stalin. 

Z wypowiedzi S talina 

Zupełnie tak samo, jak niedawno 
pewien robotnik ukraiński scharak
teryzował stan, gdy zapytano o linię 

polityczną. „Cóż, linia„. linia oczy
wifrie jest , tylko roboty nie widać". 

Z wypowiedzi Stalina 

U nich, u kapitalistów, kryzys ekono
miczny i spadek produkcji. 
u nas rozkwit ekonomiczny i wzrost 
produkcji. 
u nich wzrost fali strajków i demonst
racji. 

nas nie ma strajków i rośnie entuz-
jazm. 
U nich pogorszenie sytuacji material
nej mas pracujących. 
U nas polepszenie sytuacji materialnej 
mas pracujących. 
u nich zaostrzenie się sytuacji iveumęt
rznej i narastanie ruchu klasy robotni
czej przeciw reżymowi. 

U nas umocnienie się sytuacji wewnęt
rznej i zespolenie klasy robotniczej 
wokół wladZY . 
u nich, u kapitalistów, zamieszanie 
i perspektywa dalszego pogorszenia 
sytuacji. 
U nas 11Jiara we u1lasne siły i perspekty
wa dalszego polepszenia sytuacji. 
Gdzie tkwi tego przyczyna? 

Z wypowiedzi Stalina 

Kończę. towarzysze, referac ~prawo
zdawczy. 
Jakie wynikają zeń wnioski? 
Pierwszy wniosek: nie upajać się 
osiągniętymi sukcesami i nie popa
dać w zarozumiałość:. 

Z wypowiedzi Stalina 

Sukcesy naszej polityki kołchozowej 
tłumaczą się m.in. tym, że opiera się 
ona na dobrowolności ruchu kołcho
zowego. Nie można krzewić kołcho
zów przemocą. Byłoby to głupie i rea
kcyjne. 

cyt . za „Stalin - Dzieła " 

Książka i Winfta, rA?ąrs:.awa 1951 
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