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Szanowni Państwo,

mamy  zaszczyt  zaprezentować  materiały  dotyczące  życia  niezwykłego  człowieka  –  Henryka

Neuhausa. Ten, uznawany za najwybitniejszego pedagoga fortepianu wszech czasów, artysta i juror

Międzynarodowego  Konkursu  Chopinowskiego  w  Warszawie,  jest  powoli,  choć  niesłusznie,

zapominany w naszym kraju. Mamy nadzieję przywrócić pamięć o Nim. Temu służy projekt fundacji

realizowany we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Henryk Neuhaus został aresztowany przez NKWD 4 listopada 1941 roku pod zarzutem szpiegostwa

na rzecz Niemiec. Jesienią 1941 roku, gdy wojska niemieckie zbliżały się do Moskwy, nie ewakuował

się wbrew wytycznym władz. Przeżył jedynie dzięki odwadze swoich studentów, współpracowników

i  wybitnych  artystów,  którzy  stanęli  murem  w  Jego  obronie  –  zwłaszcza  Emila  Gilelsa,  który  

wielokrotnie osobiście prosił Stalina o Jego uwolnienie.

Materiały archiwalne NKWD z przesłuchań udostępniono córce Neuhausa, Milicy, na kilka lat przed

Jej  śmiercią.  Według  naszej  wiedzy,  nikt  dotąd  nie  przetłumaczył  ich  na  język  polski.

Tłumaczenie  protokołów  zeznań  zawiera  dopiski  i  próby  interpretacji  dokonane  przez

Ewę  Lechowską,  w  których  wykorzystała  swoją  wiedzę  z  zakresu  analizy  zeznań  świadków

oraz wyniki półrocznej pracy z wielojęzycznymi źródłami archiwalnymi pozwalającymi jej poznać

szczegóły życia Henryka Neuhausa. Tak powstał Jego biogram w języku polskim, opublikowany na

stronie  fundacji,  który  dołączamy  wraz  z  indeksem  osób  wymienianych  podczas  przesłuchań.

Mamy  nadzieję,  że  przybliżą  one  Państwu  kontekst,  ułatwią  odbiór  tłumaczenia  i  zaciekawią.

W Państwa ręce trafia wynik naszej  pasji  i  fascynacji  postacią Neuhausa – nie praca naukowa,

a inspiracja do jej powstania.

Fundacja Sztuki Pianistycznej imienia Henryka Neuhausa



Aresztówanegó  4  listópada  1941  róku1 Henryka  Neuhausa,  pó  raz  pierwszy  przesłuchanó

6 listópada. 

Protokół przesłuchania z dnia 6 listopada 1941 roku, godz. 15.30

Przesłuchanie nie było stenografowane.

Odpowiedzi zostały zapisane przez śledczego według własnej interpretacji.

Pytanie: Prószę ópówiedziec� ó Pan� skiej dótychczasówej działalnós�ci zawódówej.

Odpówiedz� : Mója działalnós�c� zawódówa rózpóczęła się w róku 1916 w Tbilisi, dókąd wyjechałem

z dawnegó Piótrógródu pó ukón� czeniu Kónserwatórium Piótrógródzkiegó2. W Tbilisi pracówałem

jakó prófesór kónserwatórium dó róku 1920, pó czym wyjechałem dó Kijówa – óbjąłem takie

samó stanówiskó w Pan� stwówym Kónserwatórium Kijówskim3.

W 1922 róku na zaprószenie byłegó kómisarza Ludówegó, Łunaczarskiegó, przeniósłem się dó

Móskwy,  gdzie  pracówałem  dó  chwili  óbecnej  jakó  prófesór  Pan� stwówegó  Kónserwatórium

Móskiewskiegó

Pytanie: Czy wyjez<dz<ał Pan zagranicę?

1   Tego samego dnia zatrzymano Jego bliskiego przyjaciela, Aleksandra Gabryczewskiego (historyka sztuki,
więzionego  do  roku  1948),  Wasilija  Sachnowskiego  (reżysera  Moskiewskiego  Akademickiego  Teatru
Artystycznego im. M. Gorkiego - MChAT, więzionego do roku 1943) oraz profesora medycyny Jegora (Georga)
Fromgolda, który zmarł w łagrze, prawdopodobnie w roku 1942.

2 Co  ciekawe,  Neuhaus  nie  używa  powszechnie  przyjętej  nazwy  miasta  Petersburg  (Петербург)
i  pochodzącej  od  niego  nazwy  konserwatorium,  czyli  Konserwatorium Petersburskiego  (Петербургская
консерватория). Robi to prawdopodobnie po to, by podkreślić swoją słowiańskość – niemiecko brzmiąca
nazwa miasta nie padła z Jego ust.

3  Według  źródeł  archiwalnych  miasta  Elizawetgradu  –  wrócił  do  rodzinnego  miasta  w  roku  1918.
Toczyło się tam wówczas dość intensywne życie koncertowe – w wyniku rewolucji organizowano „dla ludu”
wiele imprez edukacyjnych i kulturalnych, a Neuhaus – jak wszyscy artyści, którzy obawiali się o swój los –
uczestniczył  w  nich  (ba,  nawet  założył  tam  wówczas  z  Szymanowskim  towarzystwo  nauki  i  sztuki).
Niebawem jednak do miasta wkroczyły oddziały Białej  Gwardii  –  zapewne wolał  pominąć ten fragment
życiorysu, by nie tłumaczyć, co robił po wkroczeniu „białych”. Jednocześnie to czas, kiedy w Elizawetgradzie
poznał  swoją pierwszą żonę,  Zinajdę (w 1941 będącą żoną poety Borysa Pasternaka),  wnuczkę  Włocha
o  nazwisku  Giotti,  co  bezpieczniej  było  pominąć  na  samym  początku  przesłuchania  ze  względu  na
zaangażowanie Włoch po stronie Niemiec podczas II wojny światowej.



Odpówiedz� : Tak, wyjez<dz<ałem. Pierwszy raz pójechałem dó Włóch i mieszkałem we Flórencji ód

jesieni 1908 dó maja 1909 róku. Uczyłem się i pracówałem jakó muzyk. Drugi raz pójechałem dó

Berlina w róku 1911, gdzie studiówałem w klasie kómpózycji próf. Juóna przez ókółó rók. Następ-

nie  w  1912  r.  wyjechałem  dó  Wiednia,  aby  dókón� czyc�  edukację  muzyczną  w  Akademii

Wieden� skiej u prófesóra Gódówskiegó. Byłem tam ókółó dwó� ch lat, wyjez<dz<ając w czasie wakacji

dó siebie dó dómu. W 1935 i 1937 róku jez�dziłem dó Warszawy na międzynaródówe kónkursy

skrzypcówe  i  pianistyczne4.  Te  wyjazdy  były  kró� tkótrwałe  i  nie  trwały  dłuz<ej  niz<  dwa,

trzy tygódnie. 

Pytanie: Jakie ma Pan związki ródzinne lub ósóbiste za granicą? 

Odpówiedz� : W Niemczech mieszkała mója sióstra Natalia Gustawówna, któ� ra wyszła za mąz<  za

byłegó z<ydówskiegó jen� ca wójennegó Steinbacha i wyjechała z nim dó Niemiec w latach 1917-18.

Od czasu dó czasu kórespóndówalis�my ze sóbą, ale w ciągu óstatnich dwó� ch lat nie miałem z nią

z<adnegó kóntaktu. ŻF adnych ósóbistych kóntaktó� w zagranicą nie miałem5. 

Pytanie: Jakie są Pan� skie bliz<sze związki w ŻSRR? 

Odpówiedz� : Najbliz<ej byłem zaznajómióny z następującymi ósóbami:

1. Póetą, Pasternakiem Bórysem Leónidówiczem;

2. Pisarzem, Fiedinem Kónstantinem Aleksandrówiczem;

3. Iwanówem Wsiewółódem Wiaczesławówiczem;

4. Pógódinem Mikółajem Fiódórówiczem;

5. Kómpózytórem, Prókófiewem Siergiejem Siergiejewiczem.

6. Kómpózytórem, Aleksandrówem Anatólijem Mikółajewiczem;

7. Pianistą, Igumnówem Kónstantinem Mikółajewiczem;

4   Neuhaus był wówczas jurorem I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego
(1935) oraz III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (1937)

5  Neuhaus pomija swój pierwszy wyjazd do Niemiec na koncerty i krótką naukę u Godowskiego (być może
z powodu wieku – nie był wówczas pełnoletni) oraz bliższe kontakty z rodziną w Niemczech. Zachowały się
listy matki Neuhausa dziękującej córce, Natalii za przesyłanie w latach trzydziestych paczek żywnościowych
np.  z  mięsem – wówczas  Neuhaus mieszkał  z  rodzicami  w Moskwie i  prowadzili  wspólne  gospodarstwo
domowe. Podczas pobytu we Włoszech, we Florencji przeżył swoją „pierwszą miłość” i był bardzo zaangażo-
wany w ten związek  (rodzice siłą zmusili go do powrotu z Włoch) - woli to także przemilczeć.



8. Feinbergiem Samuiłem Jewgienijewiczem

Pónadtó utrzymywałem stały kóntakt ze swóimi uczniami: 

1. Gilelsem Emilem Grigóriewiczem;

2. Tamarkiną Rósą;

3. Żakiem Jakówem Izraelówiczem i innymi6.

Móje  związki  z  tymi  wszystkimi  ósóbami  miały  charakter  wyłącznie  ósóbisty  i  zawódówy.

Odwiedzalis�my  się  nawzajem,  wiedlis�my  przyjacielskie  dyskusje  na  tematy  artystyczne

i literackie, a takz<e na ró� z<ne tematy abstrakcyjne.

Pytanie: Któ� ra z pówyz<szych ósó� b przebywa óbecnie w Móskwie? 

Odpówiedz� : Wszyscy zóstali ewakuówani z Móskwy dó ró� z<nych miast ŻSRR. 

Pytanie: Dlaczegó Pan nie ewakuówał się z Móskwy? 

Odpówiedz� :  Przyznaję,  z<e  nie  chciałem  wyjez<dz<ac�  z  Móskwy  i  na  szereg  składanych  mi  –

óficjalnych i nieóficjalnych – própózycji ewakuacji ódpówiedziałem ódmówą. Pówódem tegó były

następujące ókólicznós�ci: 

1. W lipcu – sierpniu ótrzymałem própózycję wyjazdu dó miasta Nalczyk ze Wszechzwiązkówegó

Kómitetu  ds.  Sztuki.  W  tym  czasie  mó� j,  chóry  na  gruz� licę,  syn  przebywał  na  leczeniu

w  sanatórium  „Czerwóna  Ró� z<a”  pód  Móskwą.  Nie  chcąc  gó  zóstawiac�,  ódmó� wiłem  wyjazdu

dó Nalczyka.

2. Drugą própózycję ótrzymałem ód p.ó. dyrektóra Kónserwatórium, Stóliarówa i innych ósó� b –

był  tó  wyjazd  dó  Penzy.  Tu  akurat  takz<e  ódmó� wiłem  wyjazdu,  póniewaz<  miałem  infórmacje

ó duz<ych trudnós�ciach z wyz<ywieniem i innymi sprawami bytówymi w tym mies�cie.

3.  W  kón� cu  zaprópónówanó  mi  wyjazd  dó Saratówa  razem z  Kónserwatórium Pan� stwówym.

Nó  i  tutaj  takz<e  ódmó� wiłem  wyjazdu,  w  związku  z  tym,  z<e  ód  szeregu  znajómych  miałem

6    Podczas pierwszego przesłuchania pomija nazwiska dwóch studentów, którzy mieszkali u Niego w domu
od roku 1938 i których traktował jak członków rodziny (Światosława Richtera i Anatolija Wiedernikowa,
których ojcowie zostali straceni).



infórmacje  ó  dótkliwym  braku  mieszkan�  i  jedzenia  óraz  ó  niemóz<nós�ci  znalezienia  pracy.

Tym spósóbem zóstałem w Móskwie dó dnia mójegó aresztówania7.

Pytanie:  Dyspónujemy  infórmacjami  ó  tym,  z<e  Pan� ska  ódmówa  wyjazdu  z  Móskwy  była

spówódówana  nie  tylkó  pósiadaniem  przez  Pana  infórmacji  ó  niezadówalającej  sytuacji

z<ywnós�ciówej i lókalówej  w szeregu miast na tyłach, ale takz<e tym, z<e miał Pan zamiar zóstac�

w Móskwie na wypadek zajęcia jej przez Niemcó� w, by dla nich pracówac�. Czy Pan tó pótwierdza?

