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Kolacja ze Stalinem 

 

Czas biegnie nieubłaganie. Właśnie przemknęło lato. Spędziłem urlop w Soczi, po raz 

pierwszy naprawdę odpocząłem po 9 latach nieprzerwanej pracy. 

Miałem tam pewien ciekawy moment. Pewnego wieczoru do naszego domku, gdzie 

zamieszkaliśmy z żoną, podjechał osobowy packard z charakterystycznym stylizowanym 

żurawiem na masce. Takimi wozami jeździli wyłącznie członkowie Politbiura KC. Wysiadł 

oficer i przekazał, że tow. Stalin zaprasza na swoją daczę. Ponieważ munduru na wczasy nie 

zabierałem, pojechałem w garniturze. 

Kiedy wjechaliśmy na wzgórek, na którym mieściła się dacza, spotkał mnie 

Poskriobyszew i przeprowadził na werandę, na której rozmieścili się Stalin, Malenkow, 

Mołotow, Beria, Mikojan, Bułganin. 

Po przywitaniu się, zwracając się do mnie, Stalin rzekł: „Fatygowaliśmy was w takiej 

sprawie. Towarzysz Sokołowski donosi z Niemiec, że zwrócił się do niego specjalista 

lotniczy profesor Tank z zachodniej strefy okupacyjnej, proponując swoje usługi w dziedzinie 

rozwoju w ZSRR przemysłu lotniczego i rakietowego. Może u nas pracować na 2–3-letnim 

kontrakcie. Co tym sądzicie?”. 

Po wyrazie twarzy obecnych zrozumiałem, że już tę kwestię rozstrzygnęli i moją 

opinią interesują się wyłącznie pro forma. Bądź tu mądry! 

Od razu pomyślałem, że nie ma co zgadywać, tylko lepiej wprost wyrazić swoje 

uzasadnione zdanie. Dlatego odrzekłem, że raczej nie warto się zgadzać na jego ofertę. Moim 

zdaniem tow. Chruniczow bez kolejnego Niemca sobie poradzi, ponieważ wywiezieni do nas 



niemieccy specjaliści na czele z profesorem Baade, pracując z naszymi inżynierami, zdążyli 

już dokonać wielkiego postępu. 

Stalin mi przerwał, zwracając się do obecnych: „A co wam mówiłem?”. Milczenie. 

„Słusznie Sierow mówi” – dorzucił wódz. 

„Popracuje u nas te dwa lata – kontynuowałem – zapozna się z poziomem naszej 

wytwórczości wojskowej, po czym wróci i wszystko wyśpiewa Amerykanom”. 

Stalin ponownie nie dał mi dokończyć. Rzucił: „Do diabła z nim! Nie potrzebujemy 

go!” i poszedł. 

Byłem zadowolony, że nasze opinie się pokrywały. Członkowie Politbiura spoglądali 

jednak na mnie z pewną rezerwą. Słyszałem, jak w sąsiednim pomieszczeniu Stalin 

rozmawiał przez WCz z Sokołowskim, mówiąc mu: „ radziliśmy się Sierowa, który uważa, że 

profesor Tank jest nam zbędny”. Potem zadzwonił do Chruniczowa i powtórzył: „Radziliśmy 

się Sierowa i zdecydowali Tanka nie brać”1

Stalin wrócił na werandę i zapytał, co porabiam w Soczi prócz wypoczynku. 

Odpowiedziałem, że przy okazji wizytowałem instytucje podporządkowane MSW. 

. 

Mikojan zaraz potem zaczął dzielić się swymi pomysłami na organizację rolnictwa na 

Krymie i na Kaukazie, szczególnie na zwiększenie urodzaju owoców i warzyw. Konkretnie 

zaproponował, by wykorzystać do tego celu niemieckich i włoskich jeńców wojennych, 

którzy potrafią takie rzeczy robić. 

Stalin widocznie wiedział, że w strukturach MSW nadzoruję też Główny Zarząd 

Obozów Jenieckich, i od razu spytał o zdanie na poruszony przez Mikojana temat. 

Po chwilowym namyśle zakwestionowałem celowość przywożenia wymienionych 

jeńców na Krym czy Kaukaz – po dwóch latach i tak będziemy zmuszeni do odesłania ich do 

domów, czyli do amerykańskich i brytyjskich stref okupacyjnych. 

