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Formáli

Spænska borgarastríðið kom róti á hugi margra vestrænna menntamanna. 
Það hófst 17. júlí 1936, þegar nokkrir herforingjar undir for ystu Franciscos 
Francos gerðu upp reisn gegn spænska lýðveldinu. Þeim kom á óvart snörp and-
spyrna lýðveldishersins, og dróst stríðið á langinn. Brátt blönduðu þrjú stór-
veld i sér í leikinn, Þýskaland Hitlers og Ítalía Mússólínis, sem studdu Franco, og 
Ráðstjórnarríki Stalíns, sem veittu lýðveldissinnum. Á meðan flest önnur Evrópu-
ríki reyndu að gæta hlutleysis, seldi Stalín lýðveldisstjórninni vopn gegn greiðslu 
í gulli. Hann sendi líka marga ráðgjafa og njósnara til Spán ar, jafnframt því sem 
vinstri sinnaðir sjálfboðaliðar flykktust þangað frá ýms um löndum, enda töldu þeir 
stríðið standa milli fasisma og lýðræðis. Fjórir Ís lend ingar gerðust sjálfboðaliðar í 
lýð veldishernum. Einn þeirra var læknirinn Gunnar Fin sen. Hann hafði menntast 
í Noregi og gegndi læknisþjónustu í hersjúkrahúsi í þorpinu Alcoy vestur af borg-
inni Valencia frá mars og fram í september 1937. Hina sjálfboðaliðana þrjá sendi 
komm únistaflokkur Íslands í stríðið. Einn þeirra, Hall grímur Hallgrímsson, hafði 
fengið þjálfun í leyniskólum Alþjóðasambands komm únista í Moskvu, þar á 
meðal í hernaði og undirróðri. Hann var á Spáni frá því í desember 1937 og fram 
í nóvember 1938, fyrst sem hermaður og síðan sem stjórnmálafulltrúi. Skrifaði 
hann bók um stríð ið, Undir fána lýðveldisins. Tveir flokks bræður Hall gríms, Aðal-
steinn Þor steinsson og Björn Guðmundsson, komu til Spánar haustið 1938 í þann 
mund, er lýðveldisstjórnin var að senda erlenda sjálf boðaliða úr landi, og fóru þeir 
því ekki á sjálfar vígstöðvarnar. Auk Hallgríms skrif uðu tveir Íslendingar bækur 
um borg arastríðið, Dagur Austan (Vernharður Eggerts son) reyfarakennda frásögn 
af þátt töku sinni í því, Ísl enskur æfintýramaður í styrjöldinni á Spáni, og Þórhallur 
Þor gils son yfirlitsritið Bylt inguna á Spáni og borgarastyrjöldina 1936–1939, og var 
hann hliðhollur þjóð ernis sinnum Francos. Stríðið er einnig bak svið skáldsögu Álf-
rúnar Gunn laugs dóttur, Yfir Ebrofljótið, en þar er stuðst við bók Hallgríms.

Í lýðveldishernum náðu kommúnistar, sem höfðu ekki mátt sín mikils áður, 
skjótt völdum, og notuðu þeir þau til að „hreinsa“ þar til, eins og lýst er í Svart
bók kommúnismans. Meðal annars tóku þeir af lífi ýmsa stjórn leysingja og verk-
lýðs sinna og fangelsuðu aðra. Beittu þeir svipuðum að ferðum og í „alþýðu lýð-
veld um“ Austur-Evrópu eftir seinni heimsstyrjöld. Þegar ýmsir einlægir liðs menn 
lýð veldisstjórnarinnar, svo sem George Or well, sem barð ist og særðist í stríð inu, 
og Arthur Koestler, sem var frétta ritari á víg stöðvunum og sat um skeið í fang-
elsi þjóðernissinna, urðu vitni að þessu framferði, snerust þeir gegn komm ún-
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istum. Báðir áttu Or well og Koestler eftir að semja áhrifamiklar skáld sögur um 
al ræðisstefnu, Nítján hundruð átta tíu og fjögur og Myrkur um miðjan dag. Orwell 
sagði einu sinni við Koestler, að sagan hefði staðnæmst árið 1936. Hann átti við, 
að menn sömdu fréttir af spænska borgarastríðinu og trúðu þeim eftir því, hvar í 
flokki þeir stóðu, en ekki eftir því, hvort þær ættu sér stoð í veruleikanum. Tvö 
dæmi, sem Orwell og Koestler notuðu að vísu hvorugur, voru loftárásin á bæinn 
Guer nica í Baska landi vorið 1937, sem listmálarinn Pablo Picasso kallaði eitt 
kunn asta verk sitt eftir, og fræg ljósmynd eftir Robert Capa af lýðveldishermanni 
að falla. Ólíkt því, sem oft var haldið fram, var Guernica hernaðarlegt skotmark, 
en árásin á bæinn að undirlagi þjóð ernissinna. Ljósmyndin eftir Capa var sviðsett, 
eins og kom í ljós síðar. En borgarastríðinu lauk með fullum sigri þjóðernissinna 
Francos á útmánuðum 1939. Kom hann á einræði í landinu, en gekk þó ekki til 
liðs við Hitler og Mússólíni í seinni heimsstyrjöld.

Einn kunnasti foringi spænskra lýðveldissinna í borgarastríðinu er hér sögu-
maður. Hann var Valentín Gon zález González (síðara ættarnafnið var að spænskum 
sið frá móður hans, og vildi svo til, að það var hið sama og ættarnafn föður hans). 
Hann var kallaður Bóndinn, El campesino, og birti málgagn sósíal ista, Þjóðviljinn, 
stundum af honum myndir og fréttir með velþóknun. Gon zález fæddist 4. nóv-
ember 1904 í hinni fámennu byggð Malcocinado í hér aðinu Badajoz í Extre-
madura á Spáni. Eins og hann lýsir hér, varð hann snemma róttækur, lenti í ýms um 
ævintýrum og gekk í kommúnistaflokkinn. Í borgarastríðinu gerðist hann einn af 
foringjum lýðveldishersins og tók þátt í öllum helstu orrustum stríðs ins. 

Ernest Hemingway, sem var frétta rit ari á vígstöðvunum, gat Bóndans í skáld-
sög unni Hverjum klukkan glymir. Aðalsöguhetjan, Robert Jordan, sjálfboðaliði í 
lýðveldis hernum, er kominn til Madrid, en einn helsti sam  komustaður lýð veld is-
sinna er gistihúsið Gay lords: „Það var á Gaylords sem maður uppgötvaði að Val-
entín González, kall aður El campesino eða Bóndinn, hafði aldrei verið bóndi heldur 
var hann upp gjafaundirforingi úr Spænsku út lend ingahersveitinni sem hafði gerst 
lið hlaupi og varist með Abd el Krim. Það var ekkert að athuga við það. Því skyldi 
hann ekki vera það?“ Hemingway hélt áfram: „Maður hafði ekki tíma til að bíða 
eftir tilkomu hins Eina Sanna Kynborna Bænda höfðingja og hann gat vel verið 
gæddur of mörgum sérkennum bænda þegar hann loksins kom. Svo maður varð að 
búa hann til. Ekki þar fyrir, af því litla sem hann hafði séð til Campesino, með hið 
svarta alskegg, þykkar negravarirnar, og hin sótthitagljáandi, stjörfu augu, hugs aði 
hann að hann kynni að valda eins miklum erfiðleikum og raunverulegur bænda-
foringi. Í síðasta skipti er hann sá hann virtist hann vera farinn að trúa áróðr inum 
um sjálfan sig og álíta sig raunverulegan bónda. Hann var hugrakkur maður, harð-
skeyttur og óbil andi í mannraunum, hugrakkari mann gat ekki. En góður Guð, 
hvað hann talaði allt of mikið. Og þegar hann var æstur sagði hann hvað sem var 
án þess að hugsa nokkuð út í afleiðingar lausmælgi sinnar. Og þær voru þegar 
orðnar margar og alvarlegar. En hann var undursamlegur her foringi og aldrei betri 
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en þegar allt virt ist tapað. Hann vissi aldrei hvenær allt var tapað, og þótt svo væri, 
fann hann allt af ráð til bjargar.“

Lesendur þessarar bókar sjá, að lýsing Hemingways á vel við um Valen tín Gon-
zález. Hinum harðskeytta Spánverja var svo laus tungan, að til vandræða horfði, 
en hann var líka manna þrautseigastur og ráða  bestur, þegar hann þurfti að losna 
úr slíkum vandræðum. Eftir ósigurinn í borg arastríðinu flýði hann til Ráð stjórn ar-
ríkjanna, þar sem tekið var á móti hon um eins og þjóðhetju. Taldi hann konu sína 
og börn á Spáni af og gekk að eiga her foringjadóttur, Aríödnu Dzhan. El camp esino 
lenti fljótlega í deilum við landa sína og einnig við rússnesk yfirvöld, svo að hann 
var loks sendur í þrælk unarbúðir í Vorkúta í Síberíu. Þótt sumum finnist sennilega 
nóg um mergjaðar sögur hans hér af grimmd rússnesku leynilögreglunnar, fór 
hún mýkri höndum um hann en marga landa hans, eflaust vegna frægðar hans og 
mægða við valds menn. Aleksandr Solzhenítsyn sagði frá því í Gúlageyjaklasanum, 
að Zhores nokkur Íngal hefði eitt sinn deilt fangaklefa með El campesino, fundist 
mikið til um hann og skrifað talsvert af sögum hans hjá sér, en ekki vitað, hvað 
orðið hefði um hann. En við vitum það: Fyrir ótrúlega röð tilviljana, sem González 
segir hér frá, tókst honum eftir harð an jarð skjálfta í Ashgabat í Túrk menístan 6. 
október 1948 að flýja suður til Írans, sem hann kallar að fornum sið Persíu. Þaðan 
bárust í apríl 1949 lausafregnir af honum til Parísar, en þar bjó þá spænski rit-
höfundurinn Julián Gorkin, sem var lýð veldis sinni, en eindreginn and stalín isti. 
Gorkin var einn þeirra evrópsku mennta manna, sem hófu eftir seinni heims -
styrjöld baráttu gegn kommúnisma með stuðningi bandarískra stjórn valda. Hann 
hjálpaði El campesino að komast til Frakklands og settist niður með honum til að 
færa í letur frásögn hans af lífi og dauða í Ráðstjórnarríkjunum. Á Gorkin eflaust 
mikið í verki þeirra, sem kom fyrst út á frönsku 1950, á spænsku og þýsku 1951 
og á ensku 1952. Sérstaklega seldist hin spænska útgáfa vel í Rómönsku Am eríku. 
Lítið bókafélag, Stuðlaberg, sem nokkrir ungir Íslendingar and vígir al ræðis stefnu 
höfðu stofnað, Geir Hallgrímsson, Eyjólfur Konráð Jónsson og fleiri, gaf bók ina 
út í íslenskri þýðingu Hersteins Páls sonar ritstjóra 1952. Þjóðviljinn skrif aði þá 
ólund arlega, að bókin væri ein af mörgum um, „hvílíkir Satans út send arar“ ættu 
heima í Ráðstjórnarríkjunum. Miðað við munnsöfnuð höfundar um ráðstjórnina 
væri óskiljanlegt, að hann skyldi ekki hafa verið gerður höfðinu styttri í Rússlandi. 

Það vakti óskipta athygli, þegar El campesino bar vitni í sögulegum réttarhöldum 
í París í árslok 1950. Hafði rithöfundurinn David Rousset höfðað mál gegn tíma-
riti franskra kommúnista, Les lettres françaises, sem ráðist hafði harkalega á hann 
fyrir að halda því fram, að þrælkunarbúðir væru reknar í Ráðstjórnarríkjunum. Í 
réttar salnum sagði González há um rómi, eins og hann væri að kalla til hermanna 
sinna forðum, að vist in í Ráð  stjórnarríkjunum hefði verið ömurlegasta skeið ævi 
sinnar. Áheyr endum fannst þetta hljóma eins og ljónsöskur. Dómarinn bað Gon-
zález að lækka róminn. „Ég er Spán verji! Við Spánverjar getum ekki talað lágt,“ 
buldi í honum að bragði. Í réttar salnum sögðu mörg önnur vitni, sem slopp ið 
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höfðu lif andi úr þræla kistum Stalíns, frá reynslu sinni, þar á meðal þær Elinor 
Lipp er og Margarete Buber-Neumann. Vann Rousset mál ið. Eftir útkomu bókar 
sinn ar hélt González víða fyrirlestra og kom fram í út varpi. En hann var ekki síður 
andstæðingur Francos en Stalíns. Hann þáði ekki boð spænskra stjórn valda um 
náðun, og árið 1961 reyndi hann að ráðast með hópi manna inn í Spán, og féllu tveir 
landamæraverðir Francos í átökum við hóp inn. Að kröfu spænsku stjórnarinnar 
var González eftir það settur í gæslu á eynni Brehat út af Bretagne-skaga. Frönsk 
stjórnvöld leyfðu honum þó síðar að setj ast að í borginni Metz í Lorr aine, langt frá 
spænsku landamærunum. 

Í Ráðstjórnarríkjunum hafði González skilið eftir konu og dóttur, Víktoríu, 
sem fædd ist haustið 1944, en þremur árum áður hafði sex mánaða sonur þeirra 
hjóna dáið úr vosbúð í Kokand, þótt höfundur láti þess hér ógetið. Aríadna Dzhan 
giftist aftur, og gekk eiginmaður hennar Víktoríu í föðurstað. Kenndi hún sig við 
hann og kallaðist Víktoría Leonídovna. Eftir 20. flokksþing komm ún istaflokks 
Ráð stjórnarríkjanna 1956, þar sem stjórnarhættir Stalíns voru for dæmdir, skrif aði 
Aríadna spænska kommúnistanum Dolores Ibárr uri, sem Gon zález getur nokkrum 
sinnum í bók sinni og ekki að góðu, og spurðist fyrir um fyrri eiginmann sinn. 
Ibárruri, sem Einar Olgeirsson, leiðtogi íslenskra sósíalista, kallaði „einn að dáunar-
verðasta byltingar leiðtoga“ tuttugustu aldar, virti hana ekki svars. Dóttir González í 
Rúss landi fékk að vita á unglingsárum, hver faðir hennar væri, en þær mæðgur gátu 
ekki haft samband við hann beint. González fluttist heim til Spánar 1977, tveimur 
árum eftir lát Francos. Komst hann að því, að fyrri kona hans, Juana Rodríguez, 
hafði lifað borgarastríðið af ásamt þremur börnum þeirra, dætrunum Rosario og 
Katy og syninum Manuel. Tók hann aftur saman við hana. Hann hélt áfram að 
vara við alræðisstefnu kommúnista og studdi opinberlega Sósíal ista flokk Spánar, 
en lést í Madrid 20. október 1983. 

Hin íslenska þýðing Hersteins Pálssonar á bók þeirra González og Gorkins um 
líf og dauða í Ráð stjórnar ríkjunum er gefin út á ný í tilefni þess, að 17. júlí 2016 eru 
átta tíu ár liðin frá því, að spænska borgarastríðið hófst, en þar var fyrsti vígvöllur 
Hitlers og Stalíns, þótt ekki væri það öllum ljóst þá. Hið óvænta gerðist síðan, að 
ein ræði Francos — sem aldrei var fullkomið alræði — þokaðist smám saman í átt 
til lýðræðis, þótt ekki kæm ist það á að fullu fyrr en eftir andlát hans. Komm únistar 
á Spáni reyndust hins vegar sömu al ræðissinnar og þeir höfðu verið í Rússlandi allt 
frá byltingu bolsé víka og áttu eftir að verða í löndum Mið- og Austur-Evrópu eftir 
seinni heims styrjöld. Um þá reynd undir sýnd inni eru skáldsögur Spánar faranna 
Orwells og Koestlers og bók Spán verjanna González og Gorkins. Þær eru „bók-
menntir vonbrigðanna“. Er staf setning og málnotkun hér fært til nú tímahorfs og 
texti lagfærður, þar sem þurfa þótti. Örstuttar skýringar á nokkrum atriðum eru 
aftan máls.

Hannes H. Gissurarson.
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Extremadura

Ég var alinn upp í hörðum skóla. Ég er ættaður frá Extremadura, en það hérað er 
eitt þeirra á Spáni, þar sem framfarir hafa verið hvað minnstar. Við hliðina á hinum 
víð lendu búgörðum og óræktaða landi, sem áður fyrr voru eign aðalsins, búa 
bændur, er eiga engan blett til að rækta og verða oft að þola skort á frumstæðustu 
lífs nauðsynjum. Það er vanþakklátt strit að vinna brauð sitt úr þessari grimmlyndu 
jörð, þar sem brattir, hrjóstrugir fjallgarðar rísa í öllum áttum. Þetta hérað hefur 
alið upp kynslóðir manna, sem eru harðir af sér, einbeittir og þrjóskir — menn, 
er láta hendur skipta, ef í það fer. Fæstir bændanna í Extremadura kunnu að lesa 
eða skrifa, en þeir voru samt einbeittir í skapi og framkomu. Þeir voru stoltir og 
höfðu óbifanlega trú á virðuleik og rétti einstaklingsins. Þegar Spánverjar létu mest 
til sín taka á sviði landafunda og landvinninga, komu fram menn eins og Hernán 
Cortés, er vann Mexíkó, og Francisco Pizarro, sem lagði Perú undir Spán, og þeir 
voru báðir frá Extremadura.

Þannig er þá þetta hérað, sem ég er upprunninn í. 
Ég var fæddur í þorpi einu litlu, og foreldrar mínir voru meðal þeirra, er minnst 

máttu sín þar um slóðir. Ég hlaut nafnið Valentín González. Því hét ég þó aðeins 
fimmtán fyrstu ár ævi minnar. Í landi, þar sem menn hætta aldrei uppreist sinni 
gegn kúgunaröflunum og þeim, er segja fyrir verkum, verða þeir byltingarseggir á 
unga aldri.

Það var faðir minn, Antonio González, sem vísaði mér veginn í þessum efnum. 
Hann var stjórnleysingi af eðlishvöt, fæddur uppreistarmaður. Hann var af bændum 
kominn að langfeðgatali, en var fyrst vegagerðarmaður, og síðar gerðist hann náma-
maður í Peñarroya. Eins og svo margir aðrir Spánverjar hafði hann ímugust á öllum 
höftum og yfirvöldum og trúði á það, að menn ættu að grípa til sinna ráða og beita 
of beldi, ef þess væri þörf. Hann þráði einnig, að allir mættu njóta réttlætis, og taldi 
slíka nauðsyn á því, að starfsbræður hans stæðu saman sem einn maður, að hann 
var alltaf reiðubúinn að fórna sér fyrir málstað heildarinnar.

Fyrstu árin mín lifði ég í andrúmslofti, sem mettað var anda sífelldrar baráttu 
gegn kúgun konungsstjórnarinnar. Ríkislögreglumennirnir voru þeir í hópi hinna 
opin beru þjóna ríkisvaldsins, er menn lögðu mesta fæð á. Þegar við og þeir áttumst 
við, var ekki hikað við að beita vopnum, og engum kom til hugar að gefa grið. Á 
þeirra hlið var allt vald og öll ráð, sem ríkisstjórnin gat beitt, en við höfðum ekkert 
annað fram að leggja en vilja okkar til að berjast fyrir frelsinu.

Það hefur verið haft fyrir satt, að nafn það, sem ég hef gengið undir, El camp
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es ino (Bóndinn), hafi fulltrúar eða útsendarar Rússa gefið mér í upphafi borgara-
styrjaldarinnar á Spáni, og hafi þeir leikið þetta bragð til að vinna samúð bænda 
og landbúnaðarverkamanna. Þetta er ekki rétt. Það var spænska lögreglan, sem gaf 
mér þetta nafn, þegar ég var handtekinn í fyrsta sinn, og gerði hún það af þeim 
sökum, að ég hafði staðið við hlið bænda í verkfalli, er þeir höfðu gert. Ég var 
aðeins fimmtán ára, þegar þetta gerðist. Ég hlaut nafngift þessa á heiðarlegan hátt 
og hef ekki gert henni neina skömm síðan.

Þegar ég var sextán ára, vann ég fyrsta sigur minn yfir ríkislögreglunni. Efnt hafði 
verið til vinnustöðvunar í kolanámunum í Peñarroya, og hún breiddist til ýmissa 
ann arra atvinnuvega og jafnvel til iðngreina. Þá var gripið til þess ráðs að senda 
verk fallsbrjóta til héraðsins. Verkfallsmenn börðust, til þess að þeir kæmust ekki 
á ákvörðunarstað sinn, en ríkislögreglumenn voru látnir vernda verkfallsbrjótana. 
Þetta var hörð viðureign og óvægileg. Menn voru í manndrápshug.

Mig langaði að láta til skarar skríða og gera eitthvað, sem andstæðingarnir fyndu 
sárt fyrir. Í því naut ég ekki aðeins hvatningar föður míns, heldur og hermdar-
verkamanns, sem stóð framarlega í flokki slíkra manna og kallaður var El Degollado, 
en það þýðir „sá, er sker á háls“. Það var hægðarleikur að afla sprengiefnis, dýnamíts, 
í námunum. Ég smíðaði sprengju.

Ríkislögreglan hafði sett upp varðstöð milli einnar verksmiðjunnar og járn braut-
arinnar, þar sem hún var upphækkuð á nokkrum kafla. Þar ætlaði ég að láta til 
skarar skríða. Vegna þess hve rigningar eru oft miklar í Peñarroya, var varðstöð 
lög reglunnar reist á staurum, svo að hún stóð nokkuð yfir jörðu, eins og maður, 
sem gengur á „stultum“. Ég afréð að setja sprengjuna undir varðstöð lögreglunnar 
og sprengja hana í loft upp.

Félagi minn í fyrirtæki þessu var ungur hermdarverkamaður, sem þekktur var 
undir nafninu El Virulento eða „sá hatrammi“. Hann var tveimur árum eldri en 
ég. Við lögðum af stað, þegar nótt var skollin á, en bjart af tungli. Með því að 
læðast og skríða áfram í skugganum af húsum tókst okkur að komast að lög reglu-
varðstöðinni, án þess að nokkur maður tæki eftir okkur. Við komum sprengj unni 
fyrir undir því, og síðan hröðuðum við okkur á brott. Við höfðum ekki farið langa 
leið, þegar ægileg sprenging kvað við. Sprengjan sundraði húsinu og varð fjórum 
ríkis lögreglumönnum að bana. Þeir urðu engum harmdauði, ekki á þessum stað og 
eins og allt var í pottinn búið.

El Degollado réð okkur nú til þess að halda til Córdoba og fara þar huldu höfði. 
Lét hann okkur fá nokkurt fé, svo að okkur mætti takast þetta. En ég minntist heil-
ræðisins, sem faðir minn hafði gefið mér áður: „Ef þú þarft að flýja og fara huldu 
höfði, þá skaltu leita upp í óbyggðir, til fjalla. Peningar munu svíkja þig; menningin 
mun svíkja þig; konur munu svíkja þig. En fjöllin munu aldrei bregðast trausti 
þínu.“

El Virulento og ég leyndumst í litlu fjallaþorpi, sem hét El Hoyo. Þrjátíu 
stundum eftir sprenginguna handtók ríkislögreglan föður minn. Hann var barinn 



13

misk unnar laust, þar til hann missti rænuna, en hann sór og sárt við lagði, að hann 
hefði enga hugmynd um, hvar ég væri niður kominn. 

Við vorum þá á laun í fjallahéraði, sem var frægt fyrir að vera hæli „göfugra ræn-
ingja“ — manna, er rændu hina efnuðu og hjálpuðu hinum snauðu. Við lifðum 
þar sjálfir eins og ræningjar. Við vorum sekir skógarmenn, hundeltir þrátt fyrir 
æsku okkar, og fé hafði verið lagt til höfuðs okkur.

Fjöllin brugðust okkur aldrei. Það gerði ekki heldur fólk það, sem bjó þar 
frammi til fjalla. Bændurnir sendu okkur vistir með fjárhirðum þeim, er fóru 
um brattar hlíðar fjallanna með hjarðir sínar. Auk þess veiddum við kanínur og 
fugla í snörur, sem við gerðum úr skóþvengjum okkar. Á þennan hátt drógum við 
fram lífið um sjö mánaða skeið. Einstaka sinnum fórum við ofan úr fjöllunum að 
nætur lagi til Peñarroya eða einhverrar annarrar smáborgar. En við hættum einu 
sinni of oft á að fara úr fylgsni okkar. Við vorum einmitt að reyna að komast á 
vöru flutningalest í Peñarroya, þegar sjö vopnaðir ríkislögregluþjónar slógu hring 
um okkur. Við vorum handteknir, og fyrst vorum við látnir ganga gegnum götur 
bæjar ins, en síðan vorum við barðir og okkur hótað pyndingum, nema við fylgdum 
lög reglunni til höfuðstöðva nefndar þeirrar, er stjórnaði hermdarverkunum. Við 
neit uðum að gera það.