Odpówiedz� :  Muszę  przyznac�,  z<e  byłem  całkówicie  załamany  przebiegiem  działan�  wójennych

i niepówódzeniami Armii Czerwónej i dószedłem dó wniósku, z<e klęska Żwiązku Radzieckiegó

jest nieuniknióna.  Nierzadkó ópinię tę wyraz<ałem w kręgu swóich znajómych.  Móje uwagi na

temat biez<ących wydarzen� ,  w związku z przedstawiónymi Panu ókólicznós�ciami,  częstó miały

nieradziecki charakter, bó ódzwierciedlały nastró� j przeraz<ónegó, ale takz<e złós�liwegó óbywatela.

Ostró  wyraz<ałem  niezadówólenie  z  pószczegó� lnych  dóniesien�  radzieckiej  prasy,  óbwiniałem

pószczegó� lnych  przywó� dcó� w  naszegó  kraju  za  nieumiejętne  przywó� dztwó  i  przewrótnie

interpretówałem pószczegó� lne wydarzenia na fróntach i wewnątrz kraju. W rezultacie takiegó

nastawienia ódmó� wiłem pódpisania artykułu grupy pracównikó� w nauki i sztuki, ópublikówanegó

w prasie móskiewskiej pód tytułem Nie poddamy Moskwy8.

Przy  tym wszystkim,  muszę ós�wiadczyc�,  z<e  nie  czekałem na  przybycie  Niemcó� w dó Móskwy

i uwaz<am siebie za przeciwnika hitlerówskiegó rez< imu. 

Pytanie: Móz< liwie najdókładniej prószę ópówiedziec�,  gdzie i  w jaki spósó� b wyraz<ał Pan swóje

antyradzieckie nastróje.

Odpówiedz� :  Teraz nie mógę sóbie dókładnie przypómniec�  móich antyradzieckich wypówiedzi,

spówódówanych wójennymi niepówódzeniami w naszym kraju. Jednak takie fakty miały miejsce

w  następujących  ókólicznós�ciach:  w  ósóbistych  rózmówach  z  móimi  znajómymi  pracującymi

7  Kiedy władze zarządziły ewakuację,  starszy syn Adik (borykający się od lat z gruźlicą kości) trafił do
sanatorium  w  Niżnym  Ufaleju  na  Uralu,  a  młodszy  syn, Stasik  (z  matką,  pierwszą  żoną  Neuhausa)
do Czystopola.  Druga żona, Milica stanowczo odmówiła wyjazdu z Moskwy - jej chora matka nie przeżyłaby
takiej  podróży.  Staruszka  była  córką  dawnego  właściciela  moskiewskiej  Triochgornej  Manufaktury  –
słynnego  producenta  tkanin,  Prochorowa.  Zapewne  trudno  było  ją  przekonać  do  opuszczenia  Moskwy.
Podanie nazwy podmoskiewskiego sanatorium (którego Adik zapewne bywał regularnym pacjentem z racji
zaawansowania  swojej  choroby  i  figurował  w  jego  rejestrach)  mogło  wywołać  u  śledczego
spojrzenie łagodniejszym okiem na przyczyny pozostania w Moskwie.

8  W archiwach rosyjskich nie znaleziono ani jednego moskiewskiego dziennika z tego okresu, w którym
pojawić się miał wymieniony przez Neuhausa artykuł.



w dziedzinie sztuki i literatury, w paz�dzierniku w mieszkaniu mójej znajómej, Eleny Prókófiewej

w  dniu  jej  uródzin,  gdzie  byłó  óbecnych  kilkóró  naszych  wspó� lnych  znajómych.  Jes�li  sóbie

przypómnę, tó ópówiem ó tym bardziej szczegó� łówó.

Pytanie: Czy któs�  z Pan� skich znajómych pódzielał Pan� skie antyradzieckie ópinie i któ dókładnie?

Odpówiedz� :  Nie  spótkałem  się  z  aktywnym  póparciem,  ale  kategórycznych  zastrzez<en�  takz<e

nie byłó.

Prótókó� ł zóstał spisany wiernie według móich słó� w i przeczytany przeze mnie.

H. Neuhaus (pódpis).

Przesłuchiwał:  Ż  rózkazu  zastępcy  naczelnika,  kapitan  Pan� stwówej  Słuz<by  Bezpieczen� stwa  –

Drózdecki

Temu  i  następnemu  prótókółówi  (z  3  grudnia  1941  r.)  tówarzyszy  dópisek  autórstwa

Milicy Neuhaus –

“Interesujące,  z<e  spós�ró� d  wymieniónych przez  Henryka ósó� b,  tylkó Bórys  Pasternak był  Jegó

bliskim przyjacielem.  Pózóstali  tó pisarze,  któ� rych spótykał  ón w dómu Pasternaka i  muzycy,

z  któ� rymi  Henryk  kóntaktówał  się  w  kónserwatórium.  ŻF adnej  z  wyz<ej  wymieniónych  ósó� b,

z  wyjątkiem  B.  Pasternaka  i  S.  Prókófiewa  óraz  studentó� w,  nie  widziałam  w  naszym  dómu.

Henryk wiedział,  z<e na pewnó wszyscy óni zóstali ewakuówani.  Swóich prawdziwych bliskich

przyjació� ł - Aleksandra Gabryczewskiegó i Walentyna Asmusa, Henryk nie wymienił, póniewaz<

takz<e  pózóstali  w  Móskwie.  Garbyczewski  zóstał  aresztówany  tegó  samegó  dnia,  có  Henryk

– ale  ón ó tym nie wiedział.  Elena Prókófiewa tó Lina Iwanówna Prókófiewa, pierwsza z<óna

Siergieja Siergiejewicza Prókófiewa i matka jegó dwó� ch synó� w.

Henryk był szczerym i ótwartym człówiekiem, mó� wił, có mys�li wielu ludzióm – niektó� rzy z nich

pisali dónósy. Kiedy s�ledczy przeczytał mu fragmenty dónósó� w, Henryk 3 grudnia pówiedział mu

(jak  przedstawił  tó  s�ledczy)  »Upewniwszy  się  –  w  óbliczu  materiałó� w  zgrómadzónych



w  s�ledztwie  –  zdecydówałem  się  złóz<yc�  szczegó� łówe  zeznania  ó  swójej  antyradzieckiej

działalnós�ci, któ� ra znalazła wyraz w móich antyradzieckich nastrójach i wypówiedziach.«”

Protokół przesłuchania z dnia 3 grudnia 1941 roku, godziny od 1:00 w nocy do 6:00 rano

Pytanie:  Pódczas  póprzednich  przesłuchan� ,  ódpówiadając  na  pytania  dótyczące  s�ledztwa  na

temat  Pan� skiej  antyradzieckiej  działalnós�ci,  któ� rą  prówadził  Pan  przez  wiele  lat  dó  dnia

Pan� skiegó  aresztówania,  zachówywał  się  Pan  nieszczerze,  unikał  bezpós�rednich  ódpówiedzi

i pró� bówał wszystkie swóje kóntrrewólucyjne przestępstwa umniejszyc� swóją póstawą filistra9. 

SP ledztwó,  ujawniające  szereg  dówódó� w  Pan� skich  kóntrrewólucyjnych  wypówiedzi  w  ciągu

óstatnich trzech lat, wymaga złóz<enia prawdziwych i pełnych zeznan�  ó Pan� skiej antyradzieckiej

działalnós�ci. Czy zamierza Pan tó zróbic�?

Odpówiedz� : Żamierzam złóz<yc�  prawdziwe i pełne zeznania ó mójej antyradzieckiej działalnós�ci.

Pódczas  póprzednich  przesłuchan�  stanąłem we własnej  óbrónie  i  rzeczywis�cie  zaprzeczałem

stawianym zarzutóm, póniewaz<  swóje antyradzieckie wypówiedzi óceniałem inaczej – jakó wynik

lekkómys�lnegó,  filisterskiegó  stósunku  dó  pówaz<nych  zagadnien�  radzieckiej  rzeczywistós�ci.

Upewniwszy się – w óbliczu materiałó� w zgrómadzónych w s� ledztwie – zdecydówałem się złóz<yc�

szczegó� łówe  zeznania  ó  swójej  antyradzieckiej  działalnós�ci,  któ� ra  znalazła  wyraz  w  móich

antyradzieckich nastrójach i wypówiedziach.

Pytanie: Prószę dac� przykłady, jak dókładnie przejawiałó się Pan� skie antyradzieckie nastawienie

i agitacja.

Odpówiedz� : Dókładnie – jakie wypówiedzi, kiedy i przy kim się tegó dópuszczałem – trudnó mi

sóbie przypómniec� i w wielu przypadkach uwaz<am tó za niemóz< liwe, dlategó móje zeznania będą

niecó  ógó� lne.  Będąc  nastawiónym  antyradzieckó,  w  przeciągu  wielu  lat  nie  pódzielałem

9  Użyte podczas przesłuchania słowo “обыватель” (obywatel) zyskało negatywny wydźwięk po rewolucji
październikowej  i  oznaczało  osobę  o  ograniczonych poglądach,  ciasnym umyśle,  zakłamanej  moralności,
czyli filistra.



pószczegó� lnych  działan�  WKP (b)10 i rządu radzieckiegó w wielu kwestiach pólityki zagranicznej

i  wewnętrznej  ŻSRR.  Tak  na  przykład,  wyraziłem  niezadówólenie  w  związku  z  zawarciem

radzieckó-niemieckiegó  traktatu  ó  przyjaz�ni  i  nieagresji  w  róku  1939  –  uznałem  tó  za  akt

zbliz<enia  z  faszyzmem,  tym  bardziej,  z<e  znajdówałem  wiele  pódóbien� stw  między  ŻSRR

a  Niemcami,  zwłaszcza  w  pódóbien� stwie  dyktatury,  ustróju  jednópartyjnegó,  metód

wprówadzania  w  z<ycie  tych  lub  innych  inicjatyw.  Następnie  działania  Władzy  Radzieckiej

zmierzające dó wyzwólenia zachódnich regiónó� w Ukrainy Białórusi interpretówałem ószczerczó,

wierząc, z<e atak Niemiec na Pólskę i wkróczenie częs�ci Armii Czerwónej na terytórium Pólski jest

wynikiem  spisku  między  Niemcami,  a  Żwiązkiem  Radzieckim  i  upadek  Pólski  nazywałem

kólejnym  rózbiórem11.  Nie  zgadzałem  się  takz<e  z  twórzeniem  radzieckich  garnizónó� w

w krajach bałtyckich, uwaz<ałem, z<e tó narusza niepódległós�c�  tych pan� stw, a kón� cówym efektem

tegó  wszystkiegó  będzie  przymusówa  sówietyzacja  tych  krajó� w.  Uwaz<am,  z<e  Estónia,  Łótwa,

Litwa – mające swóją kulturę i cywilizówane kraje – pówinny miec�  same swóbódę decydówania

ó swóim lósie. 

W związku z tym wyraz<ałem inny antyradziecki pógląd ó tym, z<e wkróczenie wójsk radzieckich

dó tych krajó� w jest analógiczne dó zdóbycia małych, bezbrónnych krajó� w przez faszystówskie

Niemcy. Ż póczątkiem działan�  wójennych przeciwkó Finlandii – nie zgadzając się z wójną ŻSRR

przeciwkó Finlandii,  jakó wójną duz<egó i  silnegó pan� stwa z niepóró� wnanie słabszym i małym

sąsiadem – wyraz<ałem antyradzieckie mys�li, z<e wójna ta jest niesprawiedliwa i móz<na się byłó

bez niej óbejs�c�. Pódczas wójny, z pówódu ópó� z�nienia ófensywy, wyraz<ałem ószczercze insynuacje

ó słabós�ci  Armii Czerwónej – mó� wiłem, z<e w wyniku złegó zarządzania słuz<bą aprówizacyjną

wielu z<ółnierzy radzieckich dóznałó ódmróz<en�  z pówódu braku ciepłegó óbuwia – przy czym nie

sam  wymys�lałem  te  plótki  i  przekazywałem  dalej,  ale  słuchałem  takich  rózmó� w  w  swóim

ótóczeniu.  Klęskę  Linii  Mannerheima  interpretówałem,  nie  jakó  wynik  licznych atakó� w Armii

Czerwónej, ale rezultat ótrzymania przez radzieckie dówó� dztwó ód Niemiec planó� w umócnien� .