Wódz, zwracając się do Mikojana, rzekł: „Chyba tow. Sierow ma słuszność”. Anastas 

Iwanowicz się zgodził2

                                                           
1 Kurt Tank, były główny konstruktor fabryki Focke-Wulf, pod którego kierunkiem tworzono najnowsze 
niemieckie samoloty wojskowe i cywilne, łącznie z najszybszym samolotem dalekiego zasięgu Fw 200 Condor, 
przedostał się na jesieni 1947 r. z zachodniej strefy okupacyjnej do Argentyny i na nowym miejscu zaczął z 
powodzeniem konstruować nowe typy samolotów bojowych o różnym przeznaczeniu. 

. 

2 W kwietniu 1947 r. w Moskwie odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych zwycięskich 
mocarstw, na której podjęto decyzję o repatriacji jeńców niemieckich – oprócz zbrodniarzy wojennych – do 31 
października 1948 r. Kierownictwo sowieckie nie spieszyło się jednak z pozbywaniem się darmowej siły 
roboczej i ze wszech miar zwlekało z wykonaniem tej decyzji aż do roku 1950. Niektórych jeńców, często bez 
dostatecznych ku temu podstaw, uznawano za przestępców wojennych i kierowano do obozów, w których 
przetrzymywano aż do końca 1955 r. 



Po omówieniu innych spraw zebrani zaczęli wstawać z miejsc. Przy wyjściu wziąłem 

do ręki swój kapelusz z zamiarem pożegnania się, ponieważ dochodziła godzina 22. Stalin 

nagle zwrócił się do mnie: „A nie zjecie z nami obiadu?”. 

Jaki obiad o 10 wieczorem? – pomyślałem. 

Poskriobyszew odebrał ode mnie kapelusz i wskazał pomieszczenie. „Tam możesz 

umyć ręce”. 

Przeszliśmy do jadalni, gdzie nakryto stół z zakąskami, a obok na małym stoliku 

ustawiono wazę z zupą. Obsługi nie zauważyłem. 

Przy stole tow. Stalin zapytał: „Co będziemy pili? Proponuję młode wino Madżari”. 

Wszyscy się chętnie zgodzili, a Stalin osobiście zaczął rozlewać napój do dużych 

kielichów, po czym wygłaszał żartobliwe toasty za wszystkich obecnych po kolei. Każdemu 

dodawał przydomek – „główny chleborób” Malenkow, „prokurator” Beria, „dyplomata” 

Mołotow „dowódca” Poskriobyszew itd. (Poskriobyszew to Mordwin z pochodzenia, który 

podczas wojny domowej dowodził batalionem). No i „za tow. Sierowa”. 

Ponieważ nie miałem doświadczenia w popijawach, dostałem zawrotu głowy już po 

pierwszym kielichu i zacząłem sobie dolewać wody mineralnej Borżomi, ponieważ toasty 

stawały się coraz częstsze3

Z gorąca w pokoju i widocznie od młodego wina dostałem wzdęcia żołądka, ale 

trzymałem się dzielnie. 

. 

Przy końcu posiłku popełniłem głupstwo – Stalin wziął do ręki butelkę malinowej 

nalewki i zaczął nią częstować wszystkich, powiadając, że wódka utemperuje młode wino w 

żołądku i odświeży umysł. Kiedy zbliżył się do mnie, podziękowałem i nakryłem kieliszek 

ręką. 

Spojrzał na mnie gniewnie i mówi: „Wy co, obawiacie się, że was otrujemy?”. 

Zdałem sobie sprawę, że popełniłem nietakt, w dodatku siedzący obok Bułganin dał 

mi kuksańca w bok. Nadstawiłem kieliszek i przeprosiłem. 

Wstaliśmy od stołu o godzinie 4 nad ranem. Usłyszałem naraz głos Stalina: „To co? 

Przejdziemy na werandę na owoce i wino?”. 

Zdumiałem się niezmiernie. Kto ma jeszcze tyle siły, by coś jeść i pić? – pomyślałem. 

Na szczęście Malenkow podszedł do wodza z informacją o wynikach kampanii zbożowej, po 

czym Mołotow i inni zaczęli referować swoje problemy, aby tylko odwieść Stalina od 

pomysłu kontynuowania uczty. Po 10 minutach pożegnaliśmy się i wyszliśmy. 