Við vorum hafðir í haldi í fangelsunum í Peñarroya, Córdoba og Fuente 
Ovejuna, og á öllum þessum stöðum vorum við pyndaðir, svo að við segðum til 
vin a okkar. Við vorum barðir með gildum, þungum svipum. Fætur okkar voru 
kramdir í skrúfstykki. Þeir hertu svo að úlnliðunum á okkur með handjárnum, að 
blóð rásin stöðvaðist, og þannig vorum við látnir liggja þrjá eða fjóra daga samfleytt.

Andlega tókst El Virulento að standast pyndingar þeirra, en líkamlega gat hann 
ekki þolað þær. Hann dó í fangelsinu af meðferðinni, sem hann varð að þola. Þau 
urðu endalokin á stuttu og ofsalegu lífsskeiði. Hann hafði verið munaðarleysingi, 
átti hvorki foreldra né aðra venslamenn. Hann var ræningi að hálfu leyti, bylt ing-
ar maður að hálfu leyti, hermdarverkamaður af lífi og sál, og þess vegna varð hann 
að deyja, áður en hann var raunverulega byrjaður að lifa.

En dauði hans var þó ekki algerlega fyrir gýg. Hann varð til þess, að ég varð aftur 
frjáls maður. Lögfræðingarnir, sem höfðu tekið að sér vörn okkar, notuðu dauða 
hans til þess að skella allri skuldinni á hann. Þeim tókst að koma því svo fyrir, að 
ég var látinn laus.

Þegar ég var aftur orðinn frjáls ferða minna, varð ég þess vísari, að ég var orðinn 
nokk urs konar hetja í augum verkamanna og bænda. Bændur endurtóku, stoltir og 
hreyknir, nafn það, sem lögreglan hafði gefið mér: El campesino — bóndinn. Og ég 
var hreykinn, af því að þeir voru stoltir af mér.

Mánuði þá, sem ég var hafður í haldi í fangelsinu í Fuente Obejuna, voru klefa-
félagar mínir stjórnleysingjar. Það, sem ég lærði af þeim, styrkti mig í stjórn mála-
skoðunum mínum og gerði mig enn ráðnari en fyrr í að berjast gegn kúgun með 
hverjum þeim ráðum, sem tiltækileg væru — með ofbeldi, ef ekki væri hægt að 
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gera það á annan hátt. Það varð mér enn meiri hvatning í þessu efni, að bændurnir 
sendu mér matvæli, meðan ég var í fangelsinu. Af þessu leiddi því, að ég tók upp 
baráttuna aftur, jafnskjótt og ég hafði verið látinn laus úr fangelsinu. Ég var um 
kyrrt í Peñarroya — þótt mér væri það óheimilt — og varð foringi flokks pistol
eros, vopnaðra manna, er gerðu það að hlutverki sínu að vinna fjandmönnum al-
þýðunnar allt til miska, sem þeir gátu höndum undir komið.

Síðan skall á styrjöld í Marokkó.
Spænski herinn var illa þokkaður af alþýðu manna á stjórnarárum konungs-

ættar innar. Óvinsældir hans uxu enn, þegar hann var látinn heyja styrjöld, sem 
menn voru ákaflega andvígir. Liðsforingjarnir í hernum í Afríku héldu uppi agan-
um meðal undirmanna sinna með því að beita þá sömu fantabrögðum og þeir auð-
sýndu fjandmönnunum, Márum.

Eins og aðrir lagði ég fæð á herinn, foringjastéttina og stríðið í Marokkó. Þegar 
það skall á, var ég kominn á þann aldur, að það átti að kalla mig í herinn. Lög-
reglan handtók mig og framseldi mig hersveitinni, sem ég átti að vera í. Ég greip 
fyrsta tækifærið, sem bauðst, til þess að strjúka. Ég var þá eltur uppi, handtekinn 
aftur og fluttur til Sevilla ásamt öðrum liðhlaupum. Í þeim hópi voru margir 
menn, sem eins var innanbrjósts og mér, að þeir ætluðu sér alls ekki að berjast fyrir 
konungsstjórnina, sem þeir höfðu háð harða baráttu gegn alla tíð, síðan þeir kom-
ust til vits. Ég strauk aftur. Þegar ég var handsamaður í þriðja sinn, var sýnilegt, 
að yfirvöldin ætluðu ekki að eiga neitt á hættu um mig. Ég var hafður í járnum, 
þangað til við vorum komnir á land í Ceuta, og þá var ég afhentur deild minni, 
sem var í Larache.
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Madrid

Ég hafði fengið á mig orð fyrir að gera hiklaust tilraun til að strjúka, þegar 
ég gæti því við komið, og það voru ekki beinlínis meðmæli í augum liðþjálfans 
míns, sem hét Suárez. Maður þessi var ótíndur glæpamaður, er hafði farið beint úr 
fangelsinu í Málaga til spænska hersins í Marokkó, því að svo var mælt fyrir um í 
lögum, að hver sá afbrotamaður, er byðist til herþjónustu í fimm ár, skyldi hljóta 
sakar uppgjöf, ef hann hafði verið dæmdur í innan við tíu ára fangelsi. Suárez hrak-
yrti ekki aðeins hermennina í sinni deild og barði þá, heldur atti hann þeim saman, 
lét þá berjast innbyrðis til að hafa skemmtun af því. Hann hegndi okkur í tíma og 
ótíma, hvort sem menn áttu það skilið eða ekki. Menn hans hötuðu hann allir. 
Hann hataði mig. Hann hataði mig af því, að ég skreið ekki fyrir honum eins og 
svo margir. Hann varð óður af reiði, af því að ég var ekki hræddur við hann. Einn 
daginn, þegar sveitin hafði fylkt liði, skipaði Suárez: „El campesino, gakktu fram.“

Ég gekk fram úr röðinni. Hann skundaði þá til mín og sló mig utan undir með 
öllum kröftum án þess að segja orð.

Ég hreyfði hvorki hönd né fót, en sagði aðeins: „Suárez, þú ert ekki nægilega 
sterkur til að slá mig niður.“

Hann öskraði: „Haltu þér saman! Farðu á þinn stað!“
Ég vissi, hvað ég ætlaði að gera, en taldi rétt að bíða betra færis. Ef hefnd mín 

átti að verða alger, varð ég að undirbúa hana þannig, að mér yrði ekki hegnt fyrir 
að hafa hrundið henni í framkvæmd. Eina nóttina gerðu Márar árás á Larache. 
Tæki færið bauðst, meðan á bardaganum stóð. Ég drap Suárez. Liðsforingjarnir 
og félagar mínir höfðu mig grunaðan um að hafa gert það, en hvernig er hægt að 
sanna, fyrir hvaða kúlu maður fellur, þegar bardagi er háður? Upp frá þessum degi 
veitti ég því eftirtekt, að liðsforingjarnir gættu þess að vera ekki ruddalegir við mig. 
Og hinir hermennirnir í sveitinni urðu einnig vinsamlegri í minn garð.

Viðurværið var slæmt hjá okkur í Larache, og einn góðan veðurdag var þolin-
mæði okkar á þrotum. Hópur hermanna — með mig í fylkingarbrjósti — braust 
inn í eldhúsið og eyðilagði matarbirgðirnar, sem þar voru geymdar. Ég var settur 
í varðhald. Mér var sagt, að ég mundi verða dæmdur til sex ára vistar í virkinu í 
Cadiz. Sannleikurinn var þó sá, að þessi atburður varð ekki til þess, að ég væri 
settur í herfangelsi, heldur gekk ég í kommúnistaflokkinn upp úr þessu.

Ég hélt, að ég stæði einn, yfirgefinn af öllum og vinalaus. Þá var það, sem Joseito 
kom að finna mig. Hann var í flotanum, en starfaði við birgðaflutninga fyrir herinn 
og fór þess vegna oft á milli Cadiz og Larache. Hann færði mér tóbak og marg-
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víslegan mat til að bæta upp fangelsisviðurværið. Þó var það enn meira virði, að 
honum tókst að grafa upp foringja í lögfræðingadeild hersins, er var frjálslyndari í 
skoðunum en almennt gerðist og var fáanlegur til þess að taka að sér að verja mig. 
Gerði hann það svo vel, að ég var látinn laus eftir fimmtán vikur.

Þannig var upphafið á vináttu minni við Joseito.
Það kom bráðlega á daginn, að Joseito vissi allt um fortíð mína og skoðanir 

mínar í stjórnmálum. Senn fór hann að mennta mig frekar á sviði stjórnmálanna. 
Ég hafði lesið næstum allar merkustu bækur og bæklinga, sem gefin höfðu verið 
út um starfsemi stjórnleysingja á Spáni. Joseito fékk mér kommúnistabækur og 
tíma rit til lesturs.

Við Spánverjar og þó einkum þeir, sem upp runnir erum í Extremadura, erum 
einstaklingshyggjumenn. Það er eðlilegra fyrir okkur að aðhyllast stefnu stjórn-
leysingja en kommúnista. Smám saman tókst Joseito þó að láta ein staklingshyggju 
mína víkja fyrir sameignarkenningum kommúnismans. Hann vakti hrifningu mína 
á byltingunni í Rússlandi. Hann sannfærði mig um nauðsynina á kommúnistaflokki 
og alþjóðasambandi slíkra flokka, er hefðu innan vébanda sinna agaða félaga, 
sem væru fúsir til að afmá einstaklingseinkenni sín í þágu heildarinnar og hlýða 
fyrirskipunum yfirboðara sinna umhugsunarlaust. Ég var heillaður af mikilfengleik 
bolsévíkabyltingarinnar. Ég fann það á mér, að Spánn væri einnig kominn á það 
stig, að þar þyrfti að gera byltingu. Ég lagði því þessa spurningu fyrir Joseito: „Hvað 
get ég gert?“

Upp úr þessu var tekin ákvörðun um, að ég ætti að stofna leyniblað, er berðist 
gegn öllu, sem hernaði kæmi við, og héti það Bandera Roja — Rauði fáninn. Joseito 
ætlaði að hafa umsjá með stjórnmálahliðinni, en ég átti að bera ábyrgð á blaðinu og 
dreifa því meðal hermannanna.

„Raunverulegur kommúnisti,“ sagði Joseito, „verður að gera það, sem honum 
er sagt að gera, og hann á að fá aðra til þess að starfa líka án þess að verða teknir 
höndum. Það er undir sjálfum þér komið að sanna, að þú verðskuldir að fá flokks-
skírteini.“

Ég lét herinn greiða kostnaðinn af útgáfu blaðsins, sem gerði árásir á hann: Ég 
stal af birgðum hersins, seldi þær og notaði peningana til að standa straum af kostn-
aðinum við Bandera Roja.

Joseito kenndi mér, að Márar væru í sínum fulla rétti, þegar þeir reyndu að verja 
sjálfstæði sitt fyrir Spánverjum, er hefðu gert innrás í land þeirra. Og þegar ég hef 
verið sannfærður um eitthvað, þá sit ég ekki auðum höndum. Jafnskjótt og ég hafði 
verið settur á land í Alhucemas með frönskum og spænskum hersveitum, náði ég 
sambandi við tvo Mára og fór að sjá þeim fyrir birgðum af vopnum og skotfærum.

Síðar, þegar ég kom aftur til Larache, fór ég til höfuðsmannsins, sem hafði tekið 
að sér að verja mig, þegar ég var ákærður fyrir að hafa komið af stað uppreistinni, 
vegna þess hvað við fengum lélegt viðurværi.
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Hann sagði við mig: „Ég ætla að gefa þér heilræði, sem þú ættir að fara eftir: 
Komdu þér á brott héðan — í snatri!“

„Hvers vegna?“ spurði ég.
„Þú hefur haft viðskipti við Mára, er það ekki?“
,,Ef til vill.“
„Þeir vita um það,“ sagði hann. „Þú getur átt það víst að verða handtekinn á 

hverri stundu. Og í þetta skipti mun ég ekki geta orðið þér að liði.“
Ég hafði verið í einkennisbúningi, þegar ég kom til Larache. Þegar ég fór þaðan, 

var ég í borgaralegum klæðum, sem lögfræðingurinn hafði útvegað mér. Hann 
fékk mér líka uppdrátt af Marokkó. Að næturlagi fór ég yfir landamærin og inn í 
Riff-héraðið, og þar var ég samstundis tekinn höndum af Márum, sem héldu, að ég 
væri njósnari. Það er mesta furða, að þeir skyldu ekki skjóta mig umsvifalaust. Ég 
sagði þeim frá viðskiptum mínum við Márana tvo, og í seytján daga var ég dreginn 
um landið þvert og endilangt, meðan þeir reyndu að finna þessa tvo menn, er gætu 
staðfest sögu mína. Heppnin var mér hliðholl. Við fundum mennina, og Márarnir 
tóku mig í tölu vina sinna. Mér var fenginn hestur, vopn og arabísk klæði. Ég lifði 
síðan meðal Berbanna um skeið, tók þátt í daglegu lífi þeirra og samdi mig að öllu 
leyti að siðum þeirra. Mikið Márablóð rennur í æðum manna á Spáni, og ég hlýt 
að hafa fengið minn skerf af því. Ég var nægilega líkur Márum í útliti, til þess að 
menn héldu, að ég væri raunverulega einn úr þeirra hópi.

Þegar styrjöldinni við Riffana var lokið, gaf spænska ríkisstjórnin út tilkynningu 
um það, að öllum mönnum væru gefnar upp sakir fyrir afbrot af því tagi, sem ég 
hafði gert mig sekan um. Mér var því óhætt að fara aftur til Larache með spænsku 
stríðs föngunum, sem Márar höfðu tekið, en létu nú lausa, er stríðið var á enda. En 
herinn hafði enga þörf fyrir mig. Atferli mitt allt hafði sannfært yfirboðara mína 
um, að hættulegra væri að hafa mig í hernum en að ég stæði utan hans sem fjand-
maður ríkisstjórnarinnar. En þrátt fyrir sakaruppgjöfina fannst mér ekki hyggilegt 
að snúa aftur til Spánar sem óbreyttur borgari, meðan ég hefði ekki önnur skilríki í 
höndum en þau réttu. Þau sögðu ekki fallega sögu um feril minn.

En heppnin var einnig með mér í þessu efni, því að á vegi mínum varð liðþjálfi, 
er hafði þjónað alla sína tíð með mestu prýði. Hann var í fjárþröng og þurfti að 
sjá sex börnum fyrir mat. Hann seldi mér skilríki sín, og ég hafði þá aflað mér 
óflekk aðs mannorðs. Þegar svo var komið, lagði ég land undir fót og hélt rakleiðis 
til Madrid.

Þetta gerðist árið 1929. Ég lagði þegar leið mína til höfuðstöðva kommúnistaflokks 
Spánar. Miðstjórn hans komst að þeirri niðurstöðu, að ég hefði unnið til þess að 
verða flokksmaður, svo að ég var tekinn í hann, þegar tími var til kominn. Þá gerðist 
ég vegagerðarmaður, tók að mér vegagerð og viðhald. Ég hélt því af tekjum mínum, 
sem ég þurfti fyrir brýnustu nauðsynjum, en allt annað afhenti ég flokknum. Ég 
var orðinn fullgildur kommúnisti. 

Nú segir ekki af mér, fyrr en borgarastyrjöldin skall á.
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Hinn 18. júlí 1936 bárust þær fregnir til Madrid, að herforingjaklíka hefði hafið 
upp reisn gegn spænska lýðveldinu.

Þegar ég hugsa nú um næsta dag eftir að uppreistin hófst, furða ég mig á því, 
hversu mikið skyldi gerast þá af blóðsúthellingum og bardögum og hvernig ég 
gat eiginlega verið vottur að eins mörgum atburðum af því tagi og raun bar vitni. 
Ég var til dæmis í hópi þeirra lýðveldissinna, er lögðu til atlögu við Cuartel de la 
Montana, hermannaskálana, sem fasistarnir höfðu gert að vígi sínu. Síðar tók ég 
þátt í bardaganum um flugvöllinn Cuatro Vientos, og loks var ég með stjórnar-
hersveitunum, er börðust í borginni Guadalajara, sem er um það bil fimmtíu kíló-
metra frá höfuðborginni.

Og síðan kom annar dagur, sem varð einnig eins og martröð í huga mínum. 
Þær fregnir höfðu borist, að Mola hershöfðingi stefndi liði sínu til Madrid. Ég 
safn aði saman eitthvað um tuttugu mönnum, og við fórum til fjallaskarðs, sem 
heitir Somosierra, mikilvægs staðar, þar sem við urðum að stöðva Mola, ef átti á 
annað borð að vera hægt að hindra sókn hans til borgarinnar. Þetta voru fyrstu 
mannaforráð mín. Ég réð yfir tuttugu og níu mönnum og tveimur vörubifreiðum, 
og vopnin, sem við höfðum, voru rifflar og ein hríðskotabyssa. Ég vissi það ekki, 
þegar það gerðist, að þetta var upphaf hinnar frægu „Fertugustu og sjöttu herdeildar“ 
(division), sem var einnig kölluð „Campesino-deildin“, en hún varð með tímanum 
stærsta árásarsveitin, sem spænski lýðveldisherinn hafði yfir að ráða. En í upphafi 
bar sveitin ekki nafn mitt. Við kenndum hana hins vegar við Tsjapajev, hinn mikla 
skæruliðaforingja á tímum rússnesku byltingarinnar.

Við vorum ekki einu sinni í einkennisbúningum, þegar við lögðum af stað með 
þessa einu hríðskotabyssu okkar og ætluðum að stöðva hersveitir Mola, sem voru 
úr fastahernum. Til allrar hamingju þurftum við ekki að standa einir í þessari bar-
áttu. Sveit manna undir stjórn Cuerva ofursta — sem féll tveimur dögum síðar 
— kom til liðs við okkur. Síðan gerðist það, að Galán höfuðsmaður — starfandi 
kommúnisti, er kallaði sig hernaðarráðunaut minn — fékk mér fjögur hundruð 
menn til stjórnar. Það gat ekki beinlínis kallast öflugt lið til að tefla fram gegn 
þjálfuðum hersveitum, en það nægði samt. Okkur tókst að reka hersveitir Mola 
af höndum okkar og tókum ekki aðeins þrjú hundruð af mönnum hans til fanga, 
heldur höfðum við einnig mikið herfang — skotfæri og vörubifreiðir, sem við 
höfðum mikla þörf fyrir. Madrid hafði verið bjargað.

Ég hafði særst á höfði og var sendur í sjúkrahús af þeim sökum. En ég gat ekki 
með neinu móti legið þar í aðgerðarleysi, meðan bardagar geisuðu úti fyrir. Ég fór 
þess vegna aftur til sveitar minnar eftir tveggja daga vist í sjúkrahúsinu, en mán-
uður leið samt, þangað til ég gat tekið umbúðirnar frá höfðinu.

Vegna framgöngu minnar við Somosierra var ég sæmdur höfuðsmannstign, og 
var það gert að hersveit minni viðstaddri, hún látin standa fylktu liði á meðan. 
Komm únistaflokkurinn var ráðinn í að hagnast á frægð þeirri, sem ég hafði unnið 
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mér, og þegar þessi athöfn fór fram við Buitrago, voru félagar miðstjórnarinnar og 
jafnvel fulltrúi frá Komintern viðstaddir.

Mér barst sú fregn til eyrna, að fasistar hefðu tekið borgina Villavieja, og væri 
bróðir minn meðal fanga þeirra þar. Ég hélt því liði mínu til borgarinnar, tók hana 
úr höndum þeirra og leysti bróður minn úr varðhaldinu. Fyrir þetta afrek var mér 
boðin önnur hækkun í tign, en ég hafnaði henni. Ég hafði verið hatursmaður hern-
aðar af öllu tagi frá bernsku, svo að ég hataði foringja hersins og allt, sem snerti þá 
að einhverju leyti. Mér fannst alveg nóg að vera orðinn höfuðsmaður.

Galán var mér ósammála um þetta atriði. Hann hafði sjálfur verið gerður ofursti, 
er hér var komið, og var það því að þakka, hve fljótt hann hafði verið hækkaður í 
tign, að mikill skortur var háttsettra foringja í her okkar. Galán vildi fyrir alla muni, 
að ég þægi einnig hærri tignarstöðu en ég hafði, sennilega af því að hann vildi, að 
komm únistar yrðu í hinum æðstu stöðum í hernum. En hver sem orsökin kann 
að hafa verið, þá er hitt víst, að hann kallaði saman tvö þúsund menn og bar það 
undir þá, hvort ég ætti ekki að hækka í tign. Þeir samþykktu með lófataki, að ég 
skyldi þegar gerður að majór, og jafnframt átti ég að taka við stjórn á þeim hluta 
víg stöðvanna, sem var í grennd við Buitrago. Hér höfðu þeir menn, sem stóðu í 
baráttunni, látið álit sitt í ljós, svo að ég samþykkti að þiggja hærri tignargráðu.

Stjórnarsvæði mitt jókst, þótt ég gerði ekkert til þess, að svo færi. Þann 6. ágúst 
kom Largo Caballero í heimsókn til okkar, staðfesti hina nýju tign mína fyrir hönd 
lýð veldisstjórnarinnar og afhenti einkennisbúninga handa mönnum mínum, er 
höfðu ekki verið í hernum. Var það mikilvægara í mínum augum, því að nú fóru 
þeir raunverulega að verða eins og hermenn í útliti.

Galán hvatti mig til þess að senda bændum Kastilíu ávarp og skora á þá að ganga 
í her okkar. Ég var í vafa um, hvort ég ætti að gera þetta. Hvers vegna skyldu þeir 
rísa upp til varnar lýðveldinu, úr því að þeir höfðu ekki þegar gripið til vopna? En 
það varð samt úr, að ég gerði þetta. Enginn varð þó meira undrandi en ég, þegar 
þús undir bænda svöruðu ávarpi mínu með því að gerast sjálfboðaliðar hjá okkur. 
Hvers vegna gerðu þeir það? Af því að þeir hötuðu atvinnuhermenn eins inni lega 
og ég og voru ófáanlegir til þess að hlýða á fortölur þeirra. Þeir vildu ekki einu sinni 
sinna orðum þeirra hermanna og foringja, er höfðu haldið tryggð við lýð veldis-
stjórnina. Þeir lögðu hins vegar við hlustirnar, þegar ég tók til máls, af því að þeir 
vissu, að mér var eins innanbrjósts og þeim sjálfum. Af því að ég var El campe sino, 
bónd inn, einn úr þeirra hópi.

Þegar bændurnir höfðu gerst sjálfboðaliðar hjá okkur, skipulagði ég sjö herfylki 
(batallions, með um 800 manns hvert). Við höfðum hermannaskála út af fyrir 
okkur í Madrid, og þar var þeim komið fyrir. Ég notaði atvinnuhermenn, sem voru 
trúir stjórninni, sem kennara og þjálfara, en ég treysti þeim ekki enn nægilega til 
að fela þeim mannaforráð á vígvöllunum. Þeir voru nú í okkar her, en höfðu líka 
verið hermenn áður, og þess vegna á móti okkur — var ekki fjandmaðurinn á víg-
völlunum herforingjaklíkan?
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Okkur gekk illa í stríðinu. Frá öndverðu nutu fasistarnir aðstoðar — mikil-
vægrar, verulegrar aðstoðar — frá Ítölum og Þjóðverjum. Við fengum enga hjálp 
frá Rússum, fyrr en tveim mánuðum eftir að bardagar byrjuðu, og jafnvel þá var 
hjálp þeirra á miklu minni mælikvarða en þann, sem fjandmennirnir nutu. Og við 
fengum þá hjálp ekki heldur sjálfra okkar vegna. Það gerði ég mér samt ekki ljóst 
á þessu stigi málsins. Ég hefði átt að koma auga á þá staðreynd, en gerði það ekki. 
Ég var blindur.

Nú vofði aftur hætta yfir Madrid. Þann 4. nóvember var svo komið, að Largo 
Cab allero, forsætisráðherra lýðveldisstjórnarinnar, sem var að undirbúa flutning 
stjórn ar setursins til Valencia, bað Miaja hershöfðingja og mig að bjarga borginni. 
Ég tók sex herfylki (batallions) og fylkti þeim, þar sem hætturnar voru mestar og 
borgin verst varin.