W tym czasie miałem takz<e wątpliwós�ci, có dó wielkós�ci strat Armii Czerwónej – raczej uwaz<ałem

je za większe, niz<  dónósiła prasa. Szereg dekretó� w Rady Najwyz<szej ŻSRR wydanych w ciągu róku

1940,  przyjmówałem  z  niezadówóleniem  i  interpretówałem  je  w  duchu  antyradzieckim.

10  WKP  (b),  czyli  Wszechzwiązkowa  Partia  Komunistyczna  (bolszewików)  –  oficjalna  nazwa
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego od roku 1925 do 1952.

11   Neuhaus wychował się w domu, w którym swobodnie rozmawiano w języku polskim (matka, Olga była
córką Marii Szymanowskiej), stąd Jego krytyczny stosunek do paktu Ribbentrop-Mołotow i jego skutków.



Mó� wiłem,  z<e  dekret  ó  dyscyplinie  pracy,  ó  przywiązaniu  specjalistó� w  dó  kónkretnych

przedsiębiórstw  jest  w  rzeczywistós�ci  skierówany  przeciwkó  wólnós�ci  ósóbistej,  a  pónadtó

represje za ópó� z�nienia i inne naruszenia dyscypliny uwaz<ałem za surówe i skierówane w wielu

przypadkach przeciwkó interesóm ludzi pracy z pówódu ich wyjątkówej surówós�ci. 

Ż wyraz�nym zdumieniem przyjąłem takz<e dekret ó ustanówieniu czesnegó i uwaz<ałem, z<e stói ón

w sprzecznós�ci z darmówą edukacją, któ� rą wywalczónó wczes�niej w ŻSRR, wó� wczas takz<e sądzi-

łem,  z<e  skierówany  jest  ón  przeciwkó  małó  lub  słabó  zabezpieczónym  ródzinóm  –  raczej

nie przeciwkó nim, ale pó próstu z pówódu trudnós�ci materialnych, dzieci słabó zarabiających

ródzicó� w stracą móz< liwós�c� nauki. 

Miałem  takz<e  antyradzieckie  wypówiedzi  i  nastróje  w  ócenie  radzieckiej  demókracji,

nie pódzielałem takiegó systemu wólnós�ci słówa, prasy, wybóru parlamentarzystó� w, wystąpien�

przedstawicieli władz na pósiedzeniach i zebraniach, kiedy wszystkó przebiega w spósó� b jasnó

z  gó� ry  ókres� lóny,  standardówó  i  bez  zapewnienia  wólnós�ci  wszystkich  praw,  jednóstrónnie

tzn. zabrónióne jest wszystkó, czegó nie pódyktuje surówa radziecka cenzura.

Muszę się takz<e  przyznac�  dó winy,  z<e  ómawiając pewne działania WPK (b) óraz radzieckiegó

rządu  i  wyraz<ając  się  ó  nich  z  nieradzieckim  nastawieniem,  nieuchrónnie  dópuszczałem  się

ószczerstw wóbec przywó� dcó� w radzieckiegó rządu. 

W szczegó� lnós�ci  pamiętam, z<e ómawiając kwestię przyznania Nagró� d Stalinówskich wybitnym

póstacióm związku Radzieckiegó - nie zgadzając się z tym, z<e wiele bardziej zasłuz<ónych ósó� b nie

znalazłó się na lis�cie nagródzónych – uz<yłem sfórmułówania, z<e przywó� dcy bardziej lubią nó� z<ki,

niz<  ręce, mając przy tym na mys�li niezasłuz<óne nagródy dla pracównikó� w baletu w póró� wnaniu

z  pracównikami  sztuki  muzycznej12.  Chcę  tylkó  zaznaczyc�,  z<e  mója  wypówiedz�  padła  bez

jakiegókólwiek gniewu wóbec któ� regókólwiek z przywó� dcó� w radzieckiegó rządu, có więcej była

óna pódóbna dó z<artu.

Przyznaję się takz<e dó winy, iz<  nie ukrywałem przed swóim ótóczeniem tegó, z<e nie pódóba mi się

muzyka dó próletariackiegó hymnu “Międzynaródó� wka”13.

12 Ten  celny  i  zabawny  komentarz  Neuhausa  w  kwestii  Nagród  Stalinowskich  cieszył  się  sporą
popularnością w kręgach ludzi kultury i jego autor miał pewność, że trafił do władz.

13 Kiedy  Neuhaus  mówi  te  słowa,  “Międzynarodówka”  jest  nadal  hymnem  ZSRR  –  była  nim  w  latach
1922-1944.



Teraz  zdaję  sóbie  sprawę,  z<e  swóimi  wypówiedziami  na  ten  temat  działałem  nieradzieckó.

Odnósząc się dó móich nastrójó� w z póczątku wójny między ŻSRR, a Niemcami - tó nie zmieniły

się óne dó dnia mójegó aresztówania, wręcz przeciwnie – pód wpływem niepówódzen�  óddziałó� w

Armii  Czerwónej  na  wszystkich  fróntach,  stałem  się  bardziej  nieódpówiedzialny  w  swóich

wypówiedziach  i  nadal  interpretówałem  sytuację  z  pózycji  antyradzieckiej.  Prószę  pódczas

dóchódzenia wziąc� pód uwagę, z<e wszystkie, wymienióne tu, móje wypówiedzi i nastróje nie były

wynikiem  jakichs�  głębókich  antyradzieckich  przekónan� ,  w  swójej  większós�ci  pówstawały

w  rezultacie  lekkómys�lnegó  pódejs�cia  dó  pówaz<nych  spraw  i  łatwówiernegó  stósunku

dó niektó� rych plótek, któ� re dócierały dó mnie w móim ótóczeniu. Nierzadkó móje wypówiedzi

i nastróje antyradzieckie miały przejs�ciówy charakter, kiedy tó tę lub inną mys�l z biegiem czasu

interpretówałem w ódwrótnym sensie, niz<  wczes�niej. Móje wypówiedzi czasami były rózbiez<ne

z  móim  rzeczywistym  pódejs�ciem  dó  sprawy,  wyraz<ając  się  antyradzieckó  jednóczes�nie

sympatyzówałem  z  działaniami  WPK  (b)  i  radzieckiegó  rządu.  U  pódstaw  zgadzałem  się

z działaniami radzieckiegó rządu, pózóstając na radzieckich stanówiskach.

Prótókó� ł zóstał spisany póprawnie według móich słó� w i przeczytany przeze mnie.

H. Neuhaus (pódpis)

Gódzina 6 ranó, 3 grudnia 1941 róku

Przesłuchiwał: Naczelnik 2 Wydziału 3 Żarządu NKWD ŻSRR, starszy lejtnant Pan� stwówej Słuz<by

Bezpieczen� stwa – Oganiesyan

 

Protokół przesłuchania z dnia 28 grudnia 1941 roku, godzina 10:00 rano

Pytanie: Pódczas póprzedniegó przesłuchania 3 grudnia 1941 r. zeznał Pan, z<e przez wiele lat,

będąc  nastawiónym  antyradzieckó,  zajmówał  się  działalnós�cią  antyradziecką.  Czy  Pan  tó

pótwierdza? 



Odpówiedz� :  Tak,  w  pełni  pótwierdzam  zeznania  złóz<óne  przeze  mnie  pódczas  póprzednich

przesłuchan� ,  w  tym  z  dnia  3  grudnia  1941  róku  na  temat  móich  antyradzieckich  nastrójó� w

i wypówiedzi. 

Pytanie: Kiedy wkróczył Pan na drógę działalnós�ci antyradzieckiej? 

Odpówiedz� :  Trudnó  pódac�  dókładną  datę,  kiedy  wkróczyłem  na  drógę  wypówiedzi

antyradzieckich – przyznaję, z<e przez swóją naturę zgniłegó inteligenta, mógłem przez wszystkie

lata  istnienia  władzy  radzieckiej  czasami  wyraz<ac�  antyradzieckie,  a  raczej  nieradzieckie

nastróje14. Pócząwszy ód lat 1937-1938, a zwłaszcza w róku 1939 pó rózpóczęciu wójny Niemiec

przeciwkó Pólsce wierzyłem, z<e  nadchódzi ókres zniszczenia kultury i  wielkich cierpien�  ludzi

i  zacząłem interpretówac�  póczynania WPK (b) i  władzy radzieckiej  z  pózycji  antyradzieckich.

Nalez<y  miec�  na  względzie  tó,  z<e  w ten ókres  póprzedzóny był  ókresem wielkiegó twó� rczegó

rózwóju  ósóbistegó  w mójej  działalnós�ci  jakó  muzyka.  Mys�lałem,  z<e  wszystkó,  có  przydatne,

stwórzóne –  łącznie  ze  mną  –  będzie  zniszczóne,  rózwiane.  W ten spósó� b,  pócząwszy ód  lat

1937-38  zacząłem  nie  zgadzac�  się  z  niektó� rymi  działaniami  WPK  (b)  i  władzy  radzieckiej

w kwestiach pólityki zagranicznej i wewnętrznej i zacząłem je interpretówac�  w nieradzieckim,

ószczerczym duchu.

Pytanie: Czyli uwaz<a Pan, z<e móz< liwemu zniszczeniu kultury i cierpieniu ludzi jest winna władza

radziecka?

Odpówiedz� :  Nie,  nie  władza  radziecka,  a  prówadząca  ku  wójnie  tendencja  faszyzmu z  jednej

stróny  i  póbłaz< liwós�c�  Anglii  w  kwestii  Czechósłówacji,  a  takz<e  lęk  przed  naszą  móz< liwą

niewystarczającą  siłą  dó  stawienia  ópóru  agresji,  dóprówadziły  dó  tegó,  z<e  zacząłem  wątpic�

w móz< liwós�c� ócalenia zdóbyczy kultury. Kierówałem się strachem przed zrujnówaniem kultury.

Pytanie: Pówiedział Pan, z<e w latach 1937-38 i następnych zaczął nie zgadzac�  się z niektó� rymi

działaniami władzy radzieckiej. Czy są Panu znane działania władzy radzieckiej, któ� re mógłyby

przyczynic� się dó zniszczenia zdóbyczy kultury lub przyczynic� się dó agresji?

Odpówiedz� :  Nie,  nigdy nie ódbierałem z<adnych działan�  władzy radzieckiej  jakó skierówanych

przeciwkó kulturze lub przyczyniających się agresji. 

14  Neuhaus “zmiękczył” zarzuty śledczego nie negując jednocześnie tezy zawartej w jego pytaniu (co mogło
wywołać  złość),  a  w odpowiedź  –  w formie  samokrytyki  -  wplótł  słowa Lenina  nazywając  się  “zgniłym
inteligentem”.  Zrobił  to  prawdopodobnie  świadomy  wagi  stawianego  zarzutu  –  większość  przestępstw
“kontrrewolucyjnych” karana była rozstrzelaniem.



Pytanie:  Mó� wi  Pan  nieprawdę.  Dóchódzenie  wykazałó,  z<e  uwaz<ał  Pan  za  niemóz< liwy

w warunkach władzy radzieckiej prawdziwy rózwó� j twó� rczós�ci i zdólnós�ci twó� rczych.

Odpówiedz� : Przyznaję, z<e na póprzednie pytanie udzieliłem nieprawidłówej ódpówiedzi. Muszę

przyznac�, z<e w swóich wypówiedziach rózwijałem wersję, z<e radziecka rzeczywistós�c�  ógranicza

móz< liwós�ci twó� rcze jednóstki. 

Pytanie: Czyli działania władzy radzieckiej, w szczegó� lnós�ci te, któ� re dótyczyły dziedziny sztuki

i rózwóju radzieckiej kultury, interpretówał Pan w duchu antyradzieckim?

Odpówiedz� : Tak, lógika prówadzi dó tegó. Rzeczywis�cie, interpretówałem antyradzieckó działania

władzy radzieckiej w niektó� rych nielicznych kwestiach kultury. 

Pytanie: Czyli zajął Pan stanówiskó óczerniania władzy radzieckiej i uwaz<ał ją za niszczycielkę lub

przynajmniej, hamulec kultury?

Odpówiedz� : Działania władzy radzieckiej w kwestiach kultury i sztuki interpretówałem w duchu

ószczerczym w tym sensie, z<e uwaz<ałem je za ógraniczające móz< liwós�ci twó� rcze utalentówanej

ósóby.

Pytanie:  Dlaczegó bał się  Pan agresji  z pówódu móz< liwegó nieprzygótówania órganizacyjnegó

władzy radzieckiej dó ódparcia agresóra? Czy uwaz<a Pan władzę radziecką za taką?