                                                           
3 Według przekazów rodzinnych Sierow prawie nie używał alkoholu i pił wyłącznie przy okazjach służbowych. 



Powiem szczerze, że zaimponowała mi prostota i niewymuszona atmosfera spotkania, 

brak osób postronnych i zasada samoobsługi wszystkich zaproszonych. Po zakąskach Stalin 

pierwszy podszedł do wazy z zupą i powiedział: „Kto chce polewki, zapraszam”. Nalał sobie 

do talerza, a my poszliśmy za jego przykładem. 

Po pierwszym daniu nacisnął guzik w ścianie. Weszła dziewczyna i zapytana, co poda 

na drugie danie, oznajmiła, że dziś proponuje pstrąga gotowanego lub smażonego. 

Beria rzucił, że gotowany smakuje lepiej, na co Stalin zareagował w swoisty sposób: 

„Podajcie wszystkim smażonego, a Berii żadnego”. Dziewczyna, oczywiście, przyniosła też 

gotowaną rybę. 

W drodze powrotnej wsiadłem do jednego samochodu z Mołotowem. Wkrótce 

Wiaczesław Michajłowicz zaproponował przechadzkę. Szliśmy obok siebie z Mikojanem, a 

Mołotow z Bułganinem. 

Słyszałem, jak Mołotow mówił, że Malenkow i Beria działają wspólnie i wspierają się 

wzajemnie. Mikojan natomiast ani to, ani tamto, postępuje, jak mu wygodniej. Potem 

widocznie zdał sobie sprawę z niestosowności dyskusji na ten temat w mojej obecności i 

krzyknął do Mikojana, by do nas dołączył. 

Kolejny raz przekonałem się, że członkowie Politbiura rywalizują między sobą o 

względy Stalina. Co więcej, każdemu zależy, by to na jego propozycję wódz zwrócił uwagę i 

ją poparł. 

Bardzo mi się to nie spodobało. Nie mówię już o wcześniej podawanych przykładach, 

kiedy na każdą uwagę czy sugestię Stalina wszyscy zgodnie kiwali głowami, mimo że ze 

szkodą dla sprawy czy interesów państwa. Kiedy okazywało się, że decyzja podjęta kiwaniem 

głów lub potakiwaniem okazywała się nietrafna, zaczynały się poszukiwania winnego w 

gronie członków Politbiura. 

Tym chyba też tłumaczy się fakt, że jak tylko Stalin wybiera się na urlop, wszyscy 

usiłują wypoczywać też w tym właśnie miesiącu i dokładnie w tym samym miejscu co wódz, 

mając, okazuje się, pilne sprawy do załatwienia, które zamierzają mu zreferować na tymże 

Krymie czy Kaukazie. 

 

 

 

 



Operacja „Snieżok” 

 

Na dniach zadzwonił do mnie G.K. Żukow i mówi: „Zapisać cię na listę uczestników 

manewrów ogólnowojskowych, na których będzie rząd?”. Odpowiadam mu: „Jeśli 

sądzisz, że jestem ważny, to oczywiście zapisz”. 

Tak więc 12 września 1954 roku rozpoczną się 5-dniowe manewry, podczas których 

będzie zdetonowana pierwsza bomba atomowa.  Trzeba koniecznie wziąć udział. Zgodziłem 

się…4

Wszystkim wydali futrzane hełmy, ciemne okulary o grubości prawie centymetra, żeby 

patrzeć na bombę atomową w momencie wybuchu. Znajdowaliśmy się w odległości 8 

kilometrów od miejsca eksplozji. Nie będę mówił o wszystkich przygotowaniach, opiszę 

tylko moment wybuchu, ponieważ nie stanowi to już tajemnicy i Amerykanie nie raz 

opisywali wybuchy w Hiroszimie. 

 

Wybuch nastąpił na wysokości prawie 2 km. Kiedy nałożyliśmy okulary, nastała ciemna 

noc. Na przykład, jeśli zamknąć oczy w dzień, to przez powieki widoczne jest światło dnia. 

Jeśli jeszcze zasłonić oczy dłonią, to i tak jakoś światło przenika i nie tworzy się ciemna noc, 

a tu była absolutna ciemność. 

Następnie nagle w kierunku, dokąd była zwrócona głowa i oczy, zapłonęła najpierw 

jasnoczerwona kula, ale bardziej jasna, a następnie błyskawicznie ta ognista kula zrobiła się 

większa od słońca i oświetliła wszystko dookoła, jak w dzień. Dźwięku na razie nie było. 