Dagarnir, sem réðu úrslitum í þessum átökum, voru 6.–9. nóvember. Margir í 
herbúðum okkar gerðu sér ekki grein fyrir því, að þessir dagar gætu orðið örlaga-
ríkir, því að þeir höfðu þegar sagt við sjálfa sig, að Madrid væri okkur töpuð. Heim-
ur inn bjóst við því á hverri stundu, að höfuðborgin félli fjandmönnunum í hendur. 
Og heimurinn hefði átt að hafa á réttu að standa að þessu leyti. Madrid var eins 
og þroskaður ávöxtur, sem er að því kominn að falla til jarðar. Borgin hefði átt að 
verða fjandmönnunum að bráð, ef karlar, konur og börn hefðu ekki sameinast 
um að bjarga henni. Borgarbúar stóðu saman af meiri einhug en íbúar nokkurrar 
borgar hafa nokkru sinni sýnt við vörn heimila sinna.

Ég er ekki mælskumaður, en ég get látið hendur standa fram úr ermum. Mér láta 
betur athafnir en orð. Að þessu sinni varð ég þó að tala. Við efndum til fjöldafundar 
í stærsta leikhúsi borgarinnar, og þar ávarpaði ég mannsöfnuðinn. Ég sagði við 
menn: „Hættið gráti og kveinstöfum. Fasistarnir munu ekki komast inn í Madrid. 
En ef við ætlum að stöðva framsókn þeirra, verðið þið öll að ganga fram, hvert eitt 
ykkar — karlar, konur, börn og gamalmenni, og þið verðið að grafa skotgrafir og 
koma upp virkjum umhverfis borgina. Madrid-búar, rísið upp!“

Við fórum síðan af stað í vörubifreiðum og söfnuðum saman öllum, sem við 
fundum í veitingahúsum, leikhúsum og á götum úti. Og menn brugðust okkur 
ekki. Borgarbúar unnu alla nóttina af slíku kappi og með slíkum varnarvilja, að það 
gerði stjórninni, er hafði yfirgefið höfuðborg sína, skömm til.

Fjandmennirnir gerðu ráð fyrir að taka Madrid þann 10. nóvember. Ég var að 
at huga ystu varnarvirkin ásamt tveim af aðstoðarforingjum mínum snemma um 
morgun inn, þegar ég sá tvo skriðdreka fasistanna nálgast. Okkur tókst að taka 
annan herfangi, en hinn sneri við og flýði. Liðsforinginn, sem stjórnaði skriðdreka 
þeim, er við höfðum tekið, hafði í fórum sínum áætlanir um samræmdar árásir á 
borgina á níu stöðum. Við vissum þá, á hverju við mættum eiga von, svo að við 
gátum mætt fasistunum, hvar sem þeir leituðu á. Það kom þeim algerlega á óvart, 
hversu hraustlega við tókum á móti, svo að þeir létu undan síga. Madrid hafði verið 
bjargað í annað sinn.
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Rússar voru farnir að leika leik sinn á Spáni.
Meðal sveitanna í her lýðveldisstjórnarinnar var hið fræga „Fimmta tvífylki“ 

(regi ment). Allir rithöfundar, blaðamenn og ljóðskáld, sem voru kommúnistar eða 
því sem næst kommúnistar, sungu því lof og dýrð. Þeir kölluðu tvífylki þetta ein-
stætt, enda átti það engan sinn líka.

Frá upphafi hafði Fimmta tvífylkið verið kommúnískt. En fyrstu tvo mánuði 
styrjaldarinnar — áður en Rússar fóru að skipta sér af henni — hafði það verið sveit 
spænskra kommúnista. Þá var það og aðeins sveit ólærðra hermanna. Yfirmaður 
þess var Barbado, sem sat í miðstjórn kommúnistaflokksins. Stjórnarerindrekinn 
við tvífylkið var Enrique Castro. Fyrir honum fór eins og svo mörgum öðrum 
gömlum kommúnistum, að hann glataði trúnni á Moskvumenn. Hann hefur 
samið og gefið út bók, þar sem hann gefur skýringu á því, hvers vegna hann missti 
trúna á rússneska kommúnismann.

Eitt fyrsta skrefið, sem stigið var, eftir að Rússar fóru að hafa hönd í bagga 
í borgarastyrjöldinni, var að breyta yfirstjórn Fimmta tvífylkisins. Kommúnistar 
settu Barbado af, og við var látinn taka Líster, sem var ágætt dæmi um stalínista, 
því að hann lét Rússland alltaf sitja í fyrirrúmi, og síðan var hugsað um Spán 
— ef á annað borð var um hann hugsað. Líster hafði fengið alla þjálfun sína í 
Moskvu, eins og Modesto, sem var annar þeirra tveggja manna, er Rússar reiddu 
sig einkum á í borgarastyrjöldinni. Til þess að fullkomna stjórn sína á Fimmta tví-
fylkinu notuðust Moskvukommúnistarnir einnig við tvo foringja að tjaldabaki. 
Annar þeirra var Orlov majór, sem var sérstakur sendimaður Stalíns, en hinn hét 
Carlos J. Contreras, majór. Nú á dögum er Contreras þekktur undir öðru nafni, því 
að hann heitir Vittorio Vidali og er foringi kommúnista í Trieste.

Rússar reyndu að búa svo um hnúta, að tryggar kommúnistahersveitir virtust 
taka öllum öðrum hersveitum lýðveldishersins fram, og til þess notuðu þeir 
Fimmta herfylkið og Alþjóðastórfylkin, sem þeir réðu yfir með hjálp Frakkans 
Andrés Martys og Ítalans Longos, er kallaði sig raunar Gallo, meðan hann var á 
Spáni. Þeir komu því svo fyrir, að Fimmta tvífylkið hafði betri útbúnað en nokkur 
her sveit önnur, og þeir létu það einnig hafa nægt fé til umráða. Enn fremur naut 
það ráðlegginga og kennslu rússneskra sérfræðinga og að auki annarra útlendra 
sérfræðinga, er störfuðu undir ströngu eftirliti útsendara Rússa. Fimmta tvífylkið 
var eiginlega óháð hermálaráðuneytinu. Og það má raunar segja, að það hafi í 
reynd verið alveg óháð lýðveldisstjórninni spænsku.

Kommúnistar reyndu að hræða þá atvinnuhermenn, er með þeim börðust, til 
að hlýða sér í einu og öllu, og þeim tókst það við suma. Þeir, sem hegðuðu sér 
sam kvæmt fyrirmælum kommúnista, hlutu að launum skjóta hækkun í tign, og 
auk þess var þeim hrósað á hvert reipi af blöðum kommúnista á Spáni og í öðrum 
löndum. Þeim, sem voru þeim andvígir, var varpað fyrir borð, nema þeir hefðu 
mjög sterka stuðningsmenn í hópi stjórnmálamanna að baki sér. Gott dæmi um 
þetta er, hvernig fór fyrir Miaja hershöfðingja. Í fyrstu var hann kommúnistum 
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þungur í skauti og beygði sig ekki fyrir þeim, svo að ákveðið var, að hann skyldi 
sviptur herstjórnarstöðu sinni. Hann frétti hins vegar um hættu þá, sem yfir honum 
vofði, og beygði sig fyrir boðum kommúnista. Blöð þeirra gerðu hann samstundis 
að eftirlæti sínu. Aðrir foringjar sáu, hvernig hann hafði farið að, og þeir létu sér 
þetta dæmi að kenningu verða.

Enda þótt Rússar væru ráðnir í því að halda Fimmta tvífylkinu undir stjórn og 
hand leiðslu manna, er höfðu hlotið þjálfun sína í Moskvu, var það samt gert hluti 
af liði því, sem mér var falin stjórn á samkvæmt skipun frá Largo Caballero, og 
gerði hann þetta með samþykki rússnesku hernaðarráðgjafanna. Fyrsta árásarsveit 
mín hafði verið skipulögð í Alcalá de Henares, og voru í henni sex fylki (batallions), 
auk tveggja sveita (companies) skæruliða, og voru um 200 menn í hvorri. Fimmta 
tví fylkinu var nú að nafninu til bætt við þennan liðsafla minn. Það var gert um þær 
mundir, þegar Rússar gerðu sem mest úr mér og hagnýttu vinsældir mínar meðal 
almennings, sem hefði ekki viljað líta við þeim annars. Ílja Erenbúrg skrifaði flokk 
greina um mig, þar sem hann kallaði mig „Tsjapajev spænsku byltingarinnar“. Er 
fram liðu stundir varð stórfylki mitt að Fertugustu og sjöttu árásarherdeildinni.

Sú skipan, sem höfð var um stjórn mína á Fimmta tvífylkinu, þar sem það var 
eftir sem áður látið hlýða fyrirmælum Lísters, var hentugri fyrir kommúnista þá, er 
höfðu hlotið þjálfun sína hjá Rússum, en mig. Þeir höfðu aðstöðu til að uppskera 
frægð ina fyrir þá sigra, sem ég vann, og skella aftur á mig skuldinni fyrir mistök 
þau, sem þeir gerðu sig seka um. Nefna má dæmi um þetta. Þegar ég tók Cerro de 
los Angeles, fögnuðu blöð kommúnista því sem sigri Lísters. Það eina, sem hann 
hafði þó gert, var að missa þessa vígstöð úr höndum sér og hörfa þaðan til Perales 
de Tajuna, þar sem hann huggaði sig með því að efna til veislu. Ég varð að vinna 
aftur það land, sem hann hafði tapað, en þá kom hann aftur fram á sjónarsviðið til 
að uppskera þakklætið.

Um líkt leyti störfuðu sendimenn Rússa aðallega við höfuðstöðvar Alþjóða-
stórfylkjanna í Madrid og Albacete, og þar skipulögðu þeir ekki aðeins aftökur 
þeirra manna, sem voru beinir andstæðingar kommúnista, heldur einnig þeirra, er 
létu í ljós, að þeir væru ófúsir til að hlýða fyrirmælum þeirra. Og af því að Fimmta 
tvífylkið var að nafninu til undir minni stjórn — hluti af liði mínu — tókst þeim 
að skella skuldinni fyrir margan slíkan verknað á mig. Þeim fannst heppilegt, að 
mönnum skyldi standa stuggur af nafni herforingja, sem var þekktur kommúnisti, 
bæði að baki vígstöðvanna og á vígvöllunum sjálfum — og jafnframt, að þessi 
maður var ekki sjálfur í hinum innsta hring þeirra. Þeir skyggndust lengra fram 
á veginn en ég. Ég hafði verið alinn upp í skóla hermdarverkamanna. Ég skirrðist 
ekki við að beita ofbeldi. Um þessar mundir fannst mér ekkert að því, þótt slíkt 
orð færi af mér.

Ég er ekki að reyna að telja mönnum trú um, að ég hafi ekki sjálfur gert mig 
sekan um margan ljótan verknað eða að ég hafi aldrei orsakað fórn mannslífa að 
nauðsynjalausu. Ég er Spánverji. Við lítum svo á, að lífið sé harmleikur. Við fyrir-
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lítum dauðann. Okkur finnst það ekki nema eðlilegt, að naut bíði bana á hring-
sviðinu og maður láti lífið á vígvelli. Við erum ekki að kvelja samvisku okkar vegna 
annars tveggja af þessu. Öll þau ár, sem borgarastyrjöldin spænska stóð yfir, hafði 
ég í hendi minni, hvort menn héldu lífi eða hlytu bana. Ég held því ekki fram, að 
ég hafi ævinlega beitt því valdi viturlega eða jafnvel af réttlæti. Ég bið menn ekki 
afsökunar á neinu, sem ég hef gert.

Þetta var grimmileg styrjöld. Hún var ekki fögur, á hvorn málstaðinn sem litið 
er. En þótt hryðjuverk lýðveldissinna hafi verið ægileg, voru þau þó engan veginn 
eins hroðaleg og þau, er menn Francos gerðu sig seka um. Það var Franco, sem 
safnaði saman márískum hermönnum gegn löndum sínum og gaf þeim lausan 
tauminn. Og hryðjuverkin, sem ég kann að hafa gert mig sekan um, voru ekkert 
í samanburði við þau, er Moskvukommúnistarnir stofnuðu til. Ég slátraði ekki 
vopna bræðrum mínum fyrir það eitt, að þeir voru á annarri skoðun í stjórnmálum 
en ég.

Einu sinni notuðu forsprakkar kommúnista mig til að vinna óhappaverk fyrir 
sig, þegar þeir létu mig handtaka einn af stuðningsmönnum okkar. Það gerðist um 
það leyti, þegar þeir héldu, að Madrid væri töpuð, fjandmennirnir mundu vinna 
hana. Modesto og Miaja kölluðu mig fyrir sig, og sögðu mér, að ofurstinn, sem 
stjórnaði verðinum við þjóðhöllina — sem áður hafði verið konungshöllin — hefði 
gert uppreist gegn stjórninni og menn hans með honum. Þetta kom alveg flatt 
upp á mig, því að varðlið þetta, sem stofnað hafði verið af lýðveldisstjórninni árið 
1931, hafði alltaf staðið dyggilega með henni, þótt aðrar sveitir af sama tagi hefðu 
verið afturhaldssinnaðar. En ég hafði enga ástæðu til að efast um, að Modesto og 
Miaja segðu mér satt frá þessu. Samkvæmt beiðni þeirra tók ég því nokkra menn 
með mér og handtók ofurstann og menn hans. Að því búnu seldi ég hann í hendur 
Modesto. Það var ekki fyrr en síðar, sem ég komst að því, að ekki hafði verið um 
neinn mótþróa eða uppþot að ræða. Ofurstinn hafði ekki annað til saka unnið en 
að vera hvorki kommúnisti né verkfæri í höndum þeirra.

Þetta atvik hafði það í för með sér, að ég hafði konungshöllina, sem hafði verið 
aðsetur Alfonsos XIII., undir stjórn minni. Ég varð fyrir vonbrigðum, þegar ég 
skoðaði höllina, þótt hún væri gríðarmikil bygging. Hún var gersneydd þeim glæsi-
brag, sem ég hafði átt von á. Ég fór með aðstoðarforingjum mínum inn í svefn-
herbergi konungsins. Það var skreytt með fögrum speglum og gylltum listum. 
Við einn vegginn stóð rekkja konungs, sem var einnig gullin, hálfur þriðji metri 
á lengd og tveir metrar á breidd, en í litlu útskoti yfir henni var komið fyrir stóru 
krossmarki.

„Jæja,“ sagði ég við aðstoðarforingja mína, „hvern langar til að sofa í rúmi kon-
ungs ins í nótt?“

Þeir virtust verða skelkaðir af tilhugsuninni um að sofa þar, eins og þeir fyndu 
til einhverrar hjátrúar í sambandi við það. Einn þeirra dró ekki dul á ótta sinn, því 
að hann sagði, að það mundi vera óheillamerki.
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„Gott og vel,“ svaraði ég, „þá er best að ég sofi í rúmi kóngs í nótt.“
Og um nóttina svaf El campesino, bóndinn, í rekkju Alfonsos XIII., hins síðasta 

úr kynjaða konungs ríkis þess, sem hafði einu sinni verið eitt víðfeðmasta heimsveldi 
jarðar innar.

Hann hafði átt mjög þægilega rekkju. 
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Teruel

Enn lærdómsríkari er þó sagan um borgina Teruel, og verð ég að segja frá henni 
hér.

Um það bil, sem fasistar hófu uppreist sína, féll þessi mikilvæga borg í Aragóníu 
í hendur uppreistarmönnum. Saravia hershöfðingja tókst að vinna hana aftur fyrir 
lýðveldið, þegar leið að áramótum 1937. Það var sigur, sem hafði áhrif á fleiri 
sviðum en hernaðarins eins. Lýðveldissinnar voru orðnir mjög vondaufir um sigur, 
en taka Teruel hafði þau áhrif, að landslýðurinn fékk nýja trú á málstað sinn, og 
honum svall móður í brjósti.

Þetta jók svo einnig álit sósíalistaforingjans Indelacios Prietos. Hann hafði verið 
varnar málaráðherra og gefið skipunina um það, að sótt skyldi að borginni og hún 
tekin. Kommúnistar kunnu þessu illa. Prieto var ekki neitt peð í höndum þeirra, 
og hann stóð í vegi fyrir þeim að ýmsu leyti. Meðan hann hélt um stjórnvölinn í 
varnar málaráðuneytinu og álit hans beið engan hnekki, gátu þeir ekki gert sér nein-
ar vonir um að ná í sínar hendur stjórn hermálanna. Þeir settu sér þess vegna það 
mark að gera Prieto mikinn óleik, enda þótt af því mundi leiða, að Teruel yrði aftur 
fjandmönnunum að bráð.

Fyrsta skref þeirra til að framkvæma þetta var að setja Saravia hershöfðingja frá 
her stjórn á þessum slóðum. Þeim var ljóst, að þeir mundu ekki fá að gert, meðan 
hann stjórnaði í Teruel. Það var ekki aðeins, að hann var maðurinn, er hafði undir-
búið sóknina til Teruel í einu og öllu og vildi því manna síst eiga það á hættu, að 
fjandmennirnir næðu henni aftur á vald sitt, heldur var hann einnig tryggur vinur 
Prietos. Kommúnistum tókst að koma því svo fyrir, að Saravia var falin her stjórn 
annars staðar, en síðan var Modesto settur í hans stað, því að rússnesku hers höfð-
ingjarnir Grígorevítsj og Barthe óskuðu mjög eindregið eftir því. Þegar svo var 
komið, fóru þeir að hrinda fyrirætlunum sínum í framkvæmd.

Það voru herdeildir stjórnleysingja og verklýðssinna (syndikalista), er höfðu verið 
látnar koma sér fyrir í framvarðarstöðvunum á Teruel-vígstöðvunum. Nú var byrjað 
á því að flytja allar fallbyssur frá hersveitum þessum. Án stórra fallbyssna gátu þær 
ekki með nokkru móti staðist fjandmönnunum snúning. Það var áreiðanlegt, að 
þær mundu verða hraktar úr stöðvum sínum. Teruel mundi verða fjandmönnunum 
að bráð. En hersveitum stjórnleysingja og verklýðssinna yrði aðallega kennt um 
þetta, og einnig sósíalistanum Prieto, þar sem hann var varnarmálaráðherra — og 
mark inu yrði náð, þótt það kostaði nokkuð.

Enda þótt ég sæi ekki ljóslega, hvað fyrir mönnum vakti með þessu, var ég þó 
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ekki svo skyni skroppinn, að ég gerði mér ekki grein fyrir afleiðingum ráðstafana 
þeirra, sem þarna voru gerðar.

Ég spurði Grígorevítsj: „Hvað ætlist þið eiginlega fyrir? Ætlið þið að sundra 
al þýðufylkingunni? Haldið þið raunverulega, að við kommúnistar séum nægilega 
öflugir til að geta haldið uppi vörninni einir?“

„Hér er ekki um það að ræða að sundra alþýðufylkingunni,“ svaraði Gregorovítsj, 
„heldur ætlum við að láta hana gera það, sem við viljum að gert verði. Við verðum 
að eyðileggja álit almennings á sósíalistum, stjórnleysingjum og verklýðssinnum og 
sanna honum, að kommúnistar séu þeir einu, sem geti haldið Teruel.“

Ég maldaði í móinn, en Grígorevítsj og Modesto minntu mig á agann, sem 
menn beygja sig undir, þegar þeir ganga í hreyfingu kommúnista. Og ég hlýddi. Ég 
hafði ekki enn gert mér fulla grein fyrir því, hversu víðtæk áform þeirra voru. Af því 
að ég hafði ekki hlotið þjálfun mína í Moskvu, töldu þeir mig ekki svo öruggan, að 
óhætt væri að segja mér allt af létta. Ég vissi, að þeir ætluðu að tefla Teruel í hættu 
og að þeir gætu misst borgina, en taldi þó, að þetta væri ekki annað en reikn ings-
skekkja hjá þeim. Það var ekki fyrr en síðar, sem það rann upp fyrir mér, að þeir 
ætluðu sér ekki aðeins að stofna Teruel í hættu, heldur höfðu þeir beinlínis í hyggju 
að láta fjandmennina ná borginni á sitt vald, því að minna áfall töldu þeir ekki 
nægi legt til að hnekkja mannorði Prietos og varpa honum fyrir róða.

Einn þátturinn í fyrirætlunum þeirra var auk þess að koma því svo fyrir, að ég 
væri fluttur frá herstjórn, þar sem ég starfaði.

Því var ekki að heilsa, að ég hefði unnið til fjandskapar rússnesku kommúnistanna, 
er hér var komið sögu. Ég hafði ekkert gert til þess að falla í ónáð hjá þeim. Þeir héldu 
enn áfram að skrifa mikið um mig sem kommúnistahetju og héldu uppteknum 
hætti að því leyti, löngu eftir að Teruel var á valdi fasista. En ég var ekki í innsta 
hringn um. Ég var Spánverji, enda þótt ég væri kommúnisti, og lét mér það aldrei 
úr minni líða. Ég var ekki svo auðsveipur Rússlandi, að ég léti það sitja í fyrirrúmi 
að öllu leyti. Ég svaraði stundum fullum hálsi, þegar á mig var yrt. Þeir notuðu 
mig, meðan störf mín gátu komið þeim í góðar þarfir. Þeir hefðu ekki hugsað sig 
um að fórna mér, ef ég hefði einhvern tíma getað þjónað þeim með því að deyja. 
Nú var svo komið, að þeir töldu, að dauði minn gæti komið þeim í góðar þarfir.

Í upphafi höfðu þeir notað nafnið El campesino til að fá bændur til liðs við sig. 
Síðar notuðu þeir það til að skjóta mönnum skelk í bringu, fylla þá ótta og skelf-
ingu. Nú ætluðu þeir að nota El campesino til að skapa sér píslarvott í þágu mál-
staðarins. Kommúnistar hafa aldrei gert of lítið úr verðleikum píslarvotta. Til allrar 
óhamingju fyrir mig — en til allrar hamingju fyrir þá — hefði ég verið tilvalinn 
píslarvottur.

Stjórnleysingjar og verklýðssinnar urðu að láta undan síga, til að þeir settu ofan 
í augum almennings. Teruel varð að falla í hendur fjandmönnunum, til að Prieto 
og sósíalistar misstu æruna. En kommúnistar áttu að verða hinir síðustu verjendur 
borgarinnar — því að á þann hátt ætluðu þeir að auka hróður sinn meðal al þýðu 
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manna. Ég var því skilinn eftir með mönnum mínum til að heyja algerlega von-
lausa baráttu, meðan nokkur stæði uppi. Ef við værum allir drepnir, ef ég væri 
drepinn, mundu kommúnistar geta kennt Prieto um fall Teruel — og þeir mundu 
einnig geta kennt honum um dauða El campesinos. Modesto og Grígorevítsj höfðu 
ákveðið, að ég ætti að inna af hendi þessa hinstu þjónustu við flokkinn. En sá 
böggull fylgdi skammrifi, að þeim láðist að láta mig vita um það.

Sókn fasista til Teruel hófst þann 21. janúar 1938 og stóð til 9. febrúar, og 
hafði Franco sjálfur stjórn hennar á hendi. Framvarðarstöðvar okkar féllu hver af 
annari, og ég varð þess bráðlega vísari, að ég var í herkví með þá 16.000 menn, 
sem voru undir stjórn minni. Úti fyrir borginni voru þeir Líster og Modesto með 
her sveitir sínar, sem voru sex stórfylki og tvö herfylki. Þeir hefðu getað komið mér 
til aðstoðar. Þeim kom ekki til hugar að gera neitt af því tagi. Þeir gerðu meira að 
segja það, sem verra var: þegar Valdepeñas höfuðsmaður vildi fara mér til bjargar, 
komu þeir í veg fyrir, að hann gæti það.

En ég hef litla löngun til þess að deyja píslarvættisdauða. Ég veitti því það við-
nám, sem ég gat. Menn mínir voru lokaðir inni í Teruel, umkringdir og umsetnir 
af fasistunum, og þeir börðust hetjulegri baráttu. Í 101. stórfylkinu undir stjórn 
minni voru níu hundruð menn í upphafi, en það varð að bera hita og þunga 
áhlaup anna, svo að uppi stóðu aðeins áttatíu og tveir menn um síðir. Ég sæmdi þá 
alla heiðursmerkjum, þegar orrustan var um garð gengin.

Þegar leið að lokum viðureignarinnar, var barist inni í Teruel-borg sjálfri, og var 
þá aðalvígvöllurinn í grennd við hringsviðið, þar sem efnt var til nautaata. Allar 
bygg ingar í grenndinni voru í rústum. Í þeim höfðu fasistar búið um sig öðrum 
megin, en við hinum megin. Ég stjórnaði vörninni úr kjallaraholu.