Odpówiedz� : Najbardziej ze wszystkiegó przeraz<ała mnie pótęga militarnó-techniczna Niemiec.

Pytanie:  Czyli  uwaz<a  Pan,  z<e  wypósaz<enie  techniczne  Armii  Czerwónej  jest  górsze  i  niz<szej

jakós�ci, niz<  armii niemieckiej?

Odpówiedz� : Dókładnie nie wiem, ale wydawałó mi się włas�nie tak, z<e armia niemiecka jest lepiej

uzbrójóna ód Armii Czerwónej.

Pytanie: Móz<e tó wyjas�nia, dlaczegó wypówiadał Pan defetystyczne mys�li w kwestii wójny ŻSRR

z niemieckim najez�dz�cą?

Odpówiedz� :  Nie,  móje wypówiedzi ó móz< liwej klęsce Armii  Czerwónej – przy czym nigdy nie

mys�lałem ó jej óstatecznej póraz<ce -  nie wynikały z tegó, z<e armia niemiecka mógła zwycięz<yc�

dzięki sile lepszegó niz<  Armia Czerwóna, uzbrójenia.

Pytanie: Czym zatem móz<e Pan wyjas�nic� swóje defetystyczne nastróje?



Odpówiedz� :  Móje  defetystyczne  nastróje  przemijały.  Defetystyczne  nastróje  pówstawały

z  pówódu  tegó,  z<e  napótykałem  na  wiele  wewnętrznych  niedóstatkó� w,  któ� re  mógły  stac�  się

przyczyną zakłó� cen�  nórmalnegó, wójennegó z<ycia kraju rad. 

Pytanie: Prószę wymienic�, ó jakie niedóstatki chódzi. 

Odpówiedz� : W swójej większós�ci były tó óceny póprzez analógię tj. jes� li u nas w kónserwatórium

istniała biurókracja, zbędne zamieszanie, tó ja uógó� lniałem i ódnósiłem tó dó całegó radzieckiegó

aparatu,  a  w  niektó� rych  kwestiach  i  armii.  Jes� li  w  sklepach  znajdówałem  małó  artykułó� w

spóz<ywczych  i  góspódarstwa  dómówegó,  tó  taki  niedóbó� r  był  ógó� lnie  dópuszczalny,

z  wyłączeniem armii.  Wydawałó  mi  się,  z<e  te  niedóbóry istnieją  wszędzie  i  staną się  –  a  pó

pierwszych niepówódzeniach Armii Czerwónej zaczęły stawac� się – przyczyną klęski.

Pytanie:  Ż  Pan� skich  zeznan�  wynika,  z<e  wewnętrzna  sytuacja  faszystówskich  Niemiec  jest

stabilniejsza i silniejsza ód sytuacji wewnętrznej Żwiązku Radzieckiegó? Czy tak?

Odpówiedz� : Wewnętrzna sytuacja faszystówskich Niemiec według mnie pózóstawała niestabilna.

Uwaz<ałem, z<e cała faszystówska pólityka zbudówana jest na fałszywej ideólógii. Dlategó, nawet

jes� li  wypówiadałem nastróje defetystyczne, tó były óne spówódówane – pónównie – strachem

przed nadciągającym wrógiem.

Pytanie:  Dlaczegó,  wierząc  w  óstateczne  zwycięstwó  Armii  Czerwónej  –  jak  Pan  twierdzi  –

i  w  óbliczu  niebezpieczen� stwa  wiszącegó  nad  Móskwą,  ódrzucił  Pan  óficjalną  própózycję

ewakuacji z Móskwy Pana i Pan� skiej ródziny?

Odpówiedz� : Chóc� zabrzmi tó nieprzekónującó – jedną z przyczyn był brak pieniędzy.

Pytanie: Czy był Pan słabó zabezpieczóny finansówó? 

Odpówiedz� :  Nie,  zarabiałem  wystarczającó  i,  pómimó  duz<ej  ródziny,  nie  ódczuwałem

niedóstatkó� w materialnych.

Pytanie: Czyli miał Pan chwilówe trudnós�ci finansówe? 

Odpówiedz� :  Tak,  przed  wyjazdem pótrzebne  były  wydatki  na  pódró� z<  i  inne  nieprzewidziane

s�ródki, by ewakuówac� duz<ą ródzinę, dódatkówó z chórą tes�ciówą, któ� ra ma 78 lat. 

Pytanie: Czy zwró� cił się Pan ó pómóc?

Odpówiedz� : Nie, nie zwró� ciłem się ó pómóc, póniewaz<  uwaz<ałem, z<e tó niestósówne.



Pytanie: Czyli Pan� skim zdaniem stósówniej jest zóstac�, w przypadku móz< liwej ókupacji Móskwy

przez wróga, niz<  zwró� cic� się dó órganó� w swójej własnej władzy ó pómóc? 

Odpówiedz� : Wiedziałem, z<e z<aden z móich wspó� łpracównikó� w nie zwracał się ó pómóc, dlategó

uwaz<ałem, z<e póruszanie tej kwestii jest wielce niestósówne. 

Pytanie:  Pró� buje  Pan  wprówadzic�  dóchódzenie  w  błąd.  Prószę  złóz<yc�  prawdziwe  zeznania

ó rzeczywistych pówódach ódmówy ewakuacji.

Odpówiedz� : W mójej ródzinie, ws�ró� d móz< liwych ópcji, dópuszczalis�my sytuację, kiedy przyszłóby

nam  zóstac�  w  ókupówanym  przez  wróga  mies�cie  i  mimó  tó,  uwaz<ałem  ewakuówanie  się  za

sytuację trudniejszą, niz<  ta.

Pytanie: Có Pan mys�lał róbic� u Niemcó� w?

Odpówiedz� :  Szczegó� łówó  ó  tym  nie  mys�lałem.  Jednak  wiedziałem,  z<e  dla  mnie  jakó  muzyka

perspektywa była pónura.

Pytanie: Czy lubi Pan swó� j zawó� d muzyka? 

Odpówiedz� :  Tak,  zdecydówanie – muzykę uwaz<ałem za tres�c�  całej mójej z<yciówej działalnós�ci

i wszystkie swóje siły pós�więcałem na jej rózkwit.

Pytanie: Jak więc w takim razie rózumiec�  Pan� skie zeznania ó tym, z<e dópuszczał Pan sytuację

zóstania  u  Niemcó� w,  wiedząc,  z<e  tó  wykluczałóby  móz< liwós�c�  wykónywania  przez  Pana

ukóchanegó zawódu? Czyz<  nieprawdziwym będzie przyznanie, z<e Pan� skie antyradzieckie póglądy

na  temat  ógraniczónych  móz< liwós�ci  jednóstki  w  radzieckiej  rzeczywistós�ci,  dóprówadziły  dó

s�wiadómej decyzji pózóstania u wróga?

Odpówiedz� :  Na ró� wni  z  móimi antyradzieckimi  nastrójami w próblematycznej  kwestii  sztuki,

trzymałem  się  zdania,  z<e  faszyzm  jest  wrógiem  kultury  i  faszyzm  dla  kultury  jest  zgubny.

Dlategó nie miałem chęci zóstania u wróga.

Pytanie:  Pan� skim zdaniem ókazuje się,  z<e  sztuka ani w Żwiązku Radzieckim, ani tym bardziej

w krajach faszystówskich nie będzie się rózwijac�.  Prószę zeznac�,  w jakimz<e tó innym systemie

widzi Pan móz< liwós�ci swóbódnegó rózwóju autentycznej kultury?



Odpówiedz� :  Prawdziwa  kultura  i  jej  rózkwit,  móim  zdaniem,  zacznie  się  nie  wczes�niej

niz<  za  kilkadziesiąt  lat,  kiedy  idea  sócjalizmu  zatriumfuje  we  wszystkich  krajach  Európy

i kiedy faszyzm przestanie istniec�.

Pytanie:  Czyli  pózóstaje  Pan  przy  swóim  antyradzieckim  stanówisku,  z<e  óbecnie

w Żwiązku Radzieckim nie istnieje póstępówa i prawdziwa kultura, i z<e warunki dla jej wdraz<ania

pózóstają ógraniczóne?

Odpówiedz� :  Mó� wiąc  ó  prawdziwej  kulturze,  miałem  na  mys�li  wyz<yny,  jakie  ludzkós�c�  będzie

w stanie ósiągnąc� w warunkach wólnegó, kómunistycznegó trudu, i któ� rych przez te lata istnienia

władzy radzieckiej nie ósiągniętó i nie mógłyby byc� ósiągnięte. 

Pytanie:  Prószę  wymienic�  ósóby,  przy  któ� rych  wyraz<ał  Pan  swóje  antyradzieckie  nastróje

i sytuacje, w któ� rych dó tegó dóchódziłó.

Odpówiedz� : SPwiadkami móich antyradzieckich nastrójó� w-wypówiedzi byli:

Mója z<óna Neuhaus Milica Siergiejewna, lat 51, Rósjanka, bezpartyjna, góspódyni dómówa, któ� ra

nie tylkó była s�wiadkiem móich antyradzieckich wypówiedzi, ale i sama takie wypówiadała, mó� j

student  Richter  SPwiatósław Tóefilówicz,  syn  Niemca,  lat  26,  któ� ry  mieszkał  u  mnie  w dómu

i zajmówał się studiami pianistycznymi pód móim kierunkiem. Swóich przemys�len�  nie wyraz<ał

i móim zdaniem jest ósóbą apólityczną, pósiada ógrómny wręcz genialny talent15. 

Częstó  u  mnie  bywał,  a  nawet  nócówał  Wiederników  Anatólij  Iwanówicz,  mó� j  student,

pósiadający wyjątkówó duz<y talent, ma 22-23 lata, bezpartyjny, pó kónflikcie związanym z Kóleją

Wschódnióchin� ską  Wiederników  z  ródzicami  przyjechał  dó  ŻSRR  z  Harbinu,  a  pó  róku  jegó

ródzice byli represjónówani, ójciec zniknął, a z matką kóntynuówał kórespóndencję16. 

15  Neuhaus broni Richtera – kilka miesięcy wcześniej jego ojciec, Teofil (Niemiec z Odessy) został stracony
za szpiegostwo na rzecz Niemiec. Przyczyną uznania go za szpiega była wizyta w konsulacie Niemiec na
początku  lat  trzydziestych.  Ojciec  Richtera  zginął,  ponieważ  zrozpaczony  zdradą  żony  nie  uciekł  –  tak,
jak zrobiła to jego żona wraz z niemieckim kochankiem – i dał się zatrzymać władzom radzieckim, które
skazały go na śmierć.

16 Centrum  administracyjnym Kolei  Wschodniochińskiej  był  chiński  Harbin,  w  którym  Wiedernikow
się  urodził.  Po  Rewolucji  Październikowej kolej  stała się obiektem  sporu  pomiędzy  ZSRR  i  Chinami.
Od 1924 roku kolej ta była zarządzana wspólnie przez oba kraje. W 1929 roku Chińczycy przejęli jednostron-
ną  kontrolę  nad  Koleją  Wschodniochińską,  aresztując  kilkuset  radzieckich  pracowników  i zamykając
należące do strony radzieckiej  magazyny. W odpowiedzi  ZSRR  zerwał stosunki dyplomatyczne z Chinami.
Starcia na granicy, do których regularnie dochodziło, przerodziły się w otwarty konflikt wojenny.

Pod koniec lat 30-tych.  rodzice Wiedernikowa stali się ofiarami represji stalinowskich – jego ojciec został
rozstrzelany, a matkę skazano na 8 lat więzienia.



Móje kuzynki Blumenfeld Nina Feliksówna, Natalia Feliksówna, Olga Feliksówna mieszkające przy

ulicy  Wórówskiegó,  dóm  na  rógu  z  ulicą  Małó-Rz<ewską  numer  2  mieszkania  8.

Móich  pójedynczych  wypówiedzi  mógli  słuchac�  takz<e  mói  znani  studenci  –  Jaków  Żak

i Emil Gilels. Póza tym, w ciągu óstatnich kilku lat przyjaz�niłem się z emigrantką Aichinger Sylwią

Fiódórówną, Szwajcarką z naródówós�ci,  zdaje się  człónkinią Kómunistycznej Partii  Szwajcarii,

któ� ra czasami strófówała mnie lub nawet róbiła wyrzuty za tó, z<e wypówiadałem nieradzieckie

nastróje17. Pónadtó częstó rózmawiałem ze swóimi wspó� łpracównikami.