Następnie z ognistej kuli w dół zaczęły się zaokrąglać fale, a potem wzniosły się w górę w 

kształcie czapki podobnej do grzyba i rozległ się bardzo silny wybuch. 

To wstyd i śmiech, ale niektórzy generałowie widocznie tak byli spięci, że pospadali z 

krzeseł – medyk Smirnow* i inni. W tym czasie na spodzie kuli pojawił się ogon, rozciągnął 

się ku dołowi i po kilku sekundach, kiedy zdjęliśmy okulary, zobaczyliśmy przed sobą, że na 

ziemi krzewy, a następnie bliżej nas także trawa równym szeregiem się przygina. To fala 

uderzeniowa szła do nas niezbyt szybko. 

                                                           
4 Sierow był obecny przy pierwszych próbach z sowiecką bombą atomową na poligonie Tockoje (obwód 
orenburski) 13-17 lipca 1954 r. Próba odbyła się w ramach wojskowych manewrów taktycznych (operacja 
„Snieżok”), których celem było ćwiczenie możliwości przerwania obrony przeciwnika w warunkach nowego 
czasu. Uważa się, że poligon Tockoje został wybrany z racji podobieństwa terenu do typowego ukształtowania 
terenu zachodniej Europy. Manewrami dowodził G. Żukow, a uczestniczyło w nich 45 tys. żołnierzy. 



Wszyscy na nowo przyjęli czujną postawę i kiedy ta fala cieplna i uderzeniowa doszła do 

nas, to znowu u wielu poleciały czapki z głów i oblało nas palącym żarem, jakbyśmy byli w 

50-stopniowym upale. I tyle. 

Tak więc po wybuchu bomby atomowej najpierw widzimy niezwykle ostre światło (fala 

świetlna), następnie silny dźwięk (fala dźwiękowa), następnie fala uderzeniowa i cieplna. 

Różnią się one szybkością rozprzestrzeniania się. 

Po upływie pół godziny, gdy radiometryści powiedzieli, że na miejscu wybuchu 

radioaktywność jest nieznaczna, pojechaliśmy na oględziny terenu, nad którym była 

przeprowadzona próba. Mogę tylko powiedzieć, że wrażenie z powodu zniszczeń było 

straszne. Tam, gdzie rósł dębowy las, pozostały tylko pieńki, a wszystkie drzewa 

porozrzucało, nawet blisko nic nie było, a dalej oglądaliśmy byłe okopy, były sprzęt itd., o 

czym nie można mówić. W okopach były konie, krowy, niektóre zabite, inne opalone i ślepe. 

Jednym słowem, wrażenie straszne. Kiedy przyjechaliśmy na obiad, podano informację, 

że w sąsiednich wsiach, położonych w odległości 30-40 km, wyleciały szyby. 

 

 Porwanie kardynała 

(Z przygotowanego, ale nieopublikowanego wywiadu I. Sierowa) 

 

Pytanie: Czy wydarzenia na Węgrzech były niespodzianką dla sowieckiego 

kierownictwa? 

Odpowiedź: Skala wydarzeń była niespodziewana, chociaż KGB po usunięciu Rákosiego 

latem 1956 roku niejednokrotnie informowało o zaostrzeniu sytuacji politycznej. Jednak ani 

ambasador Andropow, ani KGB nie dawali oceny politycznej tego, co się dzieje i 

przyjeżdżający tam specjalnie Mikojan i Susłow nie mogli sobie wyobrazić, że w walce o 

władzę Imre Nagy i Kádár będą wykorzystywać przeciwko Gerö studentów i byłych 

horthystów. 

Mikojan i Susłow uważali, że z odejściem Rákosiego wszystkie problemy będą 

rozwiązane. Tym bardziej że otwarcie popierał go Mołotow. 

Pytanie: Wydarzenia na Węgrzech zbiegły się w czasie z wydarzeniami w Polsce i 

dojściem do władzy Gomułki. Jaka była reakcja naszego kierownictwa politycznego? 