Þá barst mér einu sinni orð um það, að fasistar kölluðu yfir til okkar manna: 
„El campesino er dauður — gefist upp! Við erum búnir að drepa El campesino 
— gefist upp!“ Ég stökk þá út úr kjallaranum, hljóp upp á rústahraukinn, sem var 
brjóstvörn okkar og kallaði: „Hvar eru þeir hundingjar, sem segja, að El campesino 
sé dauður? Hér er ég! Sýnist ykkur, að ég sé dauður?“

Svo mikið fát kom á fasistana við þetta, að þeim láðist alveg að skjóta á mig. Þá 
náðu aðstoðarforingjar mínir taki á mér aftan frá og drógu mig ofan af brjóst vörn-
inni á síðustu stundu. Kúlurnar fóru að hvína og syngja yfir höfði okkar, einmitt 
þegar þeir ruddust með mig ofan í kjallarann minn.

Það var með öllu vonlaust að geta haldið Teruel lengur. Verkefnið var þá að reyna 
að bjarga mönnum mínum og eins miklu af útbúnaði okkar og unnt væri að koma 
undan. Við gerðum útrás og brutumst gegnum fjandmannahringinn umhverfis 
okkur, en misstum við það þúsund menn.

Meðal þeirra, sem féllu þá, var einn aðstoðarforingja minna. Hann féll við hlið 
mína, látinn samstundis. Mig langaði til að bjarga líki hans og tók það þess vegna 
á bakið. En það rann fljótlega upp fyrir mér, að þetta væri hin mesta heimska, svo 
að ég lagði líkið frá mér í snjóinn. Skikkjan mín var gegndrepa af blóði hans. Ég 
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tók hana því af mér og fleygði henni. Það atvik varð til þess, að aftur spurðist, að ég 
væri fallinn. Skikkja þessi var af sérstakri gerð. Ég hafði látið sauma hana fyrir mig 
í Madrid, og var hún af sama tagi og skikkjur þær, sem Rússar gengu með. Menn 
mín ir báru kennsl á mig af henni, þegar ég var á ferð um vígstöðvarnar. Á henni 
voru einnig stjörnur þær, sem sýndu að ég var yfirhershöfðingi.

Fasistar fundu skikkjuna á vígvellinum og fóru með hana til Francos. Hann kall-
aði samstundis blaðamenn á fund sinn, og sýndi þeim blóðuga flíkina og stjörn-
urnar, er sönnuðu, hver eigandinn hefði verið. Fregnin barst eins og eldur í sinu: 
„El campesino er fallinn.“ Jafnvel lýðveldisstjórnin lagði trúnað á þetta. Konu 
minni barst opinbert skeyti, þar sem henni var tilkynnt, að ég hefði fallið í bardaga.

Jafnskjótt og ég hafði farið með þá manna minna, sem eftir lifðu, á öruggan stað, 
hringdi ég til Prietos.

„Það er El campesino, sem talar,“ tók ég til máls. „Mér tókst að brjótast út úr 
Teruel með flesta menn mína og talsvert af útbúnaði okkar.“

„Þú ert að gera að gamni þínu,“ svaraði Prieto. „El campesino er dauður. Hver 
er það, sem talar?“

„Farðu til helvítis!“ sagði ég, en þá greip Prieto fram í fyrir mér:
„Nú kannast ég við þig,“ sagði hann. „Ég þekki þig á orðbragðinu.“
Þegar ég komst að því, að tvö hundruð fallbyssur hefðu verið tiltækar í Valencia 

og að hægt hefði verið að flytja þær til hersveita stjórnleysingja, sem börðust við 
Teruel, varð ég ævareiður. Ég krafðist þess, að Líster, sem hafði greinilega látið 
undir höfuð leggjast að koma mér til hjálpar, yrði settur af. En Rússar héldu yfir 
hon um verndarhendi, og þar við sat. 

Aðstaða Prietos hafði versnað svo mjög við það, að fasistar höfðu tekið Teruel, 
að hann varð að leggja niður embætti varnarmálaráðherra tveimur mánuðum síðar. 
Gerðist það eftir fjöldafund kommúnista, sem stjórnað var af La pasionaria, en á 
fund inum var Prieto gefið að sök að hafa hafið samninga við fasista. Dr. Negrín, 
for sætisráðherrann, tók sjálfur við embætti varnarmálaráðherra. Rússar héldu, að 
hægara mundi að stjórna honum en Prieto, sem var maður þrár að eðlisfari.

Og Franco hafði unnið Teruel. 
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Adra

Okkur hafði gengið æ verr eftir því sem lengra leið á styrjöldina. Það var nú 
ekki lengur hægt að efast um það, hvernig endalokin mundu verða, og að þeirra 
yrði ekki heldur langt að bíða.

Styrjöldin hafði svipt mig fjölskyldu minni allri. Faðir minn hafði skipulagt og 
stjórnað stærstu sjálfboðaliðasveitinni í Extremadura, en í henni voru alls 12.000 
menn. Fyrir vopn höfðu þeir hvaðeina, sem að einhverju gagni mátti koma, 
veiðibyssur, skammbyssur, sem teknar höfðu verið af lögreglumönnum, og heima-
tilbúnar sprengjur. Í tvo mánuði höfðu þeir barist á svæðinu milli Salamanca og 
Cáceres til að koma í veg fyrir, að Franco gæti fengið vopn og liðveislu Márahersveita 
um Portúgal. Þá var faðir minn tekinn höndum. Systir mín, María, var einnig tekin 
föst. Falangistar hengdu þau bæði. Það var vegna afreka föður míns, sem þau voru 
tekin af lífi, en á hinn bóginn var það sakir skyldleika þeirra við mig, að lík þeirra 
voru látin hanga uppi í viku og við þau fest spjöld, þar sem það var tilkynnt sigri 
hrós andi, að þetta væru faðir og systir El campesinos. 

Vegna þess að fasistarnir gátu ekki komið mér fyrir kattarnef, drápu þeir konu 
mína og þrjú börn okkar. Allir karlmenn í fjölskyldu minni voru teknir af lífi, og 
sama var að segja um allar konurnar, að einni frænku minni undantekinni. Yngri 
bróðir minn, sem barðist eins og ljón í stríðinu, var tekinn til fanga — ég fæ ekki 
skilið, hvernig hann lét þá taka sig lifandi, úr því að hann var bróðir minn. Þegar 
þeir höfðu pyndað hann, skutu þeir hann. Skyldleiki við mig var banvænn öllum 
ættingjum mínum.

Í upphafi þessarar hörmulegu styrjaldar, þegar við hugðum, að hún mundi fara 
á allt annan veg en raun varð á, unnum við Francisco Galán ofursti það heit, að 
við skyldum ekki raka skegg okkar, fyrr en þann dag, er við héldum inn í Burgos, 
höfuð borg Francos. Ég hafði látið mér vaxa þykkt, svart skegg, ekki mjög sítt, en 
það var mjög hrokkið. Ekki hirti ég það sérstaklega vel, því að við höfðum engan 
tíma til slíkra hluta, meðan við stóðum í ströngu. En skegg þetta var orðið nokkurs 
konar einkenni mitt, tákn, sem allir gátu þekkt mig á, hvar sem ég fór.

Þegar alger ósigur vofði nú yfir okkur, var hættulegt að bera einhver merki, sem 
hægt var að þekkja menn óyggjandi af. Það lá í augum uppi, að við mundum ekki 
halda innreið okkar í Burgos. Galán rakaði því af sér skeggið og réð mér til þess að 
fara að dæmi sínu í þessu efni. Ég svaraði honum því, að ég ætlaði einnig að gera 
það. Þá vildi svo til, að nokkrir gallharðir kommúnistar í foringjaráði Galáns sáu 
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hann skegglausan, og spurðu hann, hverju þetta sætti. Hann sagði þeim, hvernig í 
þessu lægi, og bætti því við, að ég ætlaði að gera slíkt hið sama.

Skömmu síðar var ég kallaður á fund miðstjórnar kommúnistaflokksins í Madrid, 
og var það látið fylgja fundarboðinu, að hún þyrfti að ræða við mig „mikilvæg mál-
efni“. Mér datt aldrei í hug, að þetta fundarboð stæði í sambandi við skeggið á mér, 
og fór til borgarinnar. Þar voru þá staddir þrír rússneskir hershöfðingjar ásamt La 
pasionaria, og þegar þau fóru að hvetja mig til þess að fórna ekki skegginu á mér, 
hélt ég, að þau væru að hafa mig að háði og spotti. Í fyrstu töluðu þau glottandi um 
þetta, gerðu að gamni sínu og báru skeggið á mér saman við hárið Samsonar. En 
þegar það rann upp fyrir þeim, að ég ætlaði ekki að taka þau hátíðlega, urðu þau öll 
mjög alvörugefin og þungbúin á svip. Mér til mikillar undrunar komst ég að því, 
að hið „mikilvæga málefni“, sem hafði gert það að verkum, að ég var kallaður frá 
her stöð minni, var ekki annað en skeggið á mér. Þau sögðu mér, að ég mætti ekki 
raka það af mér. Af því stafaði þjóðsagnaljómi í augum alþýðumanna. Ef ég rakaði 
mig, þá mundi almenningur telja það illan fyrirboða. Skegglaus Campesino mundi 
alls ekki vera neinn Campesino framar.

Einn rússnesku hershöfðingjanna komst svo að orði: „Skegg þitt er ekki einkaeign 
þín. Það er eign spænsku þjóðarinnar, byltingarinnar, alþjóðasambandsins. Þú 
hefur enga heimild til þess að raka það af þér. Flokkurinn bannar þér að gera það.“

Þeir létu meira að segja aðalritara flokksins, José Díaz, hringja mig upp, meðan 
á þessum viðræðum stóð, til að sannfæra mig um hið „stjórnmálalega mikilvægi“ 
þess, að ég léti skeggið afskiptalaust. Ég lofaði að raka mig ekki.

Ég lét skegg mitt vaxa eftir sem áður, þar til í Valencia. Við veittum enn viðnám 
þar um slóðir, en við vissum þó, að eina von okkar væri fólgin í því að brjótast út 
úr hringnum og komast til strandar annars staðar. Aðstoðarforingjar mínir töldu, 
að ég hefði meiri líkur til að komast undan, ef ég losaði mig við skeggið, sem allir 
gátu þekkt mig á. En ég neitaði að hreyfa við því. Ég hafði lofað að skerða það ekki, 
og ég endurtók það nú fyrir aðstoðarforingjunum, sem rússnesku hershöfðingjarnir 
höfðu sagt við mig um það.

Aðstoðarforingjar mínir báru ekki minnstu virðingu fyrir vitsmunum rússnesku 
hers höfðingjanna. Þeir þrifu til mín, bundu mig við stól og réðust síðan á skeggið. 
Því meira sem ég formælti þeim, því meira hlógu þeir að mér. Og þarna skófu þeir 
af mér skeggið og nokkuð af húðinni líka. Þegar þessu var lokið, vöfðu þeir skeggið 
inn í pappír og földu það undir þakinu á húsinu. En fyrst skrifuðu þeir utan á 
böggulinn:

„Þetta er skegg El campesinos. Það er eign spænsku þjóðarinnar. Við komum 
einn góðan veðurdag og sækjum það.“

Þegar þessu var lokið, stigum við upp í bifreið okkar, sem var með aflmiklum 
hreyfli, og tókum með okkur eins mikið af vopnum og við máttum við koma. Að 
því búnu ókum við á mikilli ferð út úr Valencia í áttina til suðvesturstrandarinnar. 
Við urðum að fara um austurhéruð Spánar og nokkurn hluta suðurhéraðanna. Hér 
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og þar höfðu stuðningsmenn Francos sett tálmanir á vegi og eftirlitsstöðvar í sam-
bandi við þær. En þótt fasistar hefðu sigrað í borgarastyrjöldinni, hafði þeim ekki 
tekist að koma á reglu í landinu. Allt var í megnustu óreiðu og ringulreið. Vegirnir 
voru fullir af flóttamönnum, óbreyttum borgurum og hermönnum, og voru sumir 
að leita sér að einhverju fylgsni, en aðrir ætluðu að gefa sig sigurvegurunum á vald.

Þar eð skeggið varð nú ekki til þess að koma upp um mig, slapp ég framhjá 
flestum eftirlitsstöðvunum. En þrátt fyrir það báru falangistar þó kennsl á mig 
þrisvar og gerðu tilraun til þess að taka mig höndum. Við gripum þá til vélbyssna 
þeirra, sem við höfðum meðferðis, og skutum okkur leið úr gildrunni hverju sinni. 
Þrisvar var slóð okkar mörkuð líkum þeirra manna, er höfðu gert tilraun til að 
stöðva okkur.

Eitthvert kraftaverk réð því, að við komumst til strandar hjá litlu fiskimannaþorpi, 
sem heitir Adra, en það er um fjörutíu kílómeta frá Almería, við veginn til Málaga. 
Her sveitir Francos voru enn ókomnar til þess staðar. Adra var þá undir stjórn sósíal-
ista nokkurs, sem hét Belmonte. Hann veitti okkur hæli í húsi sínu, sem var einnig 
skrifstofubygging bæjarstjórnarinnar á staðnum, en maður þessi var forseti hennar.

Nóttin skall á. Allt í einu var kyrrðin á enda, þegar skot kváðu við, hróp og köll, 
og síðan heyrðist þramm gangandi manna og jódynur. Hermenn Francos voru 
komnir til Adra.

Fulltrúi fasistanna kom til húss Belmontes til að tilkynna komu sína til bæjarins. 
Okkur gafst aðeins tóm til þess að fela okkur í næsta herbergi og læsa hurðinni á 
eftir okkur. Veggurinn milli herbergjanna var þunnur, svo að við gátum vel heyrt 
raddir hins nýja ráðamanns bæjarins, konu hans og aðstoðarmanna. Þau höfðu 
haft viðtæki meðferðis til að taka á móti opinberum fyrirmælum. Einhver kveikti 
á tækinu. Við hlustuðum, þar sem við kúrðum í fylgsni okkar. Tilkynnt var, að 
El campesino væri einhvers staðar í héraðinu. Menn þeir, er eftir lifðu við síðustu 
vegartálmun, þar sem reynt hafði verið að stöðva okkur, höfðu skýrt frá þessu.

Síðan heyrðist skipunin: „Það verður að taka El campesino lifandi eða dauðan.“
Við heyrðum, að fasistarnir í næsta herbergi ræddu þetta sín á milli. Yfirmaðurinn 

gaf skipun um það, að verðir skyldu settir við alla vegi, og auk þess skyldi senda 
njósnasveitir til að svipast um eftir okkur.

„Við skulum hafa okkur á brott héðan,“ sagði ég við vini mína.
Við ruddumst fyrirvaralaust inn í herbergið við hliðina á og létum kúlnahríðina 

standa úr byssum okkar á meðan. Fasistarnir höfðu ekkert tóm til að grípa til 
vopna. Við drápum hvern mann, sem í herberginu var, og ruddumst síðan út á 
göt una. Skothríðin hafði vakið varðmennina úti fyrir. Þeir hófu skothríð um leið 
og við komum út úr húsinu. Við svöruðum henni, en stefndum jafnframt í áttina 
til hafnarinnar. Bardaginn hélt áfram alla leið frá húsinu og niður í fjöru. Kona 
Bel montes varð fyrir skoti og féll. Það virtist helst, að hún hefði beðið samstundis 
bana, en enginn tími var til að doka við og ganga úr skugga um það. Við hlupum 
leiðar okkar.
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Nokkrir vélbátar lágu við festar í höfninni, sem er lítil. Við tókum þann bátinn, 
sem okkur virtist stærstur og aflmestur, og ýttum frá landi. Þegar við sigldum frá 
landi, sáum við, að fjandmenn okkar fóru einnig á flot á eftir okkur. Við hættum 
skot hríðinni til að koma ekki upp um það, hvar við værum staddir, og sigldum út 
í koldimma nóttina á ljóslausum bátnum. Okkur tókst að hrista fjandmennina af 
okkur, hvort sem það hefur verið náttmyrkrinu að þakka eða valinu á bátnum.

Hreyfillinn malaði jafnt og þétt, og stefnið klauf sjóinn, svo að hann fossaði til 
beggja hliða. Við stefndum til Afríku. 



33

Moskva

Það reyndist ekki miklum vandkvæðum bundið að sigla yfir Miðjarðarhafið. Í 
geymi bátsins okkar var ekki nægilegt bensín fyrir alla leiðina, því að hún er ærið 
löng, en við stöðvuðum fiskibát og tókum traustataki í honum það eldsneyti, sem 
við þörfnuðumst. Að því búnu tókum við stefnuna austur á bóginn — því að ella 
hefðum við tekið land í Spænska Marokkó — og fylgdum ströndum Afríku, uns 
við vorum komnir til Oran á yfirráðasvæði Frakka. Þegar þangað var komið, setti 
ég mig tafarlaust í samband við franska kommúnista. Þeir skýrðu mér frá því, að 
enn hefði verið sagt, að ég mundi vera dauður. Spænska útvarpið hafði tilkynnt, að 
ætlað væri, að ég hefði verið drepinn. Það var ekki heldur nema eðlilegt, að menn 
kæmust að þeirri niðurstöðu. Fasistarnir í Adra höfðu enga hugmynd um, að ég 
hefði tekið þátt í bardaganum þar í bænum. Síðustu fregnirnar af mér höfðu borist 
frá þriðju eftirlitsstöðinni, þar sem við höfðum orðið að skjóta okkur leið fram hjá 
fjand mönnunum. Upp frá því hafði ekkert til mín spurst. Það var því nokkurn veg-
inn rökrétt að álykta, að ég hefði beðið bana í þeirri viðureign.

Eiginkona franska kommúnistaforingjans, Maurice Thorez, og tveir þingmenn 
úr flokki kommúnista fóru með mér til Marseilles í Suður-Frakklandi og þaðan til 
Parísar. Miðstjórn flokksins tók mér eins og sigurvegara, og sama var um þing flokk 
hans að segja. Það var engu líkara en að ég hefði borið sigur af hólmi í borgara-
styrjöldinni í stað þess að hafa verið í þeim flokki, er undir varð í henni.

Það var þegar afráðið, að ég skyldi fara til Rússlands. Hvert átti ég annað að fara? 
Ég var landflótta og auk þess kommúnisti. Ég átti ekki í annað hús að venda. Ég átti 
ekki erindi til neins annars staðar á öllu jarðríki. Frönsku kommúnistarnir fengu 
mér blað með óteljandi spurningum, sem ég átti að svara, og sömu spurningar voru 
lagðar fyrir hina Spánverjana og liðsmenn Alþjóðastórfylkjanna, sem ákveðið hafði 
verið, að ættu einnig að fara til Rússlands. Félagar mínir svöruðu þessum óteljandi 
spurningum með auðsveipni og skýrðu frá einkalífi sínu til lítilfjörlegustu smá-
atriða. Ég fleygði spurningunum í frönsku kommúnistana aftur og sagði aðeins: 
„Rússar þekkja mig alveg nógu vel. Ég þarf ekki að svara öllum þessum spurn-
ingum.“

Skipið, sem átti að flytja mig til Rússlands, beið í höfninni í Le Havre. Þetta 
var rússneskt skip, í senn vöruflutninga- og farþegaskip, sem var venjulega haft í 
ferð um milli Lenínsgarðs og New York með viðkomu í Lundúnum. Var það talið 
nýjasta og best búna skipið, sem Rússar höfðu yfir að ráða um þær mundir. Að 
þessu sinni hafði það verið sent gagngert frá Lenínsgarði til Le Havre til að sækja 

  



34

þangað mikilvægustu kommúnistana, sem tekið höfðu þátt í borgarastyrjöldinni 
spænsku.

Þegar ég kom til Le Havre, beið hin opinbera bifreið rússneska ræðismannsins 
eftir mér við járnbrautarstöðina. Hún flutti mig rakleiðis að skipshlið, en skipið 
létti akkerum þegar og lét í haf. Það hafði verið látið bíða eftir mér, því að allir aðrir 
voru þegar komnir um borð. Við létum úr höfn hinn 14. maí 1939.

Farþegar með skipinu voru samtals um þrjú hundruð og fimmtíu. Var meira en 
helmingur þeirra úr stjórnmálanefnd og miðstjórn kommúnistaflokksins spænska, 
en auk þess voru þarna helstu foringjar Fimmta tvífylkisins og um það bil þrjátíu 
menn, er verið höfðu háttsettir foringjar Alþjóðastórfylkjanna.

Með okkur á skipinu var einnig hinn frægi rússneski rithöfundur Ílja Erenbúrg. 
Ég hafði komist í kynni við hann á Spáni, og mér hafði ekki fallið við hann. 
Lengstum meðan borgarastyrjöldin á Spáni stóð yfir, bjó hann í glæsilegustu gisti-
húsum landsins og ók um allar trissur í veglegustu bílum, sem hægt var að fá, en 
spænska þjóðin hafði mátt borga brúsann. Svo var látið heita, að hann væri ekkert 
annað en hinn slyngasti af stríðsfréttariturum Pravda, en hann hafði einnig svo 
náið samband við rússneska herinn og fulltrúa rússnesku leynilögreglunnar, að mig 
grunaði, að hann hefði að auki á hendi önnur hlutverk, sem þyldu ekki eins dagsins 
ljós.

Það getur vel verið, að ég hafi átt að vera honum þakklátur fyrir þær mörgu og 
miklu hólgreinar. sem hann skrifaði um mig, en ég var það þó ekki. Það var meðal 
annars, að hann hafði skrifað grein um ævi mína, sem var full af hinum örgustu 
og augljósustu fölsunum. Þar við bættist, að ég þoldi ekki fas hans og framkomu, 
því að hann var háll sem áll, gerði sér sífellt upp og var eins og kristmunkur í fram-
göngu. Ég leitaðist við að verða sem minnst á vegi hans á skipinu, en hann virtist 
hanga við mig eins og færilús. Síðan fór hann að gefa mér heilræði með sykursætri 
röddu, en framkoman var í senn eins og hann væri að gera mig að einhverjum 
trúnaðarmanni sínum og teldi sig þó langt yfir mig hafinn. Hann sagði við mig, 
að mér bæri að líta svo á, að ég ætti að hlíta aga Alþjóðasambands kommúnista, 
en ekki kommúnistaflokksins spænska. Vegna hlutverks þess, sem ég hefði haft á 
hendi í borgarastyrjöldinni, mætti ég gera ráð fyrir því, að ég teldist mikilvægastur 
af hinum spænsku innflytjendum í Rússlandi, en það ylti þó á þeim skilningi, sem 
ég sýndi á aðstöðu minni og takmörkunum. Hið eina sanna föðurland kommúnista 
í öllum löndum væri Rússland ráðstjórnarinnar, og foringi okkar væri félagi Stalín, 
sem enginn bæri brigður á.

Ég man það úr þessum samræðum okkar, að ég svaraði af talsverðri þykkju: „Ég 
er umfram allt Spánverji, og það mun ég alltaf verða. Ég ætla ekki að vera nema 
nokkra mánuði í Moskvu. Þá mun ég fara aftur til Spánar og skipuleggja skæru-
liðasveitir.“

Hann hristi höfuðið dapurlega og benti mér á það, að ég yrði að hafa hemil á 
framhleypni minni og stífni, ef ég óskaði þess að verða góður kommúnisti. Síðan 
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bætti hann við: „Nú verður þú að byrja að læra, afla þér staðgóðrar þjálfunar á 
sviði stjórnmála og hermála og framkvæma óskir foringja okkar.“ Orð hans 
vöktu nokkurn beyg með mér, og ég lagði fyrir hann ýmsar spurningar um Ráð-
stjórnar ríkin. Hann svaraði blíður á manninn: „Þú verður að búa þig undir mikil 
viðbrigði, þegar þú sérð, hvernig högum okkar er raunverulega háttað. Þið útlendir 
kommúnistar hafið skapað einhvern dýrðarljóma um Ráðstjórnarríkin. Sósíal-
isminn er ekki fullkominn enn. Enn er margt ófullkomið og gallað — og óvinirnir 
og spellvirkjarnir margir.“

„Ætlar þú að halda því fram, að paradís Ráðstjórnarríkjanna sé raunverulega 
ekki til?“ spurði ég í barnslegri einfeldni minni.