Pytanie:  Któ� ra  z  wymieniónych  przez  Pana  ósó� b,  póza  Pan� ską  z<óną,  pódzielała  Pan� skie

antyradzieckie nastróje?

Odpówiedz� : ŻF adna z wymieniónych ósó� b nie pódzielała móich póglądó� w, jes� li nie brac� pód uwagę

móich kuzynek,  któ� re  z  pówódu trudnych warunkó� w z<ycia  nieustannie  zrzędzą i  są  zgniłymi

filisterkami. 

Prótókó� ł zóstał spisany póprawnie według móich słó� w i przeczytany przeze mnie. 

H. Neuhaus (pódpis)

Przesłuchiwał:  Naczelnik  2  Wydziału  1  Działu  3  Żarządu  NKWD  ŻSRR,  starszy  lejtnant

Pan� stwówej Słuz<by Bezpieczen� stwa – Oganiesyan

Temu prótókółówi tówarzyszy dópisek autórstwa Milicy Neuhaus.

17  Wiedząc, że Sylwia Aichinger – z racji nazwiska i pochodzenia jest “na celowniku” NKWD – Neuhaus
przedstawia ją w korzystnym świetle.



“Ewidentnie widac�, z<e słówa »antyradziecki«, »ószczerczy«, »nieradziecki« tó ócena wypówiedzi

Henryka  Gustawówicza  zróbióna  przez  s� ledczegó  prówadzącegó  przesłuchanie18.

Słówami “zgniły inteligent”, Neuhaus cytuje W. I. Lenina.

Najwyraz�niej  w  dónósach  mó� wiónó,  z<e  Milica  Siergiejewna  i  kuzynki  Blumenfeld  wyraz<ają

póglądy antyradzieckie.  Na szczęs�cie z<adna z nich nie zóstała aresztówana. Pódczas kólejnych

przesłuchan�  s� ledczy dópytywali  G.G.  ó Jegó znajómych- óbcókrajówcó� w póza granicami ŻSRR.

H.G.19 ópówiedział  ó  swóich krewnych mieszkających za granicą i  ó  znajómych mieszkających

w  ŻSRR.  Ws�ró� d  jegó  krewnych  i  przyjació� ł  nie  znaleziónó  szpiegó� w.  H.  G.  pódczas  swójegó

aresztówania  przez  cały  czas  (8,5  miesiąca)  przebywał  w  więzieniu  na  Łubiance.

Okółó pó� ł róku przebywał w celi jednóósóbówej. Więz�nió� w karmiónó kleikiem ze s�ledziówych

ógónó� w i  kawałkiem chleba.  Paczki dla H. G.  nie były dózwólóne. U H. G.  zaczął się szkórbut,

wypadły mu prawie wszystkie zęby. Na pierwszą paczkę pózwólónó pó� ł róku pó aresztówaniu.

M.W.  Judina  póinfórmówała  ó  tym  wszystkich  znajómych,  któ� rzy  byli  w  Móskwie  i  zebranó

paczkę. Ró� z<ne pródukty przynies� li M. W. Judina, E. G. Gilels, J. I. Żak, S. T. Richter, T. A. Chludówa,

E. A. Sófrónicka, W. I. Próchórówa, N. A. Siewiercówa20 i inni.

SP ledczy  kilkukrótnie  przedłuz<ali  ókres  s� ledztwa,  by  ujawnic�  pówiązania  szpiegówskie.

SP ledczy  pró� bówali  wymusic�  na  H.  G.  przyznanie  się  dó  działalnós�ci  szpiegówskiej.

ŻF eby  H.  G.  pódpisał  przyznanie  się  dó  tegó,  sadzanó  gó  na  wysókim  tabórecie,  tak  by  nógi

nie sięgały dó pódłógi i s�wiecónó w óczy jaskrawym s�wiatłem. Kiedy zamykał óczy, huczeli mu

czyms�  nad  główą.  Jedna  z  krewnych  zapytała  gó,  jak  tó  wszystkó  wytrzymał.

H.  G.  ódpówiedział  »Wiedziałem,  z<e  jes� li  pódpiszę  –  tó  kóniec.« H.  G.  nie  pódpisał  z<adnegó

kłamstwa.”

18  Nie  zgadzam  się  z  córką  Neuhausa  –  przypuszczam,  że  parafrazował  On  wypowiedzi  śledczych,
by  częściowo  modyfikować  ich  zarzuty,  a  powtarzając  całe  frazy  chciał  sprawić  wrażenie  współpracy
i pokory.

19   H. G. to skrót od imienia i otcziestwa Neuhausa – Henryk Gustawowicz.

20  Wymienione osoby to crème de la crème rosyjskiej inteligencji (min. wybitni pianiści – w tym „ulubiona
pianistka Stalina”, Maria Judina oraz występujący na jego polecenie dla żołnierzy frontowych, Emil Gilels
oraz córka znakomitego kompozytora, Aleksandra Skriabina).



Protokół zakończenia śledztwa

1942  rók,  dnia  22  maja,  Ja  starszy  s� ledczy  piónu  s� ledczegó  3  Żarządu NKWD  ŻSRR,

Lejtnant  G.  B.  Krukówski  rózpatrzyłem  materiały  s� ledztwa  nr  3463  w  sprawie  óskarz<enia

Neuhausa  Henryka  Gustawówicza  ó  przestępstwó  ókres� lóne  w  Art.  58  pózycja  10

Kódeksu Karnegó Rósyjskiej Federacyjnej Sócjalistycznej Republiki Radzieckiej 21

Uznawszy  wstępne  dóchódzenie  w  sprawie  za  zakón� czóne,  a  uzyskane  infórmacje  za

wystarczające  dó  przedstawienia  sądówi,  kierując  się  Art.  206  Kódeksu  Karnegó,

pówiadómiłem ó tym óskarz<ónegó, przedstawiłem dó zapóznania się cały materiał w sprawie

i zapytałem, czy óskarz<óny chciałby ó cókólwiek uzupełnic�  wniósek. Oskarz<óny Neuhaus H. G.

zapóznał się z materiałami s�ledztwa, ós�wiadczył, z<e:

„Materiały  sprawy  zgrómadzóne  na  59  strónach  przeczytałem w  całós�ci.  Pótwierdzam  swóje

zeznania  na  temat  antyradzieckich  wypówiedzi,  zaprzeczam  jakimkólwiek  pówiązanióm

antyradzieckim, a tym bardziej jakiejkólwiek działalnós�ci szpiegówskiej. Nie mam nic więcej dó

dódania dó swóich zeznan� .”

Pódpis óskarz<ónegó H. Neuhaus

SP ledczy piónu s� ledczegó 3 Żarządu NKWD ŻSRR Krukówski

21 Artykuł 58 kodeksu karnego – artykuł, na podstawie którego aresztowano podejrzanych o działalność
kontrrewolucyjną, wszedł w życie w 1927 r. i składał się z 14 obszernych przepisów. Każdy z nich oznaczony
był  numerem  artykułu  i  znacznikiem  numerycznym  (odpowiednikiem  paragrafów).
Artykuł  58  był  wielokrotnie  modyfikowany  –  w  szczególności  punkt  pierwszy,  który  w  roku  1934
uzupełniono o listę precyzującą jego rozumienie.  Artykuł 58 wprowadzał pojęcie „wroga ludu” – stawał się
nim każdy, którego czyny można było przypisać do punktów od 2 do 13. 

Art.  58 punkt  10 –  to  nie  szpiegostwo,  a  „Propaganda lub  agitacja  zawierająca  wezwanie  do  obalenia,
podważenia  lub  osłabienia  władzy  radzieckiej.”  Prawdopodobnie  pod  wpływem  petycji  do  Stalina,
w  trakcie  śledztwa  zmieniono  klasyfikację  czynu,  ponieważ  szpiegostwa  dotyczy  Art.  58  punkt  6.
Z zarzutem szpiegostwa Neuhaus nie miał szans na przeżycie – stąd zmiana.



Akt oskarżenia 25 maja 1942 roku

Na  pódstawie  infórmacji  wywiadówczych,  dó  któ� rych  dótarłó  NKWD  ŻSRR  ó  tym,

z<e Neuhaus H. G.  zajmuje się antyradziecką agitacją, wyraz<a zamiar óczekiwania na przybycie

Niemcó� w  i  z  tegó  pówódu  ódmawia  ewakuacji  z  miasta  Móskwy,  Neuhaus  4.11.41  zóstał

aresztówany i póciągnięty dó ódpówiedzialnós�ci karnej.

W tóku s�ledztwa w tej sprawie ustalónó, z<e Neuhaus przez wiele lat prówadził antyradzieckie

rózmówy na szereg kwestii pólityki rządu radzieckiegó i WPK (b). 

Był wrógó nastawióny dó faktu wyzwólenia zachódnich regiónó� w Ukrainy i Białórusi, następnie

dó ustanówienia władzy radzieckiej w krajach bałtyckich, Neuhaus twierdził, z<e tó ingerówanie

ŻSRR w wewnętrzne sprawy tych pan� stw, a takz<e ószczerczó interpretówał pólitykę radzieckiegó

rządu w kwestii wójny radzieckó-fin� skiej.

Krytykując z pózycji antyradzieckich dekrety Rady Najwyz<szej ŻSRR ó wzmócnieniu dyscypliny

pracy, ustanówieniu 8-gódzinnegó dnia pracy i 7-dniówegó tygódnia pracy, ustaleniu czesnegó,

Neuhaus  óczerniał  radziecką  demókrację,  głósił  tezy  ó  naruszaniu  wólnós�ci  ósóbistej

i  ógraniczónych  móz< liwós�ciach  działalnós�ci  twó� rczej  w  dziedzinie  literatury,  muzyki  itp.

w warunkach radzieckiej rzeczywistós�ci.

W  związku  z  wójną  radzieckó-niemiecką,  Neuhaus  wyraz<ał  nastróje  defetystyczne  mó� wiąc

ó nieuchrónnós�ci klęski Żwiązku Radzieckiegó i ódmó� wił pódpisania się pód artykułem grupy

pracównikó� w nauki i sztuki, ópublikówanym w móskiewskiej prasie ód tytułem „Nie póddamy

Móskwy”. Neuhaus zaprzecza, z<e zamierzał pózóstac�  w Móskwie w óczekiwaniu na wkróczenie

Niemcó� w i swóją ódmówę ewakuacji tłumaczy ókólicznós�ciami ródzinnymi. 

Na tej pódstawie jest óskarz<óny ó pópełnienie przestępstw z Art. 58 punkt 10 częs�c�  2 kódeksu

karnegó RFSRR22. 

Częs�ciówó przyznał się. Obciąz<ają gó materiały agenturalne.

22  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka 



Biórąc  pód  uwagę,  z<e  s� ledztwó  w  tej  sprawie  zóstałó  zakón� czóne,  a  prówadzóne  byłó  na

pódstawie  Artykułu 208 kódeksu póstępówania  karnegó  na  pólecenie  NKWD ŻSRR N001613

ód dnia 20.09.1941 róku

uwaz<am, z<e

Sprawę  dótyczącą  zarzutó� w  H.  G.  Neuhausa  nalez<y  skierówac�  dó  rózpatrzenia  przez

Nadzwyczajne Żgrómadzenie NKWD ŻSRR, ustalając dla niegó karę – 5 lat zsyłki. 

Akt óskarz<enia spórządzónó w Móskwie, 23 maja 1942 róku.

SP ledczy Wydziału SP ledczegó 3 Żarządu NKWD ŻSRR lejtnant Pan� stwówej Słuz<by Bezpieczen� stwa

Krukówski

Naczelnik Wydziału SP ledczegó 3 Żarządu NKWD ŻSRR lejtnant Pan� stwówej Słuz<by Bezpieczen� -

stwa Rublew

„Wyraz<ający zgódę” Naczelnik Piónu SP ledczegó 3 Żarządu NKWD ŻSRR majór Pan� stwówej Słuz<by

Bezpieczen� stwa Esaulów

W sprawie nie ma dówódó� w rzeczówych. Krukówski

Wyciąg z protokołu nr 53-M Nadzwyczajnego Zgromadzenia NKWD ZSRR z dnia 4 lipca

1942 r. 

Neuhausa H.  G.  za  wypówiedzi  antyradzieckie wydalic� z  Móskwy  na  ókres  pięciu  lat,

licząc  ód  4.11.41  z  zakazem  zamieszkania  na  óbszarach  ó  ógraniczónym  dóstępie.

Żwólnic� z aresztu. 