Odpowiedź: Reakcja była głupia – odwołać doradców KGB z Węgier i Polski. A 

rozpatrzenie się w sytuacji poruczono temuż Mikojanowi5

A dwa dni później rozpoczęły się zamieszki zbrojne. A mnie kazano pilnie lecieć do 

Budapesztu. Ze mną polecieli: Bielczenko, Korotkow, Krochin i grupa oficerów z wydziału 

wywiadu i dywersji, Wiertiporoch* i Aleksachin. Tego ostatniego mianowano zastępcą 

komendanta Budapesztu. Na ostatnim etapie do spraw węgierskich dołączył Breżniew.  

. 

Imre Nagy i jego zwolennicy ukryli się w ambasadzie jugosłowiańskiej. Bardzo nam 

pomogli Jugosłowianie, którzy mieli własne widoki związane z nowym kierownictwem 

węgierskim. Przekazali nam Imrego Nagya. Jednak później, kiedy za Kádára i Münnicha 

wpływy jugosłowiańskie spadły do zera, Jugosłowianie ostro wystąpili przeciwko nam, a my 

wszystkie działania w zakresie likwidacji buntu uzgadnialiśmy z nimi. 

W wywiezieniu Imrego Nagya i jego współpracowników, siedzących w ambasadzie, 

brali udział Korotkow, Wiertiporoch, Aleksachin. Odwieziono ich do naszej komendantury. 

Później na prośbę Kádára i Münnicha, zgodnie z umową, Imre Nagya przewieźliśmy do 

Rumunii, ponieważ uważaliśmy, że to pomoże osiągnąć całkowity spokój na Węgrzech. 

O dalszych losach Nagya decydowali nowi przywódcy Węgier, aczkolwiek 

konsultowali się z Moskwą. Stracenie Imrego Nagya spoczywa w całości na sumieniu 

nowych przywódców Węgier. Myślę, że Kádár zacierał ślady swojej współpracy z Nagyem, 

kiedy obaj chcieli obalić Gerö, człowieka Rákosiego6

Pytanie: A jak było z kardynałem Mindszentym? 

. 

Odpowiedź: Mieliśmy porozumienie z Amerykanami, że Węgry to sfera naszych 

wpływów i nie będą nam przeszkadzać. Dlatego w uzgodnieniu z Chruszczowem odwołałem 

przygotowaną przez Korotkowa i Wiertiporocha operację wydobycia Mindszentego z 

amerykańskiej ambasady. Nawiasem mówiąc, całą zaszyfrowaną korespondencję ambasady z 

Waszyngtonem kontrolowaliśmy7

                                                           
5 Właśnie A. Mikojan w imieniu Prezydium KC KPZR brał udział w plenum KC WPP 18 lipca 1956 r., na 
którym usunięto Rákosiego i wybrano na jego miejsce E. Gerö. Aż do początku listopada 1956 r. Mikojan  stał 
na stanowisku pokojowego rozwiązania sytuacji, ufając I. Nagyowi. 

. 

6 I. Nagy, oskarżony o zdradę państwa, został powieszony 16 czerwca 1958 r., tzn. prawie 1,5 roku po 
powstaniu. Sąd nad nim kilka razy odkładano (domagała się tego Moskwa), ale ostatecznie János Kádár potrafił 
przekonać Chruszczowa o konieczności jego stracenia. Współcześni historycy podzielają opinię Sierowa: nowy 
lider Węgier chiał pozbyć się Nagya. W rezultacie Kádár będzie rządził krajem rekordowe 32 lata. 
7 Władimir Wiertiporoch stał na czele 13. Wydziału Dywersyjnego Pierwszego Zarządu Głównego KGB, 
Aleksandr Korotkow był zastępcą szefa wywiadu zagranicznego i jego kuratorem. W ambasadzie amerykańskiej 
kardynałowi Mindszentemu przyjdzie spędzić 15 lat. Dopiero w 1971 r. po długich pertraktacjach z papieżem 
wreszcie pozwolą mu opuścić Węgry i wyjechać do Austrii. 

Na marginesie: sądząc ze składu grupy operacyjnej, towarzyszącej Sierowowi na Węgrzech, priorytetowym 
kierunkiem KGB w tym czasie była zarówno organizacja dywersji, jak i praca z nielegałami. Oprócz 



 

                                                                                                                                                                                     
wspomnianych generała majora A. Korotkowa i pułkownika W. Wiertiporocha do Budapesztu poleciał również 
szef zarządu „S” PZG KGB (wywiad nielegalny) generał-major Aleksej Krochin. 