Hann svaraði með hæðnislegu brosi: „,Paradísin‘ er uppfinning með tilliti til 
áróðurs. Hvers vegna ættu aðrar þjóðir að komast að sannleikanum, þegar öllu 
er á botninn hvolft?“ Síðan lauk hann samræðunum með því að segja alvarlegur 
í bragði: „Spánn er að baki þér. Ráðstjórnarríkin eru nú hið eina föðurland þitt. 
Gleymdu því ekki. Og umfram allt skaltu varast að stofna til kappræðna.“

Erenbúrg hlýtur að hafa vitað harla lítið um hugarfar Spánverjans. Víst er, að 
hann þekkti mig alls ekki. Orð hans báru ekki annan ávöxt við mig en að gera mig 
tor trygginn og forvitinn. Í fyrsta skipti spurði ég sjálfan mig og fann jafnframt 
til nokkurrar skelfingar og kvíða, hvað mundi bíða mín, þegar til Rússlands væri 
komið.

Þegar hér var komið, reyndi ég að afla mér upplýsinga frá þeim foringjum Al-
þjóða stórfylkjanna, sem höfðu verið búsettir í Rússlandi áður. Þeir höfðu reynst 
vinir mínir og félagar, meðan við börðumst í heimalandi mínu. Flestir þeirra voru 
Þjóð verjar, sem höfðu farið til Spánar til að berjast þar gegn Hitler, og þeir höfðu 
verið glaðir yfir því tækifæri, sem þeim bauðst þar. Þeir höfðu fagnað því, að við 
Spánverjar vorum hreinskilnir og töluðum eins og okkur bjó í brjósti. Ég gerði 
ráð fyrir því, að þeir mundu segja mér sannleikann. En ég komst að raun um það, 
að þeir voru gerbreyttir menn. Þeir voru hugsjúkir, óttaslegnir eða tortryggnir, og 
hvað, sem að þeim var, þá var það víst, að það var ekki hægt að fá þá til að leysa frá 
skjóðunni. Það var meira en augljóst, að þeir voru mér gramir yfir því, að ég skyldi 
vera að leggja þessar spurningar fyrir þá, og þeir höfðu enga löngun til að tala við 
mig. Það voru aðeins þeir, er höfðu ekki komið til Rússlands áður, sem töldu, að 
þeir væru heppnir, er þeir fengju nú að fara þangað — hinir virtust áhyggjufullir. 
Það var eins og þeir hefðu fundið sárara fyrir því áfalli að verða undir í styrjöldinni 
en við, er vorum þó spænskir — en það hefur ef til vill stafað af því, að þeir vissu, 
hvernig litið var á slík mistök í Rússlandi, hver sem var hin raunverulega orsök fyrir 
þeim. Það var veggur á milli þeirra og mín, og ég hafði aldrei tekið eftir þeim vegg 
áður.

Aðeins einn úr þessum hópi þorði að tala við mig. Hann var gamalreyndur, 
þýskur kommúnisti, sem hafði gengið hraustlega fram í borgarastyrjöldinni. Hann 
hafði verið kallaður „stjórnleysingi“ og „agalaus“ og hafði boðist til að fara og berj-
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ast á Spáni til að hreinsa sig af þeim áburði. Hann sneri nú aftur til Rússlands, því 
að hann hafði skilið konu sína og tvö börn eftir þar sem gísla, þegar hann fór úr 
landi. Hann sagði mér, að líkt væri ástatt fyrir flestum hinna félaga hans. Hann 
gerði sér ekki neinar gyllivonir. Hann vissi, að hann hafði verið á valdi rússnesku 
leynilögreglunnar frá því augnabliki, þegar hann steig um borð í skipið. Það var ekki 
nema þegar enginn maður var sjáanlegur, sem hann þorði að tala hreinskilnislega 
við mig, og jafnvel undir þeim kringumstæðum gætti hann þess að tala í hálfum 
hljóðum.

Það var þessi vinur minn, sem varð fyrstur manna til þess að segja mér frá 
vinnu skilyrðum og aðbúnaði bænda og iðnaðarverkamanna í Rússlandi, svo og 
frá stjórnarfarinu, skriffinnskunni þar, lögreglunni og ógnarstjórninni. Þegar mér 
var alveg nóg boðið vegna ýmislegs af því, sem hann skýrði mér frá, sagði hann í 
varnaðarskyni: „Þú ert góður Spánverji, en þú ert líka agalaus kommúnisti, og svo 
getur farið, að þú verðir látinn gjalda fyrir það. Jafnvel þú, sem kemur til Ráð-
stjórnarríkjanna undir þekktu nafni og sem frægur maður! Heldur þú, að það geti 
forðað þér?“

Hann hristi höfuðið, en ég svaraði: „Ég vil komast að sannleikanum og mér er 
sama, þótt ég verði að greiða hann nokkru verði.“

Skipið lét okkur á land í Kronstadt.
Það var ekki fyrr komið inn á höfnina þar en tveir litlir vélbátar lögðust upp að 

síðunni á því, og fjölmargir NKVD-menn streymdu um borð, sumir í ein kennis-
búningum, en aðrir í venjulegum, borgaralegum klæðum. Þeir tóku þegar til við að 
leita mjög vandlega í farangri okkar. Hver farþegi var kallaður fyrir þá sérstaklega. 
Allt, sem var einhvers virði, var gert upptækt, jafnvel bækur, tímarit, ljósmyndir og 
einka bréf. Ég hafði ekkert meðferðis nema litla tösku með snyrtitækjum mínum.

„Þarna er loksins raunverulegur byltingarhershöfðingi!“ sagði einn lögreglu-
mann anna. Ummæli hans mátti telja hrós, en raddblær hans kom upp um vonbrigði 
þau, sem hann hafði orðið fyrir. Ef til vill hefur hann harmað það, að ég hafði ekki 
í fórum mínum neitt af öllu því gulli og gersemum, sem útvarpsstöðvar Francos 
höfðu sagt, að ég hefði haft með mér úr landi.

Hinir spænsku félagar mínir voru bæði hnuggnir og ruglaðir, þegar gerð var leit 
hjá þeim. Þeir hreyfðu ekki neinum andmælum. Það var ekki hin vandlega leit, sem 
kom þeim svo mjög á óvart, heldur hin ruddalega framkoma NKVD-mannanna 
í garð landflótta kommúnista, sem voru ekki, þegar á allt var litið, gersamlega 
óþekktir menn. Ég held, að við höfum farið að líta svo á, að ekkert væri framar eign 
okkar, svo að við ættum ekki einu sinni sjálfa okkur.

Við vorum boðnir velkomnir á annan hátt, þegar við komum til Lenínsgarðs. 
Höfnin var öll skreytt með gríðarstórum spjöldum, sem á voru myndir af Stalín, 
Molo tov og Bería, en fyrir neðan þær reikaði mannfjöldi, sem ég sá þegar, að var 
furðan lega illa til fara. Það fór jafnvel ekki framhjá mér svo fljótt. Í gríðarstórri 
bygg ingu — sem var einna líkust hlöðu — við höfnina hafði verið komið fyrir 
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lang borðum miklum, sem voru hlaðin blómum, sælgæti, kökum og flöskum með 
ýmsum vínum og vodka. Nefnd manna hafði verið send frá Moskvu til að taka 
á móti okkur, og voru í henni fulltrúar fyrir ríkisstjórnina, Komintern og verka-
lýðs félögin. Ofursti nokkur, Popov að nafni, var forvígismaður nefndar þessarar. 
Menn skáluðu og héldu ræður, sem þýddar voru af rússneskum túlki, er ég hafði 
kynnst á Spáni tveimur árum áður. Mér var falið að segja eitthvað fyrir hönd okkar 
komumanna. Ég lét svo um mælt, að við værum komnir til Ráðstjórnarríkjanna 
til að gróa sára okkar og til að leita stuðnings við það verkefni okkar, sem væri að 
frelsa spænsku þjóðina undan ánauðaroki. Rússi nokkur svaraði í nafni Stalíns, 
að Ráðstjórnarríkin fögnuðu okkur sem gestum sínum, og mundi hverjum okkar 
verða skipað þar í víglínuna, sem við ættum heimtingu á. Við urðum vonbetri við 
þetta, enda hjálpuðu veigarnar og krásirnar til þess, að svo mætti verða. Þarna var 
félags andi, sem um var vert að tala! Við hylltum Stalín, Ráðstjórnarríkin og Spán 
fram tíðarinnar, er bylting hefði verið gerð þar.

Þegar þessu var öllu lokið, kom Popov ofursti til mín og hafði túlkinn sér við 
hlið. Hann hafði frá upphafi valið mig úr og sýnt mér sérstaka stimamýkt. Nú 
gaf hann sig á tal við mig og var einstaklega vinsamlegur, bróðurlegur og jafnvel 
smjaðurs legur.

„Hershöfðingi,“ tók hann til máls, „við lítum á þig sem fremsta fulltrúann í hópi 
hinna spænsku félaga okkar. Ég vona, að þú hjálpir okkur til þess að kynnast hinum 
betur, svo að hver um sig geti fengið það starf, sem honum hentar best. Getur þú 
gefið okkur nákvæmar upplýsingar um þá?“

Svipbrigði mín hljóta að hafa sýnt tilfinningar mínar, og mér vafðist tunga um 
tönn, svo að ég gat ekki svarað. Popov hélt áfram brosandi: „Við treystum þér út í 
ystu æsar. Það, sem við óskum, er að kynnast félögum okkar svo rækilega, að okkur 
verði ekki á nein mistök um þá. Þú ert mikill baráttumaður í þágu kommúnismans. 
Þú ættir að auðsýna allan hug á því að gera þetta hlutverk okkar sem auðveldast.“

Túlkurinn þýddi síðustu setninguna svo, að orðalagið gaf nokkra ógnun í skyn. 
Ég lofaði engu um þetta. Popov sótti mál sitt þá enn fastar og gerði einnig nánari 
grein fyrir óskum sínum. Hann krafðist upplýsinga um alla þá, sem höfðu orðið 
mér samskipa til landsins — um hegðun þeirra í stríðinu, ummæli þeirra — ef ein-
hver voru — um málaferlin í Moskvu og séreinkenni og háttalag hvers og eins. Ég 
bar spurningarnar af mér, eins og mér var unnt. Ég var sannfærður um, að hann 
ætlaði sér að bera svör mín saman við skýrslur þær, sem félagar mínir höfðu gefið, 
er þeir svöruðu spurningalistanum forðum, og við svör, er hann fengi hjá öðrum 
mönn um. Þetta gat líka verið aðferð til að prófa mig.

Þegar athöfninni var lokið, vorum við fluttir til járnbrautarstöðvarinnar. Mér 
leist síður en svo vel á það, sem fyrir augun bar, meðan ekið var gegnum borgina. 
Aum ustu hreysi stóðu við hliðina á nýjum og fullkomnum verksmiðjum. Popov 
hafði á mér nánar gætur, og hann langaði að forvitnast um það, hvað mér fyndist 
um þetta. Ég spurði hann, hvers vegna þeir hefðu ekki reist hús, sem verkamenn 
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gætu lifað sómasamlegu lífi í, úr því að þeir höfðu getað reist þessar stórfenglegu 
iðn aðar byggingar. Hann svaraði heldur kuldalega: „Þetta er allt að breytast. Það, 
sem er mikilvægt í Ráðstjórnarríkjunum nú, eru verksmiðjurnar.“

Á járnbrautarstöðinni í Lenínsgarði var gífurlegur mannfjöldi. Margir lágu á 
gólfinu innan um pakka sína og pinkla og í öllum skítnum, sem þar var. Þegar 
við komum þarna inn, ruddust margir fram til að virða okkur fyrir sér af mikilli 
forvitni. Sveit NKVD-manna kom þá þarna að og ýtti, hratt eða sparkaði fólkinu 
út fyrir. Ég lét túlkinn heyra það, að mér litist ekki á slíkar aðfarir, en hann hafði 
þekkt mig á Spáni, svo að hann svaraði: „Hér í Ráðstjórnarríkjunum getur þú valið 
um tvennt: Hina bestu staði til að búa í eða Síberíu. Ég sé, að þú hefur ekki tekið 
neinum breytingum. En þú verður að taka algerum stakkaskiptum hér — eða þér 
mun líða afar illa.“

Þegar í járnbrautarlestina var komið, vorum við flokkaðir í þrjá hópa. Hver 
hópur var síðan látinn vera í þess flokks vögnum, sem Rússarnir töldu, að þeir 
ættu heima í samkvæmt tign þeirra og mikilvægi. Pullman-vagnar voru aðeins ætl-
aðir æðstu herforingjunum eins og mér, svo og helstu miðstjórnarmönnum, og 
loks vitanlega þessari fimmtán manna nefnd, sem send hafði verið frá Moskvu til 
að taka á móti okkur. Nefndarmenn þessir og túlkurinn voru hinir einu í öllum 
sægn um, er máttu fara hindrunarlaust milli vagna. Við hinir fengum að fara inn í 
veit inga vagninn — einu sinni. Í Pullman-vögnunum gátum við látið færa okkur 
vín föng og kökur. Þeir, sem voru taldir óæðri og voru þess vegna hafðir annars 
staðar, urðu að komast af án slíkra kræsinga.

Lestin var öll undir eftirliti varðmanna úr NKVD-lögreglunni, enda þótt í henni 
væru aðeins kommúnistar, sem staðist höfðu hinar ströngustu prófraunir. 

Varðmenn þessir leyfðu okkur ekki að fara úr lestinni á neinni af stöðvunum, 
sem komið var við á, ekki einu sinni til þess að við gætum teygt úr fótunum, og 
enginn fékk heldur að koma upp í lestina. Við fengum strengileg fyrirmæli um 
allt, sem við ættum að gera og mættum ekki gera, meðan á ferðinni stæði, og var 
þess meðal annars getið, á hvaða klukkustundum okkur væri heimilt að reykja. Við 
vorum komnir í klærnar á járnhörðum aga rússneskra kommúnista.

Þegar til Moskvu kom, var okkur fagnað betur en nokkrum öðrum útlendingum 
hafði verið fagnað þar, eða svo var mér að minnsta kosti sagt. Að minnsta kosti 
fimmtíu bifreiðir og mikill fjöldi blaðamanna, ljósmyndara og embættismanna 
beið okkar í járnbrautarstöðinni. Mér var sérstaklega fagnað með því, að mikið var 
látið með mig. Mynd af mér birtist hvarvetna. Ég sást í öllum fréttakvikmyndum. 
Blöð og útvarp margfölduðu það, sem ég hafði afrekað. Ég var hetja dagsins. En 
þegar mig langaði að ganga um götur Moskvu með hinum þýska vini mínum, sem 
var óaðskiljanlegur félagi minn, þá fylgdu okkur fjórir NKVD-varðmenn, hvert 
sem við fórum. Þeir höfðu lagt á ráðin um það, hvert ég ætti að fara og hvað ég ætti 
að skoða. Mig langaði ekki að skoða Moskvu á þann hátt, svo að ég hætti við allar 
göngu ferðir um borgina.
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Það var engan veginn hægt að kvarta undan því, að mér hefðu ekki verið fengin 
sóma samleg herbergi. Ásamt öðrum, sem höfðu verið taldir þess verðir að ferðast 
í Pullman-vögnum, var mér komið fyrir í gistihúsinu Moníno, íburðarmikilli 
byggingu, sem var mjög frábrugðin því, er ég hafði búist við að komast í kynni við 
í Rússlandi. Ég varð undrandi í fyrsta skipti, þegar ég fór til baðklefa gistihússins 
til þess að skola af mér ferðarykið. Hinn þýski vinur minn slóst í förina með mér. 
Tvær snotrar, ungar stúlkur, miklu betur klæddar en nokkur þeirra kvenna, sem ég 
hafði séð á ferli á götunum, vísuðu okkur til baðherbergisins. Ég beið eftir því, að 
þær færu út við svo búið, en þær sýndu ekki á sér neitt fararsnið. Þegar ég spurði 
fé laga minn, hverju þetta sætti, skýrði hann mér frá því, að þær ættu að sápa okkur 
og veita okkur þá aðstoð, sem við þyrftum á að halda þarna. Ég mátti ekki til þess 
hugsa að fara úr fötunum fyrir framan þær og láta þær síðan aðstoða mig við að 
baða mig.

En vinur minn hvíslaði að mér: „Þú skalt ekki malda í móinn. Láttu þær gera 
það, sem til er ætlast af þeim. Og gættu þess vandlega að láta kommúnisma boga úr 
öll um svitaholum á þér. Þú skalt hafa það hugfast, að þær munu skrifa hjá sér hvert 
orð, sem þú segir, og allar tiltektir þínar.“

Hver og einn flóttamannanna, sem eitthvað þótti í varið, fékk þjónustustúlku 
sér til aðstoðar, og þær voru allar ungar, laglegar og ilmuðu langar leiðir. Þær voru 
allar félagar í Komsomol, sambandi ungkommúnista, og voru eins konar vörumerki 
fyrir Moníno gistiheimilið.

Moníno var ekki aðeins stórbygging, sem stóð í stórum skemmtigarði, þar 
sem grenitré höfðu verið gróðursett, heldur tilheyrðu gistihúsinu einnig tólf 
minni hús, og var garður skreyttur blómum umhverfis hvert þeirra. Róðrarbátar 
voru bundnir við bryggju, sem reist var út í fljótið. Miðstöð samkvæmislífsins í 
Moníno var borðsalurinn, og voru á honum gríðarstórir gluggar, er sneru fram að 
skemmtigarðinum. Þar gátu hundrað manns setið við borð samtímis. Skraut blóm 
voru á hverju borði, en þau teljast til munaðar í Rússlandi. Eldhúsið fram reiddi 
sérstaka rétti, sem einkenndu mataræði ýmissa þjóða. Vín og líkjöra var hægt að 
fá. Og allt var þetta borið fyrir gestina af fallegum, broshýrum, ungum frammi-
stöðu stúlkum, sem mæltu á ýmsum þjóðtungum og kunnu að koma mönnum til, 
bæði á sviði ásta og stjórnmála. Fyrsta skylda þeirra var að koma sér vel við okkur. 
Yfirþjónn stóð jafnan á miðju gólfi í borðsalnum og hafði á því nánar gætur, að 
engri stúlkunni yrðu á nein mistök. Efnt var til fundar vikulega, og var þá til þess 
ætlast, að gestir bæru fram kvartanir sínar, ef einhverjar væru, eða gagnrýndu þjón-
ustuna. Frammistöðustúlkurnar víssu, ef borin væri fram einhver kvörtun um starf 
þeirra, að þá mundi þeim verða hegnt fyrir.

Einkaþernur þær, sem hinum tignari gestum í Moníno voru fengnar til aðstoðar, 
áttu að hlýða hinum lítilfjörlegustu óskum okkar og gera hvaðeina, sem við fórum 
fram á við þær, og var þar innifalið að hátta hjá okkur, ef okkur bauð svo við að 
horfa. Þær gerðu það á svo eðlilegan hátt, svo blátt áfram, að það var eins og það 
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væri hin frumstæðasta af skyldum þeirra, undirstöðuatriði. Það var eins einfalt að 
óska eftir þeirri „þjónustu“ af þeirra hálfu og að biðja þær um að þvo matarílát, en 
þó framkvæmdu þær fyrrnefndu skipunina með meiri ákafa. Þetta var líka, þegar á 
allt var litið, það, sem húsbændur þeirra í NKVD-lögreglunni vildu, að þær gerðu, 
því að menn eru aldrei eins líklegir til þess að skýra frá því, sem þeim hvílir þyngst 
á hjarta, og þegar þeir hafa samrekkt konu og notið með henni hvílubragða. Jafnvel 
þegar frygð stúlknanna var hvað mest, gleymdu þær aldrei að hlera eftir einhverju, 
sem bæri vott um gagnrýni eða uppreistarhug, því að þá var ætlunin, að þær skýrðu 
hús bændum sínum frá því. Á þennan hátt voru hafðar gætur á aðkomumönnum í 
Moskvu og hugarfar þeirra grandskoðað í fyrsta skipti.

Ég var um kyrrt í Moníno um þriggja mánaða skeið og fór aldrei út fyrir hússins 
dyr, nema þegar ég var látinn sækja einhvern fund eða opinbera athöfn. Hinn þýski 
vinur minn var þó aðeins í tvo mánuði þar.

Hann hafði skýrt mér frá þeim ótta sínum, að hann hefði enn á sér það brenni-
mark að vera „agalaus“, enda þótt honum hefði verið fenginn bústaður í Moníno 
ásamt öðrum fremstu foringjunum í hópi okkar, og að hann mundi verða sóttur 
einn góðan veðurdag. Hann hafði mestar áhyggjur af því, að honum hafði ekki 
verið leyft að setja sig í samband við ástvini sína, síðan hann kom aftur til borgar-
innar. Kona hans hafði ekki einu sinni hugboð um, að hann væri kominn aftur til 
Rússlands. Ef hann ætti að hverfa bráðlega, þá mundi enginn verða til að halda 
uppi spurnum um hann.

Einn daginn varð ég ekki var við hann í gistihúsinu. Ég spurði, hvort nokkur 
hefði séð hann. Tveir af félögum hans sögðu mér, að bifreið hefði verið ekið að 
gisti húsinu klukkan átta um morguninn og þeir hefðu séð hann stíga upp í hana. 
Hann hafði ekki beðið fyrir nein skilaboð til mín.

Ég spurði þá framkvæmdarstjórann fyrir Moníno, hvað hefði orðið af honum 
vini mínum. Hann brosti til mín og svaraði: „Hann hefur verið látinn fara í 
sendiför.“ Síðan virti hann mig fyrir sér einkennilega og bætti við: „Félagi, í Ráð-
stjórnar ríkjunum má aldrei spyrjast fyrir um, hvert einhver tiltekinn maður hafi 
verið sendur til að starfa fyrir flokkinn eða Komintern.“

Ég lét þetta heilræði hans eins og vind um eyrun þjóta og spurði hvern þann, 
sem ég taldi, að kynni að vita eitthvað um þennan vin minn, hvort nokkrar fréttir 
hefðu borist af honum. Enginn vissi neitt. Ég hef aldrei frétt frá honum síðan.
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Frúnze-herskólinn

Eftir þriggja mánaða hóglífi í Moníno var ég sendur sem námsmaður á æðsta 
herforingjaskólann í Ráðstjórnarríkjunum, Frúnze-herskólann.

Ég fór ekki þangað vegna þess, að ég hefði óskað eftir því. Mig langaði ekki 
sér staklega að vera kennt, hvernig ég ætti að verða hershöfðingi í Rauða hernum, 
því að mér var efst í huga að komast aftur til Spánar á laun og taka þar til við að 
skipuleggja skæruliðasveitir, sem gætu barist gegn Franco. En ég fékk ekki að ráða 
þessu sjálfur. Örlög mín og framtíð, svo og allra þeirra, sem komnir voru til Rúss-
lands frá Spáni, voru í hendi sérstakrar nefndar, er hafði aðsetur sitt í Moskvu. Í 
henni voru fimm Spánverjar — La pasionaria, ritari hennar, Irene Tobosco, Mod-
esto, Líster og Martinez Carton (sem var síðar sendur til Mexíkó til að hafa þar á 
hendi umsjá með morði Trotskíjs), Frakkinn André Marty, Ítalinn Palmiro Togliatti 
og tveir Rússar, Bjelov og Blagojeva, sem voru framarlega í fylkingu í Komintern 
og NKVD-lögreglunni. Nefnd þessi kvað svo á, að ég skyldi sendur í æfingaskóla 
Ráðstjórnarríkjanna fyrir hershöfðingja.

Ég mótmælti þessari ákvörðun við José Díaz, aðalritara flokksins okkar, því að ég 
þekkti hann betur en nokkurn þeirra, sem voru í nefndinni, og honum hafði auk 
þess verið falið að tilkynna mér, hvaða hlutverk hún hefði ætlað mér.

Díaz svaraði: „Þú varst einn hraustasti og hugrakkasti hermaðurinn, sem við 
áttum í stríðinu, en nú verður þú að kynna þér nýtísku, vísindalegar hernaðaraðferðir. 
Frúnze-herforingjaskólinn er besti foringjaskólinn í Ráðstjórnarríkjunum og jafnvel 
í öllum heiminum. Þú getur lært margt og mikið þar.“

„Heldur þú það í raun og veru?“ spurði ég. „Ég get ekki fengið mig til að trúa því, 
þegar ég hugsa um herforingja þá, sem Rússar sendu okkur til aðstoðar á Spáni.“

Hann varaði mig við á vinsamlegan hátt og sagði: „Þú mátt ekki vera svona 
fljótur að gagnrýna, og þú verður líka að tala af meiri gætni, þegar þú segir það, sem 
þér býr í brjósti. Menn hafa ekki miklar mætur á því hér, að talað sé af hreinskilni.“

Þessar samræður okkar báru engan árangur. Hann varð að tala við mig þrisvar 
eða fjórum sinnum, áður en ég lét undan. Ég ítrekaði hvað eftir annað, að ég ætti 
ekki að inna neitt hlutverk af hendi í Rússlandi, heldur á Spáni, og þangað vildi ég 
þess vegna komast sem allra fyrst.