Dópisek Milicy Neuhaus –



„H. G. zóstał zwólnióny z więzienia 19 lipca 1942 r. Trzy tygódnie pó� z�niej H. G. zóstał wysłany na

wygnanie  dó  Obwódu  Swierdłówskiegó.  Dzięki  staranióm  ucznió� w  E.G.  Gilelsa,  B.S.  Marantz,

S.S.  Bendyckiegó  i  dyrektóra  Kónserwatórium  Kijówskiegó  A.M.  Lufera,  H.  G.  mó� gł  pózóstac�

w Swierdłówsku. Jesienią 1944 róku H. G. przyjechał dó Móskwy, jakó człónek jury przeglądu

młódych muzykó� w. Grupa działaczy kultury napisała petycję, by H. G. mó� gł pózóstac� w Móskwie.”

Do Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Towarzysza M. I. Kalinina

Żwracamy  się  z  prós�bą  ó  przywró� cenie  prawa  zamieszkania  w  Móskwie  Henrykówi

Gustawówiczówi Neuhausówi, jednemu z najwybitniejszych muzykó� w naszych czasó� w. 

Pómimó swójegó nierósyjskiegó nazwiska H. G. Neuhaus jest bez wątpienia rósyjskim, radzieckim

artystą  pósługującym  się  radzieckim  stylem  pracy  twó� rczej,  wybitnym  przedstawicielem

i  própagatórem  włas�nie  rósyjskiej  radzieckiej  kultury  -  jednym z  najlepszych  wykónawcó� w

rósyjskich i radzieckich kómpózytóró� w. W Móskwie znajduje się ródzina, mieszkanie i instrument

Neuhausa.  W  Móskwie  takz<e  –  w  sanatórium  dla  chórych  na  gruz� licę  –  przebywa jegó  syn

w bardzó cięz<kim stanie.

Sam H. G. Neuhaus drugi rók jest w Swierdłówsku w trudnych warunkach móralnych i z<yciówych,

bez ródziny, instrumentu i swójej klasy w Kónserwatórium Móskiewskim, z któ� rej wyszłó wielu

zwycięzcó� w  wszechzwiązkówych  i  międzynaródówych  kónkursó� w,  wielkich  artystó� w,

pedagógó� w i innych ósóbówós�ci muzycznych.

H. G. Neuhaus znajduje się w bardzó cięz<kim stanie psychicznym ró� wniez<  z pówódu niemóz<nós�ci

ódwiedzenia  swójegó  chóregó syna. Wszystkó tó niewątpliwie grózi óbniz<eniem jegó ógrómnej

wartós�ci, jakó jednej z waz<niejszych ósóbówós�ci muzycznych. 

Mamy nadzieję na pówódzenie naszej petycji, póniewaz<  pówró� t dó Móskwy H. G. Neuhausa jest

w interesie naszej rósyjskiej radzieckiej sztuki23.

Ludówy Artysta ŻSRR, laureat Nagródy Stalinówskiej I. Móskwin24

23  Dobór nazwisk wydaje  się dobrze przemyślany przez twórców petycji.  Kalinin  mógł  spojrzeć  na nią
przychylniejszym okiem,  ponieważ  podpisały  ją  osoby  “niebudzące”  wątpliwości,  odznaczone  Nagrodami
Stalinowskimi,  związane  z  ruchem  rewolucyjnym  lub  tymi  sztukami,  które  lubił  Stalin.
Dodajmy, że w tym czasie żona Kalinina przebywała w łagrze, do którego wysłał ją Stalin.



Ludówy Artysta ŻSRR, laureat Nagródy Stalinówskiej Wasilij Kaczałów25

Laureat Nagró� d Stalinówskich S. Michałków26

Laureat Nagró� d Stalinówskich, Żasłuz<óny Działacz Sztuk D. Szóstakówicz 27

Ludówy Artysta RFSRR wielókrótnie ódznaczany prófesór K. Igumnów28

Aleksiej Tółstój akademik29

M. Neczkina30

Dópisek Milicy Neuhaus

„Osóbną petycję napisał  dyrektór Kónserwatórium Móskiewskiegó,  kómpózytór W. J.  Szebalin.

Dzięki tym petycjóm H. G. pózwólónó pózóstac� w Móskwie. 

Spóstrzez<enie.  W  gazetach  Prawda,  Izwiestija,  Krasnaja  Zwiezda,  Moskowskij bolszewik

(wczes�niej  tak  nazywała  się  Moskowskaja  Prawda),  Wieczernaja  Moskwa z  paz�dziernika

i listópada 1941 r. nie znaleziónó artykułu Nie oddamy Moskwy.”

24 Iwan Michajłowicz Moskwin – aktor, słynny recytator

25 Wasilij Iwanowicz Kaczałow - czołowy rosyjski aktor teatralny z trupy Stanisławskiego 

26 Siergiej Władymirowicz Michałkow- autor książek i wierszy dla dzieci, twórca tekstu hymnu ZSRR

27 Dymitr Dymitrowicz Szostakowicz - kompozytor

28 Konstantin Nikołajewicz Igumnow- pianista, wybitny pedagog fortepianu

29 Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj - pisarz, propagandzista komunistyczny, idealizujący Stalina jako następcę
Piotra Wielkiego

30 Milica Wasiliewna Neczkina, znakomita historyczka specjalizująca się w dziejach ruchów rewolucyjnych
XIX wieku.



Publikacji tówarzyszy  ópracówany prawdópódóbnie przez Milicę Neuhaus31  indeks ósó� b.

Indeks osób32:

– Aichinger Sylwia Fiódórówna (1906-1987) uródzóna w Żurichu (Szwajcaria), przyjechała dó

ŻSRR na póczątku lat 30-tych, altówiólistka33, trzecia z<óna H. G. Neuhausa.

– Aleksandrów Anatólij Nikółajewicz (1888-1982) – kómpózytór, prófesór Kónserwatórium Mó-

skiewskiegó, Ludówy Artysta ŻSRR, Nagróda Stalinówska w 1951 róku

–  Asmus  Walentyn  Ferdynandówicz  (1894-1975)  –  filózóf,  lógik,  prófesór  Uniwersytetu

Móskiewskiegó, Nagróda Stalinówska w 1943 róku

–  Bendycki  Siemión  Sółómónówicz  (1908-1993)  –  pianista,  uczen�  H.  G.  Neuhausa,  prófesór

Kónserwatórium Saratówskiegó

– Blumenfeld Feliks Michajłówicz (1863-1931) – kómpózytór, dyrygent, pianista, prófesór Kón-

serwatórium Móskiewskiegó, Żasłuz<óny Działacz Sztuk RFSRR, wuj H. G. Neuhausa34 

–  Wiederników  Anatólij  Iwanówicz  (1920  –  1993)  –  uródzóny  w  Harbinie  (Mandz<uria),

przyjechał  dó  ŻSRR  w róku  1936,  pianista,  uczen�  H.  G.  Neuhausa,  prófesór  Kónserwatórium

Móskiewskiegó

– Gabryczewski Aleksander Geórgijewicz (1891-1968) – históryk sztuki, człónek-kórespóndent

Akademii Architektury ŻSRR, prófesór Uniwersytetu Móskiewskiegó35 

31   Z małymi wyjątkami brak w nim informacji o śmierci osób, które zmarły po niej. Co interesujące, oprócz
wykonywanego zawodu i formy relacji z Nauhausem, w indeksie zaznaczona jest pozycja i znaczenie danej
osoby w państwie czasu stalinizmu np.  otrzymane Nagrody Stalinowskie  i  tytuły  honorowe.  To de facto
informacja,  jak  wiele  wymienione  osoby  ryzykowały  stając  po  stronie  aresztowanego  za  szpiegostwo
profesora, czyli pisząc i podpisując petycje w sprawie Jego uwolnienia.

32  Zachowany został porządek alfabetyczny oryginału, czyli alfabetu rosyjskiego.

33   Inne źródła podają informację, że była skrzypaczką. Milica Neuhaus zapewne nie myli się, co do zawodu
macochy i była ona altowiolistką.

34   To brat Jego matki, Olgi Blumenfeld  - oboje byli zaś dziećmi Marii Szymanowskiej.

35   Był bliskim przyjacielem H. Neuhausa, obu aresztowano go tego samego dnia.



– Gilels Emil Grigóriewicz (1916-1985) – pianista, uczen�  H. G. Neuhausa, Ludówy Artysta ŻSRR,

Nagróda  Stalinówska  w  1946  róku,  Nagróda  Leninówska  w  1962  róku,  Bóhater  Pracy

Sócjalistycznej

– Górnóstajewa Wiera Wasiliewna (ur. w  róku 192936) – pianistka, uczennica H. G. Neuhausa,

prófesórka Kónserwatórium Móskiewskiegó

– Gutman Teódór Dawidówicz (1905-1995) – pianista, uczen�  H. G. Neuhausa, prófesór Instytutu

Muzycznegó im. Gniesinych37

– Żak Jaków Izrailewicz (1913-1976) - pianista, uczen�  H. G. Neuhausa, prófesór Kónserwatórium

Móskiewskiegó, Ludówy Artysta ŻSRR

– Iwanów Wsiewółód Wiaczesławówicz (1895-1963) - pisarz

–  Igumnów  Kónstantin  Nikółajewicz  (1873-1948)  –  pianista,  prófesór  Kónserwatórium

Móskiewskiegó, Ludówy Artysta ŻSRR, Nagróda Stalinówska w 1946 róku

–  Kaczałów  Wasilij  Iwanówicz  (1875-1948)  –  aktór  Móskiewskiegó  Akademickiegó  Teatru

Artystycznegó38, Ludówy Artysta ŻSRR, Nagróda Stalinówska w 1943 róku 

– Krajniew Władymir Wsiewółódówicz (ur.  w 1944 róku39)   –  pianista,  uczen�  H.  G.  Neuhausa

i S. H40, prófesór Kónserwatórium Hannówerskiegó 41 (Niemcy) 

–  Lufer  Abram  Michajłówicz  (1905-1948)  –  pianista,  prófesór,  ód  1934  róku  dyrektór

Kónserwatórium Kijówskiegó

–  Liubimów  Aleksiej  Bórysówicz  (ur.  w  1944  róku)  –  pianista,  uczen�   H.  G.  Neuhausa

i L. N. Naumówa

36   Zmarła w roku 2015.

37  Obecna nazwa to Rosyjska Akademia Muzyki im. Gniesinych.

38   Powszechnie używaną nazwą tego teatru jest skrót MChAT.

39  Zmarł w roku 2011.

40   S. H. to Stanisław Henrykowicz Neuhaus, czyli syn Henryka zwany Stasikiem – pianista i asystent swojego
ojca w Konserwatorium Moskiewskim.

41  Właściwą nazwą jest Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.



– Malinin Jewgienij Wasiliewicz (ur. w 1930 róku42) – pianista, uczen�  H. G. Neuhausa, Ludówy

Artysta ŻSRR, prófesór Kónserwatórium Kasselskiegó43 (Niemcy)

–  Marantz  Berta  Sółómónówna  (1907-1998)  –  pianistka,  uczennica  H.  G.  Neuhausa,

prófesórka Kónserwatórium Górkówskiegó44, Berta Marantz była pierwszą z<óną wymieniónegó

wczes�niej, Siemióna Bendyckiegó

– Michałków Siergiej Władymirówicz (ur. w 1913 róku45) – bajkópisarz, Nagróda Stalinówska  

w latach 1941, 1942, 1950, Nagróda Leninówska w 1970 róku, Bóhater Pracy Sócjalistycznej

–  Mógilewski  Jewgienij  Gedeónówicz  (ur.   w  róku  1945)  -  pianista,  uczen�  H.  G.  Neuhausa

i J. I. Żaka, prófesór Kónserwatórium Brukselskiegó46 (Belgia) 

–  Móskwin  Iwan  Michajłówicz  (1874-1946)  -  aktór  Móskiewskiegó  Akademickiegó  Teatru

Artystycznegó, Ludówy Artysta ŻSRR, Nagróda Stalinówska w latach 1943, 1946

– Nasedkin Aleksiej Arkadiewicz (ur. w róku 194247) - pianista, uczen�  H. G. Neuhausa, prófesór

Kónserwatórium Móskiewskiegó

– Naumów Lew Mikółajewicz (ur.  w róku 192548) -  pianista,  uczen�  H.  G.  Neuhausa49,  prófesór

Kónserwatórium Móskiewskiegó,  Żasłuz<óny Działacz Sztuk RFSRR

– Neuhaus Adrian Henrykówicz (1925-1945) – syn H. G. Neuhausa zmały na gruz� licę50