Einu sinni sagði Díaz til svars við þessu: „En þú getur ekki farið til Spánar. Þú 
hefur engin skilríki.“

„Ég þarf aðeins skilríki til þess að komast út úr Rússlandi. Jafnskjótt og ég er 
kominn út fyrir landamæri þess, mun ég geta bjargast á eigin spýtur,“ svaraði ég.
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Hann skýrði mér ekki frá því, sem ég varð síðar áskynja um, að það mundu 
einmitt vera skilríkin til að fara frá Rússlandi, sem mér mundi verða neitað um. 
Við annað tækifæri leitaðist hann við að sannfæra mig um, að lífskjör verkamanna 
í Rússlandi væru betri en þau, sem spænskir verkamenn ættu við að búa. Ég vissi 
að vísu ekki mikið um kaupgjald og verðlag í Rússlandi, en vegna þess litla, sem ég 
vissi, taldi ég, að hann hefði á röngu að standa. Ég benti honum á, að menn þyrftu 
ekki annað en að virða fyrir sér fatnað og andlit verkamannanna á götum Moskvu 
til að geta gert sér grein fyrir högum þeirra.

Hann gat ekki annað en kannast við þetta um síðir og sagði: „Það getur vel 
verið, að þú hafir á réttu að standa, en við skulum ekki vera að tala urn það núna. 
Jafnskjótt og við verðum komnir aftur til Spánar, skulum við leitast við að þróa 
áfram raunverulegan sósíalisma, þar sem allt verður öðru vísi en hér. En eins og 
stendur ættir þú að hafa hljótt um þig og hlýða þeim fyrirskipunum, sem þér eru 
gefnar.“

Það var þó að minnsta kosti hægt að tala af fullri hreinskilni við José Díaz. Hann 
var einfaldur maður, heiðarlegur og geðþekkur, enda þótt hann væri enginn stór-
kost legur leiðtogi á sviði stjórnmála eða hernaðar eða í andlegum efnum. Og það 
er alveg áreiðanlegt, að hann stóðst ekki hinum gömlu refum Kominterns snúning. 
Hann fékk mig loks til þess að sætta mig við skólavistina í Frúnze-skólanum með 
því að lofa því, að ég skyldi aðeins látinn vera þar um átta mánaða skeið, og þegar 
skólavistinni væri lokið, skyldi mér leyft að fara til útlanda.

Úr hópi okkar spænsku útlaganna voru tuttugu og átta valdir til þess að njóta 
kennslu í skólanum og auk okkar fjórar rússneskar konur, sem höfðu starfað á 
Spáni, meðan borgarastyrjöldin geisaði þar í landi. Konur þessar voru látnar sækja 
skólann um leið og við, til þess að þær gætu haldið áfram að rækja það hlutverk, 
sem þær höfðu haft áður, en það var fólgið í því að njósna um okkur. Auk okkar 
voru annars ekki aðrir útlendingar við nám í skólanum en þrjátíu og tveir kínverskir 
liðs foringjar. Þegar við vorum farnir úr skólanum, vissi ég ekki til þess, að neinir 
út lendingar væru teknir í hann, að undanteknum liðsforingjum frá leppríkjum 
Rússa, sem voru látnir stunda nám í skólanum, þegar heimsstyrjöldinni síðari var 
lokið.

Kínversku liðsforingjarnir voru skráðir í skólann sem Mongólíubúar og ævinlega 
látið heita, að þeir væru það, en af því leiddi, að þeir voru rússneskir þegnar. Við 
Spán verjar vorum hins vegar skráðir í skólann sem Rússar.

Fyrstu vikuna, sem ég stundaði nám við Frúnze-skólann, var ég nafnlaus — 
hafði aðeins númer. Við vörðum þeirri viku til þess að kynna okkur herlögin og 
sér staklega þá bálka þeirra, sem fjölluðu um agann og þær hömlur, er hann lagði á 
okkur. Okkur var einnig sagt frá forréttindum og hlunnindum, sem því fylgdi að 
vera foringi í her Ráðstjórnarríkjanna. Þegar þessi vika var á enda, voru okkur af-
hentir einkennisbúningar, og þá fengum við einnig skilríki í hendur. Er sú athöfn 
fór fram, var þar viðstaddur hershöfðingi, sem var fulltrúi ríkisstjórnarinnar, forseti 
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nefndarinnar, er stjórnaði skólanum, og yfirmaður hans. Þegar röðin var komin að 
mér, afhenti hershöfðinginn mér skilríki mín með svofelldum orðum: „Héðan í frá 
er nafn þitt Komísaro Pjotr Antonovítsj.“

„Nafn mitt er El campesino,“ svaraði ég. „Ég er hreykinn af því nafni og hef enga 
löngun til að breyta því.“

Hershöfðinginn brosti þá aðeins fýlulega og mælti: „Hvert sem nafn þitt kann 
að hafa verið áður, þá heitir þú samt Komísaro Pjotr Antonovítsj nú.“ Að svo mæltu 
sneri hann sér að næsta manni.

Ég komst aldrei að því, hver hefði fundið upp á því að gefa mér nafn þetta. En 
ég sendi samt mótmæli við því til flokksforingjanna spænsku.

La pasionaria sagði þá við mig: „Nafnið El campesino er ekki þín eign. Það er 
eign flokksins, sem gaf þér það.“

„Flokkurinn gaf mér aldrei það nafn,“ svaraði ég. „Ég var orðinn El campesino 
löngu áður en ég gekk í flokkinn. Ég ávann mér þetta nafn með því að leggja mig í 
hættu, með því að hætta blóði mínu, og ég ætla mér ekki að sleppa því.“

Þá var ég kallaður inn í skrifstofu manns þess, sem hafði á hendi stjórn skól-
ans, og hann var þungur á brúnina, þegar hann sagði við mig: „Komísaro Pjotr 
Antonovítsj, þú ert nú orðinn liðsforingi í Rauða hernum. Þú ert því undir komm-
ún ískum heraga. Ef þú heldur upptekinni þvermóðsku, þá neyðumst við til að 
stefna þér fyrir herrétt í samræmi við herlög þau, sem þú hefur verið að nema 
undan farið.“

Mér voru allar bjargir bannaðar. Upp frá þessu nefndu Rússar mig ekki annað 
en Komísaro Pjotr Antonovítsj. Mér var formlega bannað að nota nafnið El camp
esino frá þessum tíma. Endurmenntun mín hófst á því, að ég var sviptur nafni því, 
sem ég hafði gengið undir. Með því móti átti að strika yfir fortíð mína og gera 
mig að engu sem Spánverja. Nöfnum hinna Spánverjanna, sem í skólanum voru, 
hafði verið breytt með sama hætti og í sama tilgangi. Auk þess sem fyrir þessu 
voru sálfræðilegar átyllur, var og raunhæf ástæða fyrir því. Vist okkar í her foringja-
skólanum rússneska átti að vera hernaðarleyndarmál. Heimurinn átti ekkert um 
það að vita, að við værum þar við nám.

Við höfðum ekki ástæðu til að kvarta undan neinu um aðstöðu okkar innan 
skóla stofnunarinnar. Okkur voru ekki einungis greidd laun í samræmi við tign 
þá, sem við höfðum, heldur nutum við og ýmiss konar hlunninda, sem heiðurs-
merki okkar úr borgarastyrjöldinni heimiluðu okkur að gera kröfu til. Við vorum 
flestir taldir stórfylkishöfðingjar (brigadier), en þrír — Líster, Tagüeña og Merino 
— voru taldir yfirmenn herdeilda (general), ég var sjálfur kallaður yfir maður 
hrað fara árásardeildar (og var með því móti í flokki út af fyrir mig), og Mod esto 
taldist yfirmaður höfuðdeildar (army corps), en þá tign hafði hann, þegar borgara-
styrjöldinni lauk.

Modesto og Líster áttu að hljóta sérstaka þjálfun, bæði á sviði hernaðar og 
stjórn mála, til þess að búa sig undir að starfa í Frakklandi, ef svo skyldi fara, að 
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bylt ingin yrði sigursæl í því grannlandi Spánar. Tagüeña hlaut þjálfun sína, sem var 
af líku tagi, með tilliti til síðari starfsemi í Ungverjalandi, en Merino var ætlað hlut-
verk í Tékkóslóvakíu, er fram liðu stundir. Merino fór raunverulega til Prag síðar, 
þegar kommúnistar höfðu náð völdum þar. Hafi mér verið ætlað eitthvert sérstakt 
hlutverk, þá fékk ég að minnsta kosti aldrei um það að vita. Sennilega hafa þeir ekki 
ráðið það við sig, hvað gera ætti við mig, því að ég hafði ekki alveg fært sönnur á, 
að ég kynni að hlíta aga.

Hæstu mánaðarlaunin runnu til okkar Modestos, en við fengum 1.800 rúblur 
hvor. Það var sannarlega ærin fúlga. Kennarar okkar, sem voru allir að tign milli 
ofursta og hershöfðingja, fengu 1.200 til 1.900 rúblur í mánaðarlaun. Yfirmaður 
skól ans fékk meira að segja ekki nema 3.000 rúblur á mánuði. Og um það leyti voru 
meðal laun verkamanna í höfuðborginni, Moskvu, milli 250 og 300 rúblur. Hefði 
ég haldið áfram hermennskuferli mínum í Rússlandi til loka heimsstyrjaldarinnar, 
hefðu laun mín komist upp í 5.000 rúblur á mánuði. Þar við bættist, að við nutum 
marg víslegra hlunninda, sem voru fólgin í lágu vöruverði og ýmiss konar þjónustu, 
auk þess sem við þurftum alls ekki að greiða fyrir sumt, svo sem fæði, húsaleigu, 
ferðakostnað, skemmtanir, sjúkrakostnað og þar fram eftir götunum.

Jafnvel innan þessa hóps okkar, sem naut svona mikilla forréttinda, voru menn 
flokk aðir og nutu mismikillar virðingar. Við áttum til dæmis allir tilkall til að snæða 
í veitingasölum skólans gegn sérstöku gjaldi, en innan skólans voru þrír misjafnir 
veitingasalir, og mátti ekki nema tiltekinn flokkur manna njóta veitinga í hverjum. 
Besti veitingasalurinn var einungis ætlaður kennaraliði skólans og „alþjóðlegu hers-
höfðingjunum“, sá næstbesti var fyrir háttsetta rússneska liðsforingja, og sá lakasti 
fyrir þá, sem þá eru ótaldir af nemendum skólans. Og þarna fengum við besta 
viður væri, sem hægt var að hugsa sér, svo að sumar krásirnar hefði verið erfitt að 
fá annars staðar, hvað sem í boði hefði verið. Þar við bættist, að við vorum látnir 
greiða hlægilega lágt verð fyrir allan viðurgerning. Fyrir steik, sem hefði kostað 
venju legan dauðlegan mann utan veggja skólans meira en tuttugu rúblur — sem 
verka menn gátu vissulega ekki veitt sér með þeim launum, er þeir höfðu — vorum 
við látnir greiða innan við eina rúblu — 90 kópeka.

Þá var þess einnig gætt mjög vandlega, að virðing okkar væri sem mest. Engu 
tæki færi var sleppt til að nefna okkur „félaga alþjóðlegu hershöfðingjana“, minna 
okkur á það, að við værum „hinir tignustu og æðstu stríðsmenn hins alþjóðlega 
komm únisma“ og að í framtíðinni yrðum við „foringjar Rauða hersins í þjónustu 
Heimsbyltingarinnar“. Þá sjaldan Spánn var nefndur á nafn, var það aðeins til þess 
að gera okkur ijóst, að við hefðum verið yfirmenn vesaldarlega magnvana og lítils 
hers, en nú værum við að búa okkur undir að taka að okkur stjórnarstörf í hinum 
dýr lega Rauða her hins mikla leiðtoga okkar, Stalíns.

Bygging nokkur, sem var helguð minningu „hetja rússnesku byltingarinnar“ og 
var að verða fullgerð um þessar mundir, var fengin okkur til afnota. Við fluttum 
í hana hver af öðrum, eftir því sem herbergin í henni voru tilbúin til íbúðar. Það 
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vildi svo til, að ég var fyrsti Spánverjinn, sem fékk húsnæði þar. Þegar við erum frá 
taldir, fengu þarna að búa ýmsir Rússar, er tekið höfðu þátt í stríðinu á Spáni, svo 
og nokkrir, sem höfðu barist í Mongólíu, Kína eða öðrum löndum. Herbergin voru 
furðan lega stór, allt að því 23 metrar á lengd, og voru þau venjulega ætluð tveim 
fjöl skyldum, og fylgdu þeim eldhús og baðherbergi.

Byggingin var um átta hundruð metra frá sjálfri skólabyggingunni. Nágrannarnir 
kunnu ekki að meta návist hennar, því að varðmenn frá NKVD-lögreglunni höfðu 
mjög strangar gætur á henni. Hver sá maður, er átti heima í minna en tvö hundruð 
metra fjarlægð frá henni, varð að fá sérstakt vegabréf, undirskrifað af sjálfum Bería, 
yfir manni NKVD-lögreglunnar, til þess að mega fara inn í heimili sitt.

Frúnze-herskólinn hafði bækistöð sína í einhverri stærstu og fullkomnustu bygg-
ingu í Moskvu. Auk þess hafði hann útbú eða aukadeildir á ýmsum stöðum, svo 
sem æfingavelli og prófsvæði fyrir margvísleg vopn, og voru flest þessara svæða 
skammt frá höfuðborginni. Aðeins sú miðstöðin, sem hafði með hendi athuganir 
og þjálfun í gashernaði, var í um það bil 160 kílómetra fjarlægð frá Moskvu. Meðan 
ég var við skólann, en það var frá ágústmánuði 1939 til janúarmánaðar 1941, voru 
nemendur þar milli fimm og sex þúsund liðsforingjar. Nefnd hershöfðingja, sam-
tals um hundrað, undirbjó námskeiðin og hafði umsjá og eftirlit með skólanum 
og starfinu þar. Kennaraliðið og aðrir starfsmenn voru að minnsta kosti tvöfalt 
fleiri en nemendahópurinn. Allir kennarar okkar báru rússnesk nöfn og rússneska 
titla, eins og stúdentarnir, en margir af þeim voru þó útlendingar. Það var harla 
lítill vandi að þekkja þá úr, jafnvel þótt þeir töluðu rússnesku lýtalaust. Þótt þeir 
væru í einkennisbúningi Rauða hersins, báru þeir engin heiðursmerki. Rússarnir 
voru hins vegar allir ljómandi af slíkum merkjum, og sumir báru allt að tuttugu 
heiðursmerki. Þar við bættist, að hver útlendur kennari hafði jafnan tvo ritara sér 
við hlið, þegar hann var að kenna, og var svo látið heita, að þeir ættu að hjálpa 
honum við landabréfin.

Ég þekkti þá erlendu kennara, sem nú skulu nefndir: Tvo Ítala, og var annar 
þeirra hershöfðingi, en hinn ofursti, báðir í fótgönguliðinu, einn franskan 
hershöfðingja, tvo kínverska ofursta, einn mongólskan ofursta, tvo eistneska 
hershöfðingja, og fjóra Þjóðverja, er unnu við einhver verkefni, sem mikil leynd 
hvíldi yfir. Voru þrír þeirra hershöfðingjar, en einn ofursti. Síðar rakst ég á einn 
þeirra í Tashkent, er hann hafði verið sendur þangað í útlegð. Meðal kennara okkar 
á sviði stórskotaliðshernaðar voru tveir menn, sem hétu báðir Zhúkov. Annar þeirra 
varð hinn frægi marskálkur, er sótti alla leið inn í Berlín.

Það var ætlast til þess, að við vissum ekkert um hið raunverulega þjóðerni kenn-
ara okkar. Það var ósveigjanleg regla við skólann, að við ættum einungis að sinna 
námskeiðum þeim, sem við tækjum þátt í, og ekki að umgangast kennara okkar 
nema að því leyti, er kennslan útheimti. Við máttum ekki gera neina tilraun til að 
komast að því, hverjir kennarar okkar og skólabræður væru í raun og veru. Væri 
verið að búa okkur undir þjónustu í framtíðinni í Evrópu, þá höfðum við alls 
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ekkert samneyti við þá, sem áttu síðar að taka að sér einhver störf í Asíu. Eins og ég 
hef þegar skýrt frá, var algerlega ómögulegt að búa svo um hnúta þarna, að ekkert 
síaðist út um það, sem átti að halda stranglega leyndu. Þó munaði ekki miklu, að 
þetta næði tilgangi sínum að öllu leyti, leyndin væri fullkomin, en það var tryggt 
með flóknum innbyrðis njósnum, sem stofnað var til. Að nafninu til vorum við 
allir njósnarar og slefberar. Til þess var ætlast af okkur, að við hefðum gætur á öllum 
öðrum nemendum, svo og kennurunum, sem létu í ljós forvitni um hina eða veittu 
of miklar upplýsingar um sjálfa sig eða aðra. Ef við létum undir höfuð leggj ast að 
skýra frá grunsamlegu orðbragði eða framkomu, þá gátum við hæglega átt það 
á hættu, að við yrðum sjálfir kærðir fyrir að hafa brugðist skyldu okkar að þessu 
leyti, því að hinn maðurinn gat verið flugumaður, agent provocateur, hlutverk hans 
í því fólgið að ginna aðra til að koma upp um sig. Auk þeirra embættismanna úr 
NKVD-liðinu, sem voru starfandi við skólann fyrir opnum tjöldum, voru þar vafa-
laust margir aðrir af sama sauðahúsi, sem við bárum ekki kennsl á — og það voru 
að líkindum þeir menn, er síst voru taldir líklegir til þess að hafa slík sambönd. 
Um eitt vorum við þó alveg sannfærðir: Allar konurnar, sem störfuðu við skólann, 
ritarar, túlkar og þar fram eftir götunum, voru á mála hjá NKVD. Og þær voru 
ekki einu konurnar, sem við komumst í kynni við.

Fyrir framan skólabygginguna var stór, opinber skemmtigarður. Um það leyti 
dags, þegar kennsla var á enda og við lausir úr skólanum, var þar alltaf mikil þröng 
ungra kvenna, sem voru bæði laglegar og snyrtilega búnar. Það var ekki miklum 
vand kvæðum bundið að komast í kynni við kvenmann þar í garðinum. Í raun og 
veru var auðveldara að komast í kynni við þær en að forðast það, því að stúlkurnar 
höfðu venjulega sjálfar frumkvæðið og gáfu sig feimnislaust á tal við hvern sem var 
af nemendum skólans. Stúlkur þessar þóttust vera námsmeyjar, skrifstofustúlkur 
eða aðeins — á stundum — óbreyttar verkakonur, og fór því þó mjög fjarri, að þær 
virtust úr þeim hópi kvenna. Þær kunnu allar nokkrar þjóðtungur. Auk þess hafði 
hver þeirra sérherbergi yfir að ráða, og var það í sjálfu sér harla einkennilegt, eins 
og húsnæðismálum var háttað í borginni. Þegar maður var kominn með einhverri 
stúlk unni til herbergis hennar, bar hún gesti sínum ágætan mat og vodka, en þær 
hefðu alls ekki getað veitt sér þann munað, ef þær hefðu raunverulega staðið þar í 
þjóð félagsstiganum, sem þær sögðu. Okkur kom aldrei annað til hugar en að þær 
væru Stakhanovítar ástarinnar í þjónustu NKVD.

En annars voru gerðar svo miklar kröfur til okkar við námið, að við höfðum 
lítinn tíma aflögu til þess að sinna hættulegum dægrastyttingum. Við urðum að 
vera komnir til skólans klukkan nákvæmlega sex á hverjum morgni. Þegar fim-
leikaæfingar höfðu verið iðkaðar í tuttugu mínútur, vorum við látnir æfa okkur 
í „gæsagöngu“ í fjörutíu mínútur. Að því búnu var sest að morgunverðarborði. 
Klukkan nákvæmlega átta varð hver nemandi að vera kominn í kennslustofu sína. 
Ef einhver kom ekki í kennslustund án þess að geta gert grein fyrir lögmætum for-
föllum eða kom fimm mínútum of seint, var honum refsað með varðhaldi. Skól-
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inn hafði sitt eigið svarthol, þar sem mönnum var stungið inn fyrir yfirsjónir, sem 
þeir höfðu framið innan veggja hans, og við hann starfaði umsjónarnefnd, er hafði 
vald til þess að ákveða mönnum refsingar fyrir að brjóta reglur hans. En slík aga-
brot urðu að vera harla smávægileg til þess, að óhætt þætti að líta á þau sem eins 
konar einkamál skólans. Fjarvistir eða óstundvísi gat umsjónarnefndin tekið til 
at hugunar í fyrsta og annað skipti, en við þriðju yfirsjón var sökudólgurinn sviptur 
ein kennisbúningi sínum og afhentur NKVD við svo búið.

Námskeið og kennsla stóðu yfir frá klukkan átta árdegis til klukkan fjögur síð-
degis. Eftir hverja kennslustund, sem stóð í eina til tvær klukkustundir, var hlé í tíu 
mínútur, og mátti maður þá reykja eða fá sér tesopa að drekka. Stundaskránni var 
hagað þannig, að allir nemendurnir hlýddu á alla fyrirlestrana hvern á eftir öðrum. 
Þegar klukkan var orðin þrjú, voru veitingasalirnir opnaðir, og við gátum þá fengið 
okkur að snæða þar, þegar kennslustundirnar voru á enda. En þá var heimavinnan 
öll eftir, því að við urðum að raða og lagfæra minnisblöð okkar eftir hvern fyrirlestur 
vegna athugunar, sem fram átti að fara á þeim næsta dag. Ef um teikningar var að 
ræða, urðum við að gera þær um nóttina og gæta þess, að mælikvarðinn væri réttur.

Hin tæknilega hernaðarþjálfun okkar var mjög nákvæm og ströng, en kennarar 
okkar litu þó svo á, að hún væri ekki eins nauðsynleg eða mikilvæg og þjálfun 
sú, er við fengum á sviði stjórnmálanna. Slyngur herstjórnarmaður, sem var ekki 
blindur fylgismaður stjórnvalda, var í rauninni hættulegri í þeirra augum en lélegur 
hers höfðingi, er studdi þau eindregið, af því að hinn fyrrnefndi gat unnið meira 
tjón, ef hann gekk í lið með fjandmönnunum. Hinn síðarnefndi mátti gera alls 
kyns vitleysur, sem hefðu í för með sér mikið manntjón, og hann yrði ef til vill að 
taka út syndagjöldin fyrir slík mistök, en hann mundi þó alltaf verða máttarstólpi 
stjórn arinnar.

Nemendurnir í Frúnze-skólanum höfðu meiri áhyggjur af stjórnmálaprófunum 
en þeim, er fóru fram á sviði tæknilegra efna. Hæsta einkunn, sem hægt var að fá, 
var fimm stig. Þeir, er fengu ekki að minnsta kosti þrjá, í sumum tilvikum fjóra, 
voru samstundis reknir úr skólanum, jafnvel þótt þeir stæðu sig með ágætum á 
öðrum sviðum. Brottrekstur táknaði ekki aðeins, að hermennskuferli mannsins 
væri lokið, heldur var hann og brennimerktur, sem táknaði, að ekki væri hægt að 
treysta manninum. Því hærri tignarstöðu, sem maður fékk í hernum, því meiri 
kröfur voru gerðar til þekkingar hans á sviði stjórnmálanna og að óhætt væri að 
treysta honum í þeim efnum. Stórfylkishöfðingi (brigadier) eða herdeildarforingi 
(divisional commander) varð að hafa hlotið jafnmikla menntun á sviði stjórnmála 
og maður, er lokið hafði námi í Marx-Engels-Lenín-stofnuninni. Við urðum að 
kunna sögu kommúnistaflokksins, eins og hún var kennd á þessu tímabili. Við 
urðum að þekkja hvert smáatriði í ævi Stalíns sem foringja í stjórnmálum og hern-
aði. Nei, sem foringja: Því að Lenín var nú horfinn í skuggann af Stalín, og Trotskíj 
var einungis nefndur til þess að sýna fram á visku og framsýni Stalíns, er hann lag-
færði hinar sífelldu vitleysur, sem Trotskíj gerði sig sekan um, svo og svik hans. Og 
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síðan var okkur kennt að íhuga hvert mál undir sólinni í ljósi stalínismans og trúa 
því, að hann, Stalín, „mesti leiðtogi allra tíma“, væri óskeikull.

Hver foringi og hver nemandi í Frúnze-skólanum varð að vera ofstækismaður í 
þjónustu einræðisins.
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Brottrekstur

Mér var farin að þykja vistin í skólanum leiðinleg og daufleg. Ástæðan var ekki 
aðeins sú, að allt var svo fjarlægt eðli mínu, sem þar var af manni krafist, leyndin, 
er átti að hvíla yfir öllu, loftið, sem var lævi blandið, og sú krafa, að við værum allir 
taglhnýtingar og jábræður í stjórnmálum. Ég fór einnig að hafa á tilfinningunni, 
að ég, sem hafði alltaf barist gegn því, að alþýða manna væri kúguð, væri sjálfur að 
verða að kúgara, að ég, er vildi ekki viðurkenna neitt, sem réttlætti að skipa mönnum 
í misréttháa hópa og hóa sig saman í klíkur, væri nú kominn í herforingjaklíku, er 
nyti forréttinda. Og það var þó enn verra, að ég fékk ekki betur séð en að þátttakan 
í þessari herforingjaklíku mundi ganga í erfðir, er fram liðu stundir.

Þá átján mánuði, sem ég var við nám í Frúnze-skólanum, komst ég aðeins í 
kynni við fjóra nemendur, er höfðu verið erfiðisvinnumenn. Tveir þeirra höfðu 
gengið svo hraustlega fram sem hermenn, að þeir höfðu fyrst verið hækkaðir upp í 
liðsforingjatign, en síðan var þeim leyfður aðgangur að herforingjaskólanum vegna 
sérstakra forustuhæfileika, svo og vegna þess, að þeir höfðu sannað, að þeir voru 
stjórnvöldum trúir. Hinir tveir, annar þeirra fyrrverandi námamaður frá Stalíno-
gorsk, hinn fyrrverandi málmiðnaðarmaður, höfðu komist í skólann fyrir tilstilli 
NKVD, vegna afreka sinna í baráttunni gegn ,,andbyltingarsinnum“, þegar síðari 
stóra hreinsunin fór fram. En jafnskjótt og þeir voru komnir í skólann, komust 
þessir fjórir verkamenn að því, að litið var á þá sem eins konar uppskafninga og 
utan veltubesefa. Einn þeirra kunni spænsku. Hann fór að segja mér frá þessu.

Það var sjaldgæft, að nemendur í Frúnze-skólanum yrðu trúnaðarvinir. En 
annað hvort sneri þessi maður sér til mín vegna þess, að ég hafði fengið orð fyrir 
að vera hreinskilinn og láta ekki segja mér fyrir verkum, eða af því, að hann varð 
að tala við einhvern og hirti ekki um það framar, hvort hann veldi rétta manninn 
eða ekki, til að leysa frá skjóðunni við. Hann vissi, hvaða ógnun vofði yfir honum. 
Tví vegis hafði hann verið kallaður fyrir umsjónarnefndina í skólanum. Hann gerði 
sér fulla grein fyrir því, að hann mundi verða fenginn öðrum mönnum til með-
ferðar, ef hann bryti eitthvað af sér enn einu sinni. Beiskjubros lék sífellt um varir 
hans. Það var hann, sem sagði mér margt um starfrækslu skólans, forsögu ýmissa 
náms mannanna, hið raunverulega þjóðerni margra kennaranna og þar fram eftir 
götunum.

Einn daginn sagði hann við mig: „Það rekur að því fyrr eða síðar, að við verka-
mennirnir verðum allir gerðir brottrækir héðan. Það hafa verið verkamenn áður 
hér í skólanum, og þeir hafa allir horfið. Hinir hata okkur. Þeir bera á okkur ýmsar 
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sakir, hvenær sem þeir sjá sér færi á. Það er háð stéttabarátta innan skólans. Þeir, 
sem eru upp runnir meðal forréttindastéttanna, líta á okkur með lítilsvirðingu. 
Þeir eru þeirrar skoðunar, að við eigum alls engan rétt á að komast til valda í Rauða 
hernum.“

Hann hafði á réttu að standa. Þessir fjórir verkamenn voru sendir hver af öðrum 
til Síberíu.

En ummæli þessa manns urðu til þess, að ég fór að virða fyrir mér þjóðfélagsstétt 
þá, sem skólabræður mínir áttu uppruna sinn í. Hér var auðvitað öðru máli að gegna 
um útlendingana, sem höfðu algera sérstöðu í skólanum. En við þessa athugun 
komst ég að þeirri niðurstöðu, að næstum allir rússnesku námsmennirnir voru synir 
áhrifamikilla embættismanna, verkfræðinga og framkvæmdarstjóra verksmiðja eða 
að feður þeirra voru foringjar í hernum. Synir yfirmanna í hernum voru í sérflokki 
í skólanum. Herforingjarnir töldu það sjálfir nauðsynlegt, að æðstu foringjastöður 
yrðu í höndum manna, er komnir væru af klíkunni sjálfri. Stjórnvöldum fannst 
hag kvæmt að verðlauna feðurna með því að hækka synina í tign og binda þannig 
báða aðila fastari tökum.

Hinn raunverulega innsta hring mynduðu þó synir embættismanna þeirra, er 
höfðu veitt aðstoð sína við að festa stjórn Stalíns í sessi með starfi sínu og baráttu 
gegn stjórnleysingjum, stórbændum, trotskistum, Búkharín-mönnum og þar fram 
eftir götunum. Vegna illvirkja þeirra, sem feðurnir höfðu unnið, var líf þeirra reist á 
því, að stjórnin héldi velli, missti ekki tökin á þjóðinni. Synir þeirra nutu í skólanum 
virð ingar, sem var miklu meiri en verðleikar þeirra gáfu tilefni til — nema einhver 
snuðrari kæmist á snoðir um það, að einhver úr hópnum væri óverðugur föður 
sínum.

Ég hafði fengið inngöngu í þetta samfélag útvaldra vegna fyrri afreka minna, og 
af því að ég var útlendingur. En mér leið ekki vel í þessum félagsskap.

En allan þennan tíma dró það úr áhyggjum mínum og taugaóstyrk sem ein-
staklings, að ég naut tryggðar og ástríkis ungrar konu.

Meðan ég var enn að berjast í borgarastyrjöldinni á Spáni, birtu rússnesku blöðin 
fregn um það, að rússnesku hershöfðingjarnir Grígorevítsj og Malínovskíj (sem 
kallaði sig þá Manolito) hefðu sæmt mig Leníns-orðunni. Skömmu síðar fékk ég 
bréf um það frá Komsomol — sambandi ungkommúnista í Rússlandi — þar sem 
mér var óskað til hamingju með þessa sæmd. Undir það skrifaði einhver Aríadna 
Níkolaja. Ég svaraði því bréfi aðeins eins og menn svara jafnan bréfum af því tagi. 
Það voru ekki miklar líkur til þess, að það ætti nokkru sinni fyrir mér að liggja að 
hitta þessa Aríödnu Níkolaju. En einn daginn, meðan ég var búsettur í Moníno 
gisti húsinu, fór ég til Alþjóðlega bókasafnsins til þess að fletta upp í spænskum 
komm únistablöðum, sem þar var að finna. Þar var þá einnig stödd ung stúlka, 
sem hafði lagt stund á spænskunám. Hún bar kennsl á mig af myndum þeim, 
sem blöðin höfðu birt af mér og kynnti sig þess vegna fyrir mér. Hún hét Aríadna 
Níkolaja.
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Hún var ljós yfirlitum, heldur hærri en ég, mjög ung, bráðgáfuð og einstaklega 
falleg. Ég komst að því, að hún var við háskólanám, var að lesa verkfræði. Hún 
tald ist til æðstu stéttar Rússlands. Faðir hennar var gamall bolsévíki, er hafði verið 
undir foringi í keisarahernum, en á meðan borgarastyrjöldin geisaði í Rússlandi, 
starf aði hann með Búdjonnyj við Fjórtándu höfuðdeild riddaraliðsins og varð loks 
hers höfðingi í Rauða hernum. Upp frá þessu hafði hann verið vinur Stalíns, og Arí-
adna var sjálf ein af vinstúlkum dóttur Stalíns.

Fáeinum dögum síðar hitti ég hana aftur, þegar við vorum viðstödd knatt-
spyrnuleik. Við það tækifæri mælti ég mér mót við hana síðar. Aðeins fjórum 
mánuðum eftir að ég kom til Rússlands, vorum við gift og urðum aðnjótandi 
hinnar æðstu, opinberu blessunar við það tækifæri, því að meðal svaramanna 
var Gorkíj, einn af riturum Kalíníns forseta, og aðstoðarforingi Bería, yfirmanns 
NKVD-lögreglunnar. Við bjuggum í byrjun í einu herbergi í hinni litlu íbúð, 
sem faðir Aríödnu hafði til afnota, en síðan fluttum við inn í bygginguna miklu 
í grennd við Frúnze-skólann, er ég hef lýst að nokkru hér að framan. Aríadna var 
mér til mikillar hjálpar og uppörvunar, einkum í byrjun, þegar hún kenndi mér að 
tala rússnesku, sýndi mér Moskvu og kynnti mig fyrir ýmsum mönnum, sem gott 
gat verið að þekkja.

Annars gekk mér slælega í skólanum. Mér virtist aldrei ætla að lærast það, ef 
próf dómendur mínir spurðu mig um skoðanir mínar, að þá óskuðu þeir í rauninni 
ekki að heyra það, sem mér fannst raunverulega, heldur einungis skoðanir þær, er 
mér hafði verið sagt að tileinka mér. Ég hefði átt að þylja þær fyrir þeim eins og 
páfa gaukur. En jafnvel þótt þetta rynni upp fyrir mér um síðir, gat ég ekki með 
neinu móti fengið mig til þess að hegða mér þannig.

Við vorum iðulega látnir ganga undir slíkar rannsóknir eða prófraunir. Auk 
hinna venjulegu prófa og fyrir utan venjulegar skólastundir vorum við oft kallaðir 
fyrir til munnlegra yfirheyrslna, sem varð til þess, að ég féll um síðir í ónáð.

Menn voru þegar farnir að hafa illan bifur á mér, og mér var það mætavel kunn-
ugt. Skýringin var, að ég mátti ekki heyra annað nefnt en að ég væri umfram allt 
spænskur kommúnisti og ekki rússneskur. Ég hafði gagnrýnt það, hvernig verk-
smiðjum og samyrkjubúum var stjórnað, og ég hafði ekki dregið dul á þá skoðun 
mína, að slíkar aðferðir mundu ekki geta gengið á Spáni — en það var vitanlega 
guðlast af versta tagi! Því var hvíslað manna á meðal, að ég, sem hafði barist gegn 
spænsku trotskistunum með öllum þeim ráðum og tækjum, sem ég hafði yfir að 
ráða, af því að ég taldi, að ég væri að vinna fyrir málstaðinn með því móti, væri í 
rauninni trotskisti á laun sjálfur. Og það er ekki til lífshættulegri glæpur í Rússlandi 
ráðstjórnarinnar. Og síðan kom prófið örlagaríka.

Í prófnefndinni var yfirmaður foringjaskólans, formaður stjórnarnefndar hans 
og einn af kennurum mínum. Allir aðrir Spánverjar höfðu verið spurðir þeirrar 
spurn ingar, auk margra annarra, hvaða her væri hinn besti í heimi að þeirra dómi. 
Þeir höfðu allir svarað sem einn maður: „Her Ráðstjórnarríkjanna.“
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Ég var ekki á þeirri skoðun. Þegar að því kom, að ég ætti að gefa svar við þessari 
spurn ingu, svaraði ég: „Að mínum dómi er þýski herinn sá besti í heimi. Það er 
undir stríð við þýska herinn, sem við verðum að búa okkur.“

Það var eins og eldingu hefði lostið niður af heiðum himni. Þetta var rangt svar. 
Það var vissulega ekki svarið, sem ætlast hafði verið til af mér. En ég hafði talið 
það skyldu mína að svara eins og ég gerði. Ef ég hafði á réttu að standa — og ég 
hafði haft tækifæri og aðstöðu til þess að gera mér nokkra grein fyrir kostum þýska 
hersins! — þá var svar mitt mikilvægt, því að það er fyrir miklu að geta gert sér 
grein fyrir því, hvaðan hættunnar sé að vænta og hversu mikil hún muni vera. Ég 
vissi, að prófdómendur mína langaði einungis að komast að því, hvort ég hefði 
drukkið í mig hina opinberu kenningu í þessu efni og væri fús til þess að endur-
taka hana, en það hafði vakið megna fyrirlitningu mína, hversu félagar mínir voru 
þýlundaðir í þessu efni.

Menn litu mjög alvarlegum augum á svar það, sem ég hafði gefið við spurningunni. 
Ég var kallaður fyrir skólastjórann, og auk þess var sérstök rannsóknarnefnd sett á 
laggirnar, og voru í henni nokkrir aðrir menn úr stjórnarnefnd skólans. Þeir létu 
ekki aðeins spurningarnar bylja á mér, heldur leituðust þeir einnig við að sann færa 
mig um það, að ég hefði á röngu að standa. Í fyrsta lagi reyndu þeir að leiða mér 
fyrir sjónir, að Rauði herinn væri sá besti í heimi. Í öðru lagi leituðust þeir við 
að sýna mér fram á, að við þyrftum ekki að búa okkur undir stríð við þýska her-
inn, heldur mundum við þurfa að verjast herjum „ríkja heimsvaldasinna“. (Griða-
sáttmáli nasista og Ráðstjórnarríkjanna var þá enn í gildi.) Skólastjórinn fullvissaði 
mig um það, að herir þeir, sem Ráðstjórnarríkjunum stafaði mest hætta af, væru 
herir Breta og Frakka.

Formaður stjórnarnefndar skólans greip fram í, þegar hér var komið, og spurði 
mig: „Skilur þú almennt merkingu samnings okkar við Þýskaland?“

„Ég skil hann vissulega,“ svaraði ég, „en ég er eftir sem áður á þeirri skoðun, að 
við eigum að búa okkur undir að mæta árás af hálfu þýska hersins.“

Yfirheyrslan stóð samfleytt í þrjár klukkustundir. Samræður okkar urðu jafnt og 
þétt ofsafengnari. Um síðir var mér alveg nóg boðið, svo að ég fór að verða móðg-
andi í orðum. Þegar einn rússnesku hershöfðingjanna komst svo að orði, að Kútú-
zov „væri mesti herstjórnandi í allri hernaðarsögu Rússa“, gat ég ekki annað en farið 
að hlæja ruddalega. Þetta fannst þeim hin freklegasta móðgun. En þeir gerðu enn 
eina tilraun til þess að sannfæra mig um, að Ráðstjórnarríkin væru Þjóðverjum yfir-
sterk ari, og notuðu til þess atvik, sem gerst höfðu í borgarastyrjöldinni spænsku, en 
það vildi svo til, að ég vissi meira um þau en þeir.

Ég sagði þess vegna við þá: „Í hvert skipti, sem við fengum afhentan tóbaks-
skammt handa mönnum okkar, reyndu allir rússnesku yfirmennirnir, þar á meðal 
hershöfðingjarnir í þeirra hópi, að ná honum öllum til eigin afnota. Ég held, að 
slíkt mundi ekki vera liðið í neinum öðrum her.“
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„En hvernig stendur á því, að þú efast um, að ráðstjórnarherinn sé sá besti í 
heimi?“ spurði skólastjórinn reiðilega.

„Meðan við vorum að berjast á Spáni,“ svaraði ég, „hélt ég, að þið hefðuð sent 
okkur til aðstoðar lélegustu yfirmennina, sem þið áttuð völ á. En síðan ég kom 
hingað, hef ég komist að þeirri niðurstöðu, að afgangurinn er litlu betri. Liðs for-
ingjarnir hafa misst allt samband við alþýðu manna. Þeir hugsa ekki um annað en 
að snyrta á sér neglurnar, læra eitthvað að dansa og kynna sér sómasamlega manna-
siði, til þess að hægt sé að gera þá út til annarra landa.“

Það var nógu illt, að ég skyldi taka þannig til orða, en síðan bætti ég gráu ofan á 
svart, þegar ég var spurður um það, meðan haldinn var fyrirlestur um herkænskulist, 
hvert væri hlutverk njósnaflokka.

Ég var enn ævareiður, svo að ég svaraði: „Í Rússlandi er hlutverk njósnaflokka 
fólgið í því að stela kjúklingum og finna laglegar stelpur fyrir yfirforingjann.“

Þetta var hverju orði sannara, en ég hefði ekki átt að segja það.
Ég var brennimerktur sem trotskisti og var rækur ger úr Frúnze-skólanum. Það 

kom mér ekki öldungis á óvart.
Ég hafði gert mig sekan um svo alvarlega yfirsjón, að ekki var hægt að láta nægja 

þá neikvæðu refsingu, sem var fólgin í brottrekstri úr skólanum. Eitthvað annað 
varð að gera við mig, sem sýndi mönnum, að þeim héldist ekki uppi að hegða sér 
eins og ég hafði gert.

Líster og Modesto voru þeir í hópi spænsku nemendanna í Frúnze-skólanum, er 
áttu að gefa skýrslur um félaga sína, og ef þess gerðist þörf áttu þeir jafnvel að bera fram 
ákæru á hendur þeim — annaðhvort við framkvæmdarstjórn kommúnistaflokksins 
spænska í Moskvu eða við Komintern eða NKVD. Þeir tóku þann kostinn að kæra 
mig fyrir framkvæmdarstjórn spænska flokksins. Þeir vildu, að málið væri afgreitt 
eins skjótlega og hægt væri og að flokksstjórnin tæki sjálf ákvörðun um refsingu 
mér til handa, svo að aðrir þyrftu ekki að fjalla um það. La pasionaria og Jesús 
Hernández, sem voru áhrifamestu menn framkvæmdarstjórnarinnar, studdu þessa 
tillögu þeirra. Til þess voru tvær ástæður. Í fyrsta lagi vissu þau, hversu mikils álits 
ég naut meðal hinna óbreyttu spænsku flóttamanna í Rússlandi, en þeir vesalingar 
höfðu oft ærna ástæðu til þess að kvarta undan þeim eymdarkjörum, er þeir áttu við 
að búa, og það kom oft fyrir, að þeir skrifuðu frekar til mín en flokksstjórnarinnar, 
enda þótt hún ætti auðvitað að nafninu til að gæta hagsmuna þeirra. Stjórnin 
óttaðist viðbrögð þessara manna gegn hverju því, sem hún tæki sér fyrir hendur 
gagnvart mér, og þess vegna óskaði hún þess, að málið spyrðist ekki út fyrir hinn 
þrönga hring hennar.

En það voru og aðrar ástæður til þess, að flokksstjórnin vildi ráða málinu þannig 
til lykta, og þær voru öllu þyngri á metunum. Þegar hún réðst á mig og bar mér 
allar vammir og skammir á brýn, snerist ég ævinlega til varnar. Flokksstjórnin 
þorði ekki að láta nokkurn þann, sem ekki ætti hlut að máli, heyra ákærur mínar á 
hendur henni, því að þá mátti hún eiga von á alls kyns vandræðum.
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Fæst ákæruatriðin, sem ég hafði fram að færa, hefðu þó komið henni út úr húsi 
hjá hinum rússnesku húsbændum hennar. Þau voru í stuttu máli þessi: 

1) Spænski kommúnistaflokkurinn hafði gert það, sem í hans valdi stóð, til að 
sundra samfylkingu stjórnarflokkanna og verkalýðssamtakanna í alþýðufylkingunni, 
svo að kommúnistar gætu orðið einráðir i málefnum lýðveldisins Spánar.

2) Spænski kommúnistaflokkurinn hafði komið af stað öldu glæpa og hermdar-
verka á landssvæði lýðveldisstjórnarinnar, bæði á vígstöðvunum og að baki þeim, 
en af þessu leiddi, að mjög dró úr baráttuþreki annarra andfasískra hersveita.

3) Spænski kommúnistaflokkurinn hafði sýnt, að hann var óhæfur til að stjórna 
hern aðinum, tryggja dreifingu vopna og skotfæra og sjá alþýðu manna fyrir vistum.

4) Þessar staðreyndir, sem voru sök spænska kommúnistaflokksins að öllu leyti, 
höfðu það í för með sér, að baráttuþrek hers og allrar alþýðu þvarr, en af því leiddi 
aftur, að hlutverk hersveita Francos varð auðveldara.

Um þessar mundir hlýt ég enn að hafa borið nokkurt traust til rússneska komm-
ún ismans, því að ég trúði því, að þessar ásakanir mínar mundu hafa þau áhrif, að 
foringjar spænska flokksins settu niður í augum Rússa. Ég hélt enn dauðahaldi í 
sannfæringu mína, að þetta atferli hefði verið staðbundin mistök, sem væru í al gerri 
mótsögn við hinn sanna anda kommúnismans, eins og hann hefði náð að þróast 
í Rússlandi undir ráðstjórn. En sannleikurinn var þó sá, að spænski flokkurinn 
hafði einungis framkvæmt fyrirskipanir þær, er hann fékk frá Moskvu. Rússum 
hafði ekki verið neitt sérstaklega umhugað að vinna sigur í borgarastyrjöldinni, 
því að keppikefli þeirra hafði umfram allt verið að styrkja aðstöðu flokksins, sem 
var verkfæri í höndum þeirra. Stjórnarmenn spænska flokksins vissu þetta svo sem 
mætavel, en ég hafði ekki hugboð um það. Þeir höfðu engar áhyggjur af stjórn-
mála ásökunum mínum, en á hinn bóginn voru þeir kvíðnir vegna ákæru minnar á 
hendur tveim þeirra sem einstaklinga, því að hún gat leitt til þess, að þeir yrðu allir 
fyrir einhverju aðkasti eða lentu í vandræðum.

Ég bar það á La pasionaria, að hún hefði fengið því til leiðar komið, að friðill 
hennar, Francisco Anton, var látinn laus úr fangabúðum í hinum hernumda hluta 
Frakk lands og fluttur til Moskvu í einni af flugvélum nasista á sama tíma og 
margir spænskir kommúnistar, er höfðu gengið vasklega fram í stríðinu, urðu að 
hírast í fangabúðum í Frakklandi og Norður-Afríku og veslast þar upp. Spænsku 
flóttamennirnir í Rússlandi voru sérstaklega reiðir af þessum sökum, af því að þeir 
vissu, að sonur La pasionaria og eiginmaður hennar, verkamaður frá Bilbao, hinn 
ágæt asti maður, bjuggu við hin verstu kjör í Rússlandi, án þess að hún gerði hina 
minnstu tilraun til að veita þeim einhverja hjálp. Svo vildi til, að sonur hennar 
féll síðar í orustunni um Stalínsgarð. Þá greip áróðursvél kommúnista samstundis 
tæki færið til að nota dásamlegt hugrekki hans og sjálfsfórn til að varpa enn meiri 
dýrðarljóma á móður hans.

Ég bar Líster enn alvarlegri glæp á brýn. Hann hafði einu sinni farið ásamt 
Mod esto til skóla eins í grennd við Kalúga, og var ætlunarverk þeirra að auka á 
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stjórn málamenntun spænskra flóttamanna, ungra stúlkna, sem voru nemendur 
þar. Hann vann sér ekki annað til frægðar en að drekka sig fullan og nauðga fimm 
af stúlkunum. Afsökun sú, sem hann hafði fram að færa, var sú, að stúlkurnar 
væru „fasistar“. Ég hafði í fórum mínum bréf, sem þessar fimm stúlkur höfðu allar 
skrifað undir, þar sem skýrt var frá þessu ljóta athæfi í smáatriðum.

Stjórn spænska flokksins hefði helst kosið að geta tekið mig til bæna innan hins 
þrönga hrings síns, svo að þessar tvær ákærur á hendur einstaklingum færu ekki 
lengra. En ég gerði henni fyllilega ljóst, að ég mundi ekki taka neinum ávítum eða 
öðru frá henni með þegjandi þögninni, því að ég mundi mótmæla öllu af því tagi, 
og stjórnin hafði ekkert framkvæmdarvald til að framfylgja slíkum ákvörðunum 
sín um, ef þeim var mælt í móti. Hún skaut þess vegna máli mínu til sam taka þeirra, 
sem spænski kommúnistaflokkurinn heyrði undir, það er að segja Kom intern. Það 
varð úr, að Komintern skipaði nefnd til að ráða fram úr málinu.