42   Zmarł w roku 2001.

43  Właściwą nazwą jest Musikakademie der Stadt Kassel.

44   Nazwa  obowiązywała  do  roku  1990,  obecnie  to  Niżnonowogrodzkie  Państwowe  Konserwatorium
im. Glinki.

45  Zmarł w roku 2009. 

46  Właściwą nazwą jest Conservatoire Royal de Bruxelles.

47  Zmarł w roku 2014.

48   Zmarł w roku 2005.

49   Był asystentem Neuhausa, a po Jego śmierci – następcą. Odznaczono go także tytułem Zasłużony Artysta
RFSRR.

50  Adik od dziecka chorował na gruźlicę kości, zmarł w kwietniu 1945 r. mimo amputacji zajętej gruźlicą
nogi.



– Neuhaus Milica Siergiejewna (1890-1962) – druga z<óna H. G. Neuhausa51

– Neuhaus Stanisław Henrykówicz (1927-1980) – syn i uczen�  H. G. Neuhausa, pianista, prófesór

Kónserwatórium Móskiewskiegó52

–  Neczkina  Milica  Wasiliewna  (1901-1985)  –  históryk,  akademik  Akademii  Nauk  ŻSRR,

Nagróda Stalinówska w róku 1948

– Pasternak Bórys Leónidówicz (1890-1960) – póeta, laureat Nagródy Nóbla w róku 1958

–  Pasternak  Żinajda  Mikółajewna53 (1897-1966)  –  muzyk,  uczennica  H.  G.  Neuhausa,

pierwsza z<óna H. G. Neuhausa, druga z<óna B. L. Pasternaka

–  Pógódin  Mikółaj  Fiódórówicz  (1900-1962)  –  pisarz,  dramaturg,  Nagródy  Stalinówskie

w latach 1941, 1951, Nagróda Leninówska w róku 1959

–  Prókófiew  Siergiej  Siergiejewicz  (1891-1953)  –  kómpózytór,  dyrygent,  pianista,  prófesór

Kónserwatórium Móskiewskiegó, Ludówy Artysta RFSRR, Nagródy Stalinówskie w latach 1943,

1946 (trzykrótna), 1947, 1951

–  Prókófiewa  Lina  Iwanówna  (1897-1990)  –  s�piewaczka  występująca  pód  pseudónimem

Lina Lubera, pierwsza z<óna S. S. Prókófiewa, Hiszpanka

– Próchórówa Wiera Iwanówna (ur. w róku 191854) – bratanica M. S. Neuhaus, wykładówczyni

Móskiewskiegó Instytutu Językó� w Obcych

– Richter SPwiatósław Teófilówicz (1915-1997) – pianista, uczen�  H. G. Neuhausa, Ludówy Artysta

ŻSRR,  Nagróda  Stalinówska  w  róku  1950,  Nagróda  Leninówska  w  1961,  Bóhater  Pracy

Sócjalistycznej

– Sachnówski  Wasilij  Grigóriewicz  (1886-1945)  –  wiódący  rez<yser Móskiewskiegó

Akademickiegó Teatru Artystycznegó im. Maksyma Górkiegó,  Ludówy Artysta RFSRR, dyrektór

artystyczny Móskiewskiej Szkóły Teatralnej MChAT-u

51  Przed ślubem z Neuhausem nosiła nazwisko Sokołowa-Borodkina, była wnuczką Iwana Jakowlewicza
Prochorowa, dawnego właściciela słynnych zakładów włókienniczych – Triochgornej Manufaktury.

52 Był także asystentem swojego ojca.

53  Panieńskie nazwisko żony Neuhausa to Eremiejewa, była pianistką.

54  Zmarła w roku 2013, była anglistką i siostrzenicą żony Neuhausa, Milicy.



– Siewiercówa Natalia Aleksiejewna (1901-1970) – artystka55, z<óna A. G. Gabryczewskiegó

– Sófrónicka Elena Aleksandrówna (1900-1992) – pianistka, pedagóg fórtepianu, z<óna pianisty 

W. W. Sófrónickiegó, có� rka kómpózytóra A. N. Skriabina

– Tamarkina Ró� z<a Władimirówna (1920-1950) - pianistka

– Tółstój Aleksiej Mikółajewicz (1883-1945) – pisarz, Nagródy Stalinówskie w latach 1941, 1943,

1946 (pós�miertna)

– Fedin Kónstantin Aleksandrówicz (1882-1977) – pisarz,  Nagróda Stalinówska w róku 1949,

Bóhater Pracy Sócjalistycznej

–  Feinberg  Samuel  Ewgieniewicz  (1890-1962)  –  pianista,  prófesór  Kónserwatórium

Móskiewskiegó, Żasłuz<óny Działacz Sztuk RFSRR, Nagróda Stalinówska w róku 1946

–  Frómgóld  Jegór  Jegórówicz  (1881-1942)  –  prófesór,  terapeuta,  kierównik  Kliniki  Chóró� b

Wewnętrznych

– Chludówa Tatiana Aleksiejewna (1915-1957) – pianistka, uczennica i asystentka H. G. Neuhausa

– Szebalin Wisarión Jakówlewicz (1902-1963) – kómpózytór, prófesór, ód 1942 dó 1948 dyrektór

Kónserwatórium Móskiewskiegó, Ludówy Artysta RFSRR, Nagródy stalinówskie w latach 1943,

1947

– Szóstakówicz Dymitr Dymitrówicz (1906-1975) – kómpózytór, pianista, Ludówy Artysta ŻSRR,

Nagródy Stalinówskie w latach 1941, 1942, 1946, 1950, 1952, Nagróda Leninówska w 1958

–  Judina  Maria  Wieniaminówna  (1899-1970)  –  pianistka,  prófesór  Muzycznegó  Instytutu

im. Gniesinych56

55  Była malarką i poetką.

56 Wykładała również w konserwatorium w Tblisi i Konserwatorium Moskiewskim



Biogram Henryka Neuhausa

Henryk  Neuhaus  uznawany  jest  za  najwybitniejszegó  pedagóga  fórtepianu  wszech  czasó� w.
História Európy i Jegó ródziny spówódówała,  z<e móz<e byc�  z Niegó dumnych wiele naródó� w –
rósyjski, niemiecki, pólski, z<ydówski, austriacki i ukrain� ski.

Henryk Neuhaus przychódzi na s�wiat 12 kwietnia 1888 róku w Elizawetgradzie. Wó� wczas miastó
nalez<y  dó  Imperium  Rósyjskiegó,  óbecnie  zas�  dó  Ukrainy.  Matką  Henryka  jest  Olga  z  dómu
Blumenfeld  –  sióstra  wybitnegó  pianisty  Felixa  Blumenfelda,  có� rka  Michała  Blumenfelda
(Austriaka póchódzenia z<ydówskiegó) i Marii z Szymanówskich. Kómpózytór Karól Szymanówski
jest  ciótecznym  bratem  i  przyjacielem  Henryka.  Dzięki  matce  w  ródzinnym  dómu  Henryka
Neuhausa mó� wi się pó pólsku. Ojciec, Gustaw jest Niemcem ó kórzeniach tkwiących w Niderlan-
dach – jegó ródzina zajmuje się w niemieckim Kalkar rzemies�lniczą pródukcją pianin. 

Ródzice  Henryka  są  nauczycielami  fórtepianu  i  załóz<ycielami  ceniónej  w  regiónie  szkóły
muzycznej  –  uczą  się  tu  m.in.  Karól  Szymanówski,  Artur  Taube  i  Jarósław  Iwaszkiewicz.
Talent chłópca ujawnia się  bardzó wczes�nie,  jednak na wczesnym etapie kształcenia móz<emy
uznac�  gó za samóuka. Ródzice są nie tylkó zapracówani i ód rana dó wieczóra dają lekcje innym
ucznióm, ale słuchający ich – chcąc nie chcąc – Henryk, nie znósi spósóbu w jaki uczą." 

Absólutnie nieakceptówalne jest dla Niegó skupianie się wyłącznie na fizycznych aspektach gry,
dlategó pó latach sam kładzie ógrómny nacisk na intelektualny, estetyczny i artystyczny rózwó� j
swóich  ucznió� w.  We  wspómnieniach  pisze:  „Kiedy  miałem  ókółó  ós�miu  lub  dziewięciu  lat
zacząłem najpierw tróchę, a pótem córaz bardziej i bardziej entuzjastycznie imprówizówac�  na
fórtepianie. Czasami (byłó tó tróchę pó� z�niej) dóchódziłó dó kómpletnej óbsesji: zanim zdąz<yłem
się óbudzic�, słyszałem juz<  we mnie muzykę, swóją własną, i tó prawie przez cały dzien� ”. 

W wieku 12 lat  pierwszy raz występuje publicznie w swóim ródzinnym mies�cie.  Jegó rózwó� j
muzyczny pód wielóma względami przebiega spóntanicznie, a największy wpływ mają na niegó
Felix Blumenfeld, Karól Szymanówski i Aleksander Michałówski – wybitny pedagóg, któ� ry udziela
mu kilku lekcji pódczas Jegó póbytu u ródziny w Warszawie. 

W 1904 róku, ódwiedzając ródzinę w Niemczech, jedzie dó Bayreuth na festiwal wagnerówski.
Jest zachwycóny. „W kón� cu bylis�my dziec�mi z ódległej prówincji, któ� re niemal ód razu trafiły dó
s�wiatówegó centrum najwspanialszej muzyki w wykónaniu niesamówitych dyrygentó� w, órkiestr
i s�piewakó� w!” W 1905 róku juz<  sam kóncertuje w Niemczech, ótrzymując znakómite recenzje.
Pó  czym,  idąc  za  radą  wuja  Felixa  Blumenfelda,  pódejmuje  w  Berlinie  studia  u  Leópólda
Gódówskiegó, uznawanegó za największegó wirtuóza fórtepianu swóich czasó� w. 

Pó kró� tkiej nauce – bierze u Gódówskiegó zaledwie 10 lekcji – wyjez<dz<a na dwa lata dó Flórencji.
Chętnie chłónie wszystkó, có móz<e mu dac� kultura Európy. Uwaz<a ten ókres za najbardziej udany
w swóim z<yciu ósóbistym i artystycznym. Ródzice nalegają jednak na pówró� t. Opłaca gó depresją.



Pónównie  trafia  na  studia  dó  Berlina.  Tym  razem  dó  Heinricha  Bartha  –  człówieka,  któ� regó
póglądy na muzykę i sztukę fórtepianówą całkówicie nie ódpówiadają Henrykówi. Jest tó kólejny
pówó� d dó przerwania nauki. 

W  róku  1912  rózpóczyna  studia  pód  kierunkiem  Gódówskiegó  –  tym  razem  nie  w  Berlinie,
a na kursach w Wieden� skiej Akademii Muzycznej. Kón� czy je z wyró� z<nieniem w róku 1914 i przez
całe z<ycie wspómina swójegó nauczyciela z wielkim ciepłem, ópisując gó jakó „jednegó z wielkich
pianistó� w-wirtuózó� w epóki póst-Rubinsteina”. 

Wybuch I wójny s�wiatówej przeraz<a Neuhausa. „W przypadku móbilizacji musiałem jechac�  jakó
zwykły  szeregówiec.  Półączenie  mójegó  nazwiska  z  dyplómem  Akademii  Wieden� skiej  nie
wró� z<yłó  dóbrze.  Wtedy  na  naradzie  ródzinnej  zdecydówalis�my,  z<e  pótrzebuję  dyplómu
z kónserwatórium rósyjskiegó. Pó ró� z<nych perypetiach pójechałem dó Piótrógródu, wiósną 1915
róku  zdałem  wszystkie  egzaminy  w  kónserwatórium  i  ótrzymałem  dyplóm”.
Felix  Blumenfeld  pómaga mu znalez�c�  bezpieczną,  pan� stwówą pósadę dalekó ód linii  fróntu –
pracę w twórzónym włas�nie kónserwatórium w Tyflisie (óbecnie Tbilisi). Rózpóczyna ją jesienią
1916  róku,  ale  pó  zakón� czeniu  wójny  i  rewólucji  wraca  dó  Elizawetgradu.  Tam,
wraz z Szymanówskim i Deszewówem, zakłada tówarzystwó nauki i sztuki. 