Í nefnd þessari voru milli tuttugu og tuttugu og fimm menn, en fjöldi nefndar-
manna var misjafn frá einum degi til annars. Mér hefur verið sagt, að þetta hafi verið 
stærsta nefnd, sem skipuð hafi verið til þess að fjalla um einstakt mál af þessu tagi. 
Fulltrúar spænska flokksins voru La pasionaria og Jesús Hernández. Meðal annarra 
nefndarmanna var Florin, gamall vinur Leníns, og þeir tveir fulltrúar NKVD-
lög reglunnar, sem voru í framkvæmdarnefnd Kominterns, Bjelov og Blagojeva. 
Mikil vægustu kommúnistaflokkarnir áttu þar einnig fulltrúa sína. Stundum var 
Dímítrov, forseti Kominterns, viðstaddur yfirheyrslurnar, og það kom meira að 
segja fyrir, að Manúílskíj hlýddi á þær, en hann var maðurinn að baki Dímítrovs, 
sá, er veitti honum vald það, er hann hafði. Það lá í augum uppi, er menn tóku eftir 
því, hvernig allir litu á hann, þegar hann kom inn í herbergið, og hlýddu á hvert 
orð, sem hann sagði. Skoðanir Manúílskíjs voru aldrei ræddar. Þær voru skipanir.

Spænsku kommúnistaleiðtogarnir fluttu nú mál sitt á hendur mér fyrir þessari 
virðulegu nefnd. Þeir lögðu fyrir hana skýrslur Lísters og Modestos. Þeir neyddu 
auk þess suma spænsku flóttamannanna, menn, er voru vanir að skrifa mér um 
áhyggjur sínar og umkvartanir, til þess að senda samþykktir og ályktanir, þar sem ég 
var fordæmdur fyrir „sífellt agaleysi“, „eigingjarna framkomu“, „einstaklingshyggju 
stjórnleysingja“ og „trotskista-anda, sem lýsti sér í gagnrýni og mótþróa“.

La pasionaria sagði við nefndina: „El campesino hefur ævinlega hegðað sér eins 
og einstaklingshyggjumaður. Hann hefur aldrei fengist til að viðurkenna, að hann 
hefði á röngu að standa, og nú neitar hann enn einu sinni þrákelknislega að kannast 
við það. Hann brestur skilning á því, að enginn einstakur félagi, sama hver hann 
er, getur haft á réttu að standa, þegar hann er í andstöðu við Alþjóðasambandið.“

Ég svaraði fullum hálsi: „Þú ert móðursjúk kvensnift. Ég er ekki taglhnýtingur 
eins og þú. Ég hef mínar eigin hugmyndir, sem ég vil berjast fyrir, og ég ætla að 
berjast fyrir þeim.“

Irene Tobosco, sem var einkaritari og einkanjósnari La pasionaria, réðst á mig 
af mikilli heift. Líster, Modesto og nokkrir hinna Spánverjanna, er stunduðu nám 
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við Frúnze-skólann, kröfðust þess, að lagðar væru hömlur á frelsi mitt. Ég reyndi 
að hefja gagnsókn gegn ásökunum þeirra, en það misheppnaðist. Þegar í upp hafi 
rannsóknarinnar var mér sagt, að ég yrði að beygja mig í einu og öllu fyrir Kom-
intern. Ég svaraði því til, að ég væri spænskur kommúnisti og að ég gerði kröfu 
til þess, að ég væri ekki dæmdur af „spænsku nefndinni“, heldur af öllum þeim 
Spánverjum, sem væru staddir í Rússlandi um þessar mundir. Ég gerði kröfu til 
þess, að rúmlega fimmtíu þessara félaga okkar væru kallaðir sem vitni til að stað-
festa, að ég hefði lög að mæla um ákærur þær, sem ég bæri fram um hegðun flokks-
ins í borgarastyrjöldinni. Sérstaka nefndin hafnaði þeirri kröfu minni.

„Komintern er ekki borgaralegur dómstóll,“ var sagt við mig í þessu sambandi.
Ég varð að kannast við, að þetta væri rétt.
Mér gekk ekki miklu betur, þegar ég bar fram kærur mínar á hendur einstökum 

mönnum. Gagnrýni mín á athæfi La pasionaria var ekki tekin til greina. Það virtist 
hafa heldur meiri áhrif, þegar ég bar fram kæru mína á hendur Líster, því að ég gat 
staðfest hana með því að sýna nefndinni bréf það, sem ég hafði fengið vegna afbrota 
hans. Þess var óskað, að ég afhenti bréfið, en ég neitaði að gera það, þangað til ég 
hefði fengið hátíðlegt loforð um það, að Líster mundi verða refsað. Þegar ég hafði 
fengið þetta loforð, afhenti ég bréfið, og þá var það mál útkljáð. Líster var aldrei 
refsað.

Sérstaka nefndin sat fjórtán daga á rökstólum og starfaði aldrei skemur en tólf 
stundir á degi hverjum. Menn í þessum trúardómstól skiptust á að yfirheyra mig 
og reyna að flækja mig. Mér tókst óhönduglega við varnirnar. Það er að segja, mér 
tókst ekki vel, ef ég hafði hug á að fá uppreist æru hjá nefndinni. Hins vegar tókst 
mér ekki illa, ef ég ætlaði aðeins að vernda sjálfstæði mitt sem einstaklings, en það 
hneykslaði þessa aftaníossa stórkostlega. Ég varð æstur. Ég hrópaði og formælti 
spænsku fulltrúunum. Ég vissi frá upphafi, að ég gat ekki gert mér neina von um 
miskunn, nema ég legði alveg árar í bát, en það var hið eina, sem ég gat með engu 
mótt fengið mig til að gera.

Í hvert skipti, sem ég fór mína leið að fundi loknum, gekk ég framhjá lög reglu-
bifreið, sem stóð alltaf utan dyra, reiðubúin til þess að aka mér á brott, ef skipun 
væri gefin um það, að ég skyldi tekinn fastur. Á hverju kvöldi kom það konu minni 
á óvart, að ég skyldi eiga afturkvæmt heim. Loks var svo komið, að ég var orðinn 
þreyttur. Ég bað um leyfi til þess að fara úr landi. Það var barnalegt að fara fram á 
slíka heimild.
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Lestin

Lögreglubifreiðin beið árangurslaust eftir mér.
Þegar ég hugleiði, hver urðu örlög annarra manna, sem höfðu verið ásakaðir um 

trotskisma í Rússlandi, þá verð ég að viðurkenna, að Komintern tók mjög mjúk-
lega á mér. Verið getur, að þetta hafi verið því að þakka, að frægð mín í augum 
al mennings í Rússlandi var enn of fersk, svo að það þótti ekki heppilegt að svipta 
mig ærunni fyrir augum lýðsins.

Á síðasta fundi sínum tilkynnti nefndin mér, hvaða ákvörðun hún hefði tekið 
um mál mitt. Mér var gefinn kostur á að færa sönnur á það, að ég væri ósvikinn 
bolsé víki — ég átti að starfa við smíði neðanjarðarjárnbrautarinnar í Moskvu, 
þar sem ég var látinn vinna erfiðisvinnu. Það var ekki vonlaust um það, að ég 
fengi uppreist æru, ef ég ynni þar vel og dyggilega og sýndi síðan fram á, að mér 
hefði snúist hugur. Það mundi því velta á sjálfum mér, hvort mér leyfðist einn 
góðan veðurdag að hefja nám á nýjan leik í Frúnze-skólanum án þess að hafa verið 
sviptur nokkrum forréttindum og hlunnindum. Það átti ekki einu sinni að gera 
mig rækan úr herberginu í byggingunni, sem var helgað minningu hetja rúss nesku 
byltingarinnar, þar sem ég bjó með Aríödnu. Búlgarskur maður, vinur og að-
stoðarmaður Blagojevu, og eins og hún liðsmaður NKVD-lögreglunnar, var valinn 
og skipaður til að fara með mig ofan í jörðina og ákveða, við hvað ég ætti að starfa 
þar.

Rússar eru einstaklega hrifnir af neðanjarðarjárnbrautinni í Moskvu. Hún er 
aðalsýningargripur þeirra, þegar til landsins koma erlendar sendinefndir, blaða-
menn og ferðamenn. Þeir halda því fram, að hún sé meistaraverk í smíði, og þeir 
hafa á réttu að standa að því leyti. En þeim gleymist einungis að geta þess, að 
neðan jarðarbrautin er ekki aðeins minnismerki verkfræðikunnáttu Rússlands, 
heldur einnig þrælavinnuaflsins, sem notað var við framkvæmd verksins.

Næstum níu af hverjum tíu byggingarverkamannanna voru í sams konar aðstöðu 
og ég. Margir þeirra voru gamlir baráttumenn, fyrrverandi foringjar í hernum, og 
höfðu jafnvel verið í lögreglunni — NKVD — áður fyrr. Þeir höfðu fallið í ónáð, 
og af þeim sökum hafði þeim verið úthlutað slík vinna, því að hún gaf þeim veika 
— ákaflega veika — von um, að strit þeirra mundi ekki vera til einskis, að það 
mundi um síðir hafa það í för með sér, að þeir kæmust aftur í fyrri aðstöðu innan 
ráða stéttar landsins. Það er álíka auðvelt að falla í ónáð í Rússlandi og það er erfitt 
að fá uppreist æru aftur. En vilji menn hins vegar ekki inna slíka vinnu af hendi, 
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þá tekur Síbería við, og þeir gera því allt, sem þeir geta, til þess að elta þenna daufa 
vonar geisla.

Ef stranglega var farið í sakirnar, þá hafði ég ekki verið sekur fundinn um neitt, 
og yfir mér hafði ekki heldur verið upp kveðinn neinn dómur. Það hafði samt 
engin áhrif á þá staðreynd, að ég var vinnuþræll. Ég varð að vera við það starf, sem 
mér hafði verið fengið, án þess að geta gert mér nokkra von um að fá að hverfa 
frá því eða vera fluttur í annan vinnuflokk — þótt ekki væri nú meira. Það var 
ekki von til þess, að ég hækkaði neitt í tign þarna eða að mér yrði sýndur aukinn 
trúnaður. NKVD-lögreglan hafði skrásett mig sem verkamann, er gæti skilað 
fyllstu afköstum. Í fyrsta starfi mínu, sem var fólgið í því að festa bolta og rær með 
gríðar miklum skrúflyklum, táknaði þessi flokkun mín, að ég yrði að ganga frá 265 
á degi hverjum, en meðalafköst voru talin 165 á dag. Stærilæti mitt var hins vegar 
svo mikið, að ég neyddi mig til þess að fara fram úr þessum hámarksafköstum, 
eins oft og ég gat. Þetta endurtók sig síðar, þegar ég var settur til þess að blanda 
stein steypu eða var látinn aka mold í hjólbörum. En hversu vel og mikið sem ég 
vann, voru laun mín ævinlega hin sömu — það er að segja 300 rúblur á mánuði, 
sem voru grunnlaun verkamanna í Moskvu — sultarlaun. Í raun réttri fékk ég þó 
sjaldan meira en 200 rúblur, þegar búið var að draga öll gjöld frá.

Skortur á öllum nýtísku vinnuvélum og tækjum juku mjög á erfiðleika okkar við 
vinnuna. Mannlegir vöðvar og strit urðu að vinna það upp, sem tapaðist vegna þess, 
að hentug vinnuverkfæri voru ekki fyrir hendi. Ég varð oft að vinna í hnédjúpu 
vatni. Eftir nokkra stund veitti ég því eftirtekt, að ég var alltaf sendur þangað sem 
vinn an var hættulegust, þar sem hrunið hafði úr veggjum eða lofti. Ég býst við því, 
að svo hafi verið litið á, að gott væri að losna við mig með því að láta mig farast af 
slys förum. Þá hefði áróðursvél ráðstjórnarinnar enn getað gert mig að hetju.

Ég byrjaði við neðanjarðarjárnbrautina í mars 1941. Í júní gerðu nasistar innrás í 
Rúss land. Það var nógu illt út af fyrir sig að verða að vinna átta stundir neðanjarðar 
við slæm skilyrði og án þess að hafa þau verkfæri, sem nauðsynleg voru. En þegar 
Þjóðverjar hófu árás sína, var okkur sagt, að göng neðanjarðarjárnbrautarinnar 
mundu verða notuð sem loftvarnabyrgi, svo að auka yrði afköstin við vinnuna. Þá 
kom það stundum fyrir, að við vorum neðanjarðar í sex sólarhringa samfleytt og 
unnum hvíldarlaust, nema þegar við fengum okkur örlítinn blund, af því að við 
gátum alls ekki meira hvíldarlaust. En jafnframt því, sem vinnuhraðinn var aukinn, 
var njósnurum og flugumönnum þeim, sem áttu að fá menn til að koma upp um 
hugrenningar sínar, fjölgað til mikilla muna. Ef maður lét í ljós vægustu gagn-
rýni, átti hann á hættu að vera handtekinn fyrir ,,uppgjafarstefnu“, áður en margar 
klukku stundir voru liðnar, svo og allir þeir, er voru svo nærri sökudólgnum, að þeir 
gátu heyrt til hans, en létu undir höfuð leggjast að kæra ummæli hans.

Hvað sjálfan mig snerti, voru þessar auknu njósnir engin ný bóla. Frá því augna-
bliki, þegar ég hóf vinnu við neðanjarðarjárnbrautina, voru hafðar á mér sérstakar 
gætur. Það var Aríadna, sem tók fyrst eftir njósnurunum tveimur, er fylgdust með 
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mér eins og skugginn minn. Hún sá menn þessa af tilviljun, þegar hún stóð úti við 
glugg ann á herberginu okkar og var að svipast um eftir mér, þegar von var á mér frá 
vinnu. Síðar benti hún mér á þá, svo að ég gæti þekkt þá aftur. Ég sá þá oft standa 
þolin móða niðri á götunni, meðan ég var í herbergi okkar, og stundum kom ég líka 
auga á þá, þegar ég fór eitthvað út. Þeim virtist standa alveg á sama um það, þótt 
ég bæri kennsl á þá.

Eitt kvöldið töfðum við talsvert lengi hjá föður Aríödnu, svo að við tókum leigu-
bíl, þegar við fórum heimleiðis. Ökumaðurinn reyndi að láta okkur greiða hærri 
leigu en okkur bar, svo að við stældum um þetta við hann. Þá komu njósnararnir 
mínir allt í einu að okkur, heilsuðu að hermannasið og skipuðu ökumanninum að 
snáfa leiðar sinnar.

Stundum breyttu þeir þó um starfsaðferðir við eftirlitið með mér. Einu sinni 
urðu þrír spænskir flóttamenn á vegi mínum úti á götu. Þeir voru einstaklega vin-
gjarnlegir í minn garð og vildu óðfúsir gefa mér heilræði: Ég átti að hætta þess-
um mótþróa og tilkynna Komintern, að ég beygði mig nú skilyrðislaust undir 
vald þess. Ég átti að viðurkenna yfirsjónir mínar, og þá mundi ég verða tekinn í 
foringjaskólann á nýjan leik. Ég svaraði þeim því til, að ég mundi ekki vera bylt-
ingar sinni lengur, ef ég legði árar í bát, og kysi ég heldur að snúa aftur til Spánar 
með óflekkað mannorð. Miklu seinna, þegar ég var hafður í haldi í Lúbjanka-
fang elsinu, komst ég á snoðir um það, að orð þessi voru færð í æviskýrslu mína og 
töldust sönnun fyrir ótryggð minni.

Svo var það einu sinni, að verkamaður nokkur í sama vinnuflokki og ég tók allt í 
einu upp á því að hengja flíkur sínar við hliðina á mínum. Eitt kvöldið fór ég með 
Aríödnu á samkomu hjá Komsomol, samtökum ungkommúnista. Vinnufélagi 
minn var þar einnig staddur — en að þessu sinni var hann í einkennisbúningi 
NKVD.

Það kom eins og reiðarslag yfir íbúana í Moskvu, og þeir vissu ekki sitt rjúkandi 
ráð, þegar herskarar nasista brutust gegnum varnir Rauða hersins á fimm dögum. 
Eftir fyrstu þrjá mánuði styrjaldarinnar höfðu allir það á tilfinningunni, að hún væri 
töpuð. Þegar barist hafði verið á fimmta mánuð, var allt á ringulreið. Iðjuverum 
var skyndilega lokað, og verkamenn vissu ekki hvað þeir áttu að gera, og þeir fengu 
engin laun heldur greidd. Sumar verksmiðjurnar voru fluttar á brott með vélakosti 
sínum, en aðrar voru eyðilagðar, svo að þær gætu ekki orðið fjandmönnunum að 
gagni.

Ofursti nokkur í NKVD-lögreglunni, er hét Sergejev, kom til okkar ofan í 
neðan jarðargöngin, er hér var komið, og var í fylgd með honum annar ofursti, en 
ég komst aldrei að því, hvað hann hét. Þeir gáfu sig á tal við mig og tilkynntu mér, 
að ég hefði verið valinn til þess að vinna við sérstakt verkefni. Þeir litu svo á, að ég 
væri enn starfandi kommúnisti, þótt ég hefði fallið í ónáð, og þess vegna væri enn 
hægt að trúa mér fyrir málum, sem fara áttu leynt.

Ég var síðan settur í vinnuflokk með nokkrum öðrum verkamönnum, sem voru 



60

allir í Komsomol, og vorum við látnir taka til starfa í einni af járnbrautarstöðvunum, 
sem voru á milli Rauða torgsins og Krasníje Vorota. Okkur var falið að reisa vegg, og 
átti að gera það í einhverjum mjög dularfullum tilgangi. Þetta átti að vera leynileg 
vinna. Sérstakar og óvenjulegar ráðstafanir voru gerðar af þeim sökum. Settir 
voru verðir úr NKVD-liðinu til að hafa gætur á mannaferðum um inngangana 
á brautarstöðina, og fengu engir aðrir að fara um þá en þeir, sem voru að vinna 
við vegginn. Járnbrautarlestir héldu uppi ferðum eins og áður, en þær komu ekki 
framar við á þessari stöð. Allar aðrar stöðvar voru notaðar sem loftvarnabyrgi, en 
eng inn fékk að koma inn í stöðina, sem við unnum við, ekki einu sinni meðan stóð 
á loftárás.

Það þarf ekki að sökum að spyrja — ég varð auðvitað mjög forvitinn vegna þess-
ara varúðarráðstafana. Einn daginn virtist Sergejev ofursti í sérstaklega góðu skapi, 
svo að ég spurði hann í léttum tón: „Hvað er það eiginlega, sem þið ætlið að fela 
þarna — er það fjársjóðurinn úr Kremi?“

Hann brosti við mér og svaraði: „Já, mesti dýrgripurinn, sem Ráðstjórnarríkin 
eiga — félagi Lenín.“

Þegar hann sá, hversu mjög mér brá við svar hans, lagði hann fingur á vör 
sína til merkis um, að hér væri um mikið leyndarmál að ræða, og sagði mér síðan 
mjög alvarlegur í bragði, að ég mætti ekki segja neinum frá þessu. Ég var undr-
andi yfir því, að hann skyldi jafnvel segja mér frá því. En það er nú svo, að jafn vel 
í Ráðstjórnarríkjunum þurfa menn stundum að trúa einhverjum fyrir því, sem 
þeim hvílir þyngst á hjarta. Og í augum ofurstans var ég enn mikilvægur komm-
únistahershöfðingi, þótt ég væri ekki í náðinni, eins og högum mínum var hátt að. 
Ég hef einnig veitt því eftirtekt, að rússneskir kommúnistar treysta oft betur mönn-
um úr erlendum kommúnistaflokkum en félögum sínum.

Það var því í hvelfingum neðanjarðarjárnbrautarinnar í Moskvu, sem hinn smurði 
lík ami Leníns var geymdur, þegar sú hætta vofði yfir, að fjandmennirnir næðu 
höfuð borginni á sitt vald. En þegar hættan var um garð gengin, var smurlingurinn 
aftur fluttur úr neðanjarðarhvelfingunni og í grafhýsið á Rauða torginu.

Ofsahræðsla borgarbúa óx, eftir því sem hersveitirnar þýsku nálguðust borgina. 
Alþýða manna gerði háværar kröfur um það, að hún væri flutt á brott, en enginn 
skipulagði þá flutninga. Embættismenn og aðrir mikilsmegandi menn voru allt 
of önnum kafnir við að undirbúa brottflutninga sjálfra sín. Þeir lögðu hald á allar 
fólksflutningabifreiðir, langferðabifreiðir og vöruflutningabifreiðir, og flýðu síðan 
sem hraðast. Þarna varð hver maður að sjá um sjálfan sig, og svo mátti sá vondi 
hirða þá, er eftir yrðu.

Sumt af því, sem stjórnmálaleiðtogarnir sögðu við hlustendur í útvarp, hafði 
síður en svo sefandi áhrif á áheyrendur. Til dæmis talaði ritari Komsomols í tvo 
daga, hvorn á fætur öðrum, og komst svo að orði, að stjórn landsins væri í hættu, en 
sú sama hætta hefði flett ofan af þeim, er væru fjandmenn hennar, og mundu þeir 
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allir verða teknir og skotnir einn góðan veðurdag. Þetta hefur sennilega ekki fallið 
í góðan jarðveg hjá einhverjum, því að þessi maður var sjálfur tekinn og skotinn.

Þegar þessi ringulreið hafði staðið í samfleytt tólf daga og óttinn heltekið menn, 
ávarpaði Stalín þjóðina í útvarp frá Kújbíshev, en ekki frá Moskvu, eins og látið var 
í veðri vaka. Hann mælti magnvana, sykursætri, sviplausri röddu og skýrði þjóð-
inni frá hinni geigvænlegu hættu, sem yfir henni vofði. Hann hvatti hana til þess 
að rísa upp gegn innrásarhernum og tortíma frekar allri auðlegð landsins en að láta 
hana falla í hendur fjandmönnunum.

Moskva varð vettvangur fjölmargra brenna. Skjöl og bækur voru borin í mikla 
hauga á Rauða torginu, og þar var kveikt í bálköstum þessum. Þetta var skjalasafn 
Kremls, sem var látið fuðra upp. Í sumum héruðum landsins sá ég, hvernig fjöl-
margar myndir af Lenín voru bornar á bál, og jafnvel myndir af Stalín hlutu sömu 
með ferð. Þeir fáu skrifarar, sem voru eftir við vinnu í hinum fjölmörgu opinberu 
bygg ingum, voru önnum kafnir við að brenna skjöl og skilríki. Það var eins og 
brennur af einhverju tagi væru orðnar smitandi sjúkdómur.

Þegar svo var komið, voru 120 spænskir kommúnistar látnir taka við varðgæslu 
í Kreml. Voru þeir allir námsmenn við Planesnaja-skólann, sem var kennslustofnun 
í stjórnmálum. Þeir hreyfðu sig ekki af varðstöðum sínum síðustu tvo dagana, 
þangað til það rann upp fyrir þeim, að þeir voru að gæta tómrar byggingar. Þá 
höfðu þeir sig einnig á brott frá Moskvu.

Ég gat ekki annað en gert samanburð á þessari grátlegu framkomu og hegðun 
manna í Madrid, þegar komið var að því, að umsátrið um hana ætti að hefjast. Og 
ég var hreykinn af hugrekki Madrid-búa.

En um sjálfan mig er það að segja mér, að ég vann áfram við neðanjarðarjárn-
brautina, uns okkur var sagt, að vinnunni mundi verða hætt, en þá voru tveir 
dagar, þangað til flóttinn mikli og síðasti hófst frá borginni. Við spurðum, hvað við 
ættum að gera, og var þá sagt við okkur: „Verið um kyrrt eða farið leiðar ykkar — 
þið megið gera það, sem ykkur líkar best.“

Tveir ungir verkamenn, sem voru í sama vinnuflokki og ég, föðmuðu mig að 
sér, og annar þeirra sagði: „Stjórnin er að gefa allt upp á bátinn. Ef til vill fáum við 
aldrei að sjá þetta Rússland aftur!“

Þeir voru báðir félagar í Komsomol, en þeir virtust ekki taka sér það sérstaklega 
nærri, þótt horfurnar væru býsna slæmar.

Ég fór frá Moskvu í nóvember 1941 og ferðaðist með járnbrautarlest. Við köll-
uð um hana „vitfirrtu lestina“ eða „ræningjalestina“ og er sama, hvort nafnið er 
notað, því að hvort tveggja áttu vel við. Lest okkar skjögraði eins og vitfirringur 
um landið í þessa eða hina átt, aftur á bak og áfram, tilgangslaust að öðru leyti en 
því, að