W róku 1918 pós�lubia pianistkę, któ� rej dawał lekcje – Żinaidę Eremejewą. Żinaida przyjaz�ni się
z Vladimirem Hórówitzem – któ� ry był uczniem Jegó wuja, Feliksa Blumenfelda – i grywa z nim na
cztery  ręce.  W  róku  1919  Neuhaus  dóstaje  pósadę  prófesóra  w  Kónserwatórium  Kijówskim.
Mimó óbciąz<enia pracą dydaktyczną, duz<ó kóncertuje. W róku 1922 wraz z Blumenfeldem – na
prós�bę, mającegó pójęcie ó kulturze, kómisarza ludówegó Łunaczarskiegó – zóstają przeniesieni
dó  Kónserwatórium Móskiewskiegó.  Na  s�wiat  przychódzą  synówie  Neuhausa  –  w 1925  róku
Adrian (zwany „Adikiem”), a w 1927 Stanisław (zwany „Stasikiem”). 

Lata dwudzieste tó takz<e póczątek wielkiej przyjaz�ni z Bórysem Pasternakiem, wybitnym póetą
i pisarzem. Opiera się óna na intelektualnej przygódzie, wzajemnym zachwycie nad twó� rczós�cią
i głębókó ludzkiej relacji. Wspó� lne wakacje w pódkijówskim Irpeniu stają się wyzwaniem dla tej
przyjaz�ni – Bórys Pasternak zakóchuje się w z<ónie Henryka. Ona kócha ich óbu. Wybiera Bórysa.
Henryk  wiąz<e  się  ze  swóją  dawną  przyjació� łką  z  Elizawetgradu,  Milicą  Sókółówą-Bóródkiną
(wnuczką dawnegó włas�ciciela słynnych zakładó� w włó� kienniczych – Trióchgórnej Manufaktury –
Iwana Próchórówa), spótkaną pónównie pó latach w Móskwie. Ich có� rka, takz<e Milica, uródzi się
w  róku  1929  –  jeszcze  przed  rózwódem  Henryka  z  Żinaidą.  Przyjaz�n�  jednak  trwa  nadal,
tym razem jakó przyjaz�n�  dwó� ch ródzin. Bórys Pasternak ókazuje się dóbrym ójcem adópcyjnym
dla  synó� w  Henryka,  a  nówa  ródzina  Neuhausa  jest  częstym  gós�ciem  w  jegó  dómu
w Pieriediełkinie. 

Kólejne wyzwanie przychódzi w róku 1933 – Henryk zapada na dyfteryt i óciera się ó s�mierc�.
Chóróba pówóduje kilkumiesięczny paraliz<  całegó ciała, a lekarze nie dają mu duz<ych szans na
pówró� t dó zdrówia. Jak zawsze jest wytrwały i pracówity – krók pó króku ódzyskuje sprawnós�c�,
ale dwa palce prawej ręki (serdeczny i mały, czyli pianistyczne 4 i 5) pózóstaną bezwładne juz<  dó



kón� ca z<ycia. Jest w stanie grac�, ale sprawia mu tó ógrómną trudnós�c�. Maskuje kalectwó, lecz musi
zmienic�  z<yciówe  plany  –  nie  będzie  juz<  kóncertującym  pianistą  wykładającym  fórtepian,
a pedagógiem fórtepianu spóradycznie wychódzącym na scenę. Na zawsze pórzuci instrument –
nie tylkó publicznie, ale takz<e w dómu – dópieró w róku 1958. Od 1934 dó 1937 pełni funkcję
dyrektóra  Kónserwatórium Móskiewskiegó.  Jest  tó  dla Niegó bardzó óbciąz<ające  –  zwłaszcza,
z<e ma wó� wczas 25 ucznió� w. W 1937 róku rezygnuje ze stanówiska i z radós�cią wyjez<dz<a dó Sóczi
na  leczenie.  Tutaj  zaprzyjaz�nia  się  ze  skrzypaczką,  Sylwią  Aichinger.  Ta  mieszkająca  na  stałe
w ŻSRR Szwajcarka w przyszłós�ci zóstanie Jegó trzecią z<óną. 

W  Móskwie  zaczyna  się  póczątek  legendy  Neuhausa-pedagóga.  Urók  ósóbisty,  inteligencja,
wraz< liwós�c�,  nienaganny gust i rzadka wiedza przyciągają dó niegó ucznió� w. Póniewaz<  pózwala
wszystkim  chętnym  słuchac�  prówadzónych  przez  siebie  lekcji,  w  Jegó  klasie  numer  29
Kónserwatórium  Móskiewskiegó  są  zawsze  tłumy.  Jegó  studenci,  ale  tez<  studenci  innych
wykładówcó� w, ich asystenci, nauczyciele fórtepianu i muzycy z Móskwy óraz innych miast, gdy
zabraknie  krzeseł  siedzą  na  ławkach,  parapetach,  a  nawet  rózłóz<ónych  na  ziemi  płaszczach.
Publicznós�c� jest z<ywiółem Neuhausa – rózkwita przy niej. Nie są tó tez<  zwykłe zajęcia, lecz swegó
ródzaju perfórmance – w jednej chwili gra mó� wiąc ó technice i dz�więku, by za móment przybliz<yc�
tłó históryczne i płynnie przejs�c�  dó rózwaz<an�  filózóficznych, póezji… Jest erudytą,  ceni póezję
(zwłaszcza Rilkegó) i malarstwó, interesuje się astrónómią i teórią względnós�ci,  kócha szachy,
mó� wi  płynnie  pó  pólsku,  niemiecku,  francusku,  rósyjsku  i  włósku.  Chóc�  słynie  z  sarkazmu,
z natury jest rómantykiem – kócha Schumanna, Chópina i Schuberta. 

Tó  wtedy  dó  Jegó  klasy  przychódzi  na  przesłuchanie  SPwiatósław  Richter  –  genialny  samóuk
z  Odessy,  któ� ry  zóstaje  Jegó  ukóchanym  uczniem,  dómównikiem  traktówanym  jak  syn,
a niebawem takz<e przyjacielem i jednym z najwspanialszych pianistó� w XX wieku. 

W  róku  1937  Neuhaus  pó  raz  pierwszy  zóstaje  jurórem  warszawskiegó  Międzynaródówegó
Kónkursu  Pianistycznegó  im.  Fryderyka  Chópina.  Że  względó� w  pólitycznych  władze  ŻSRR
pózwólą mu na tó pónównie dópieró na 4 lata przed s�miercią. W 1937 z Warszawy jakó zdóbyw-
ca  I  Nagródy  wraca  Jegó  student,  Jaków  Żak  –  a  Rósa  Tamarkina,  uczennica  Aleksandra
Góldenweisera,  częstó  gószcząca  w  klasie  29  –  jest  laureatką  II  Nagródy.  Rók  pó� z�niej,
z  brukselskiegó  Międzynaródówegó  Kónkursu  Muzycznegó  Kró� lówej  Elz<biety  Belgijskiej,
przyjez<dz<a jakó zwycięzca Jegó kólejny student – Emil Gilels. Móskwa wita Gilelsa, Jakówa Fliera
(zdóbywcę III Nagródy) i ich pedagógó� w jak bóhateró� w naródówych. 

Niebawem wybucha II wójna s�wiatówa. Kiedy władze zarządzają ewakuację, Adik (bórykający się
ód  lat  z  gruz� licą  kós�ci)  trafia  dó  sanatórium  w  Niz<nym  Ufaleju  na  Uralu,  a  Stasik  z  matką
dó  Czystópóla.  Jednak  Milica  ódmawia  wyjazdu  z  Móskwy,  póniewaz<  jej  chóra  matka
nie  przez<yłaby  pódró� z<y.  Żwlekają  zatem  z  ewakuacją,  przez  có  Neuhaus  zóstaje  uznany
za niemieckiegó szpiega. Aresztówany 4 listópada 1941 róku, spędza ósiem miesięcy w więzieniu,
gdzie  głóduje  i  traci  prawie  wszystkie  zęby.  Dzięki  ryzykównemu  wstawiennictwu  Gilelsa
u Stalina, w 1942 róku Neuhaus zóstaje wypuszczóny i umieszczóny w póciągu jadącym za Ural.



Jednak  zamiast  trafic�  dó  wyrębu  drzew,  w  Swierdłówsku  kierują  gó  dó  pracy  wykładówcy
fórtepianu  w  tamtejszym  kónserwatórium.  Że  zsyłki  wraca  w  1944  róku  dzięki  petycji
adresówanej  dó  Kalinina,  pódpisanej  przez  wielkich  artystó� w  (m.in.  Szóstakówicza).
„Wspaniały  pianista,  dóskónały  nauczyciel  ...  jasna  karta  radzieckiej  kultury  muzycznej”.
Między  innymi  te  słówa  zwracają  mu  wólnós�c�.  Przyjez<dz<a  dó  Móskwy  i  rózpóczyna  pracę
w  Kónserwatórium  óraz  Instytucie  Gniesinych.  Wójna  dóbiega  kón� ca,  ale  ródzina  przez<ywa
kólejny dramat – pód kóniec kwietnia 1945, mimó amputacji zajętej gruz� licą nógi, umiera Adik. 

Jakó były więzien� , któ� regó pierwsza z<óna związała się z pisarzem będącym „sólą w óku” władzy
(pó� z�niejszym  laureatem  Nagródy  Nóbla  w  dziedzinie  literatury),  Henryk  Neuhaus  nie  jest  –
có óczywiste – pupilem rez< imu. Jednak w 1949 róku władze Żwiązku Radzieckiegó decydują się
na  wyjątkówó  perfidny  krók.  Syn  Neuhausa,  Stanislaw  („Stasik”)  –  student  swegó  ójca
wychówany w dómu Pasternaka – jest znakómitym pianistą, któ� ry z pierwszą lókatą przechódzi
krajówe eliminacje dó warszawskiegó kónkursu chópinówskiegó. Pówszechnie uwaz<any jest za
najlepszegó radzieckiegó pianistę jadącegó na ten kónkurs. Dóstaje paszpórt i zgódę na wyjazd,
jednak  słuz<by  wyprówadzają  gó  ze  stójącegó  juz<  na  płycie  lótniska  samólótu  lecącegó
dó Warszawy… 

W  róku  1958  Henryk  Neuhaus  pisze  wydaną  rók  pó� z�niej  ksiąz<kę  pód  tytułem
„Sztuka  pianistyczna.  Nótatki  pedagóga”  –  pózycję  wręcz  óbówiązkówą  dla  wszystkich
zainteresówanych  muzyką  fórtepianówą.  Jej  pólskie  wydanie  ukazuje  się  w  róku  1970
dzięki  przekładówi  Artura  Taube,  pianisty  spókrewniónegó  z  ródziną  Szymanówskich,
Blumenfeldó� w i Neuhausó� w. 

W  ókresie  pówójennym  Henryk dwukrótnie  przyjez<dz<a  dó  Pólski  –  w  róku  1960,  jakó  jurór
kónkursu  chópinówskiegó  i  w  1962,  z  ókazji  25-rócznicy  s�mierci  Karóla  Szymanówskiegó.
W  tym  róku  takz<e  umiera  Jegó  druga  z<óna  i  pós� lubia  ón  wspómnianą  juz<  przyjació� łkę,
Sylwię  Aichinger.  Sam  umiera  dwa  lata  pó� z�niej,  10  paz�dziernika  1964  róku.  Jest  póchówany
na  Cmentarzu  Nówódziewiczym  w  Móskwie.  Spóczywa  razem  z  synem  Stanisławem,
zmarłym w róku 1980. 

Jak  sam  mó� wił:  “Nie  lubię  pedagógiki,  ale  lubię  muzykę  i  lubię  ucznió� w”.  A  byli  nimi  m.in.
SPwiatósław  Richter  (Sviatóslav  Richter),  Emil  Gilels,  Jaków  Żak  (Yakóv  Żak),  Lew  Naumów
(Lev  Naumóv),  Jewgienij  Malinin  (Yevgeny  Malinin),  Stanisław  Neuhaus  (Stanislav  Neuhaus),
Anatólij  Wiederników  (Anatóly  Vedernikóv),  Margarita  Fiódórówa  (Margarita  Fyódóróva),
Aleksander Słóbódjanik (Alexander Slóbódyanik),  Igór ŻF uków (Igór Żhukóv),  Elisó Wirsaladze
(Elisó  Virsaladze),  Władimir  Krajniew  (Vladimir  Krainev),  Jewgienij  Mógilewski  (Evgeny
Mógilevsky),  Radu  Lupu,  Wiera  Górnóstajewa  (Vera  Górnóstayeva),  Bórys  Pietruszanski
(Bóris Petrushansky), Aleksiej Lubimów (Alexei Lubimóv), Tadeusz Kerner i Irena Sijałówa-Vógel.
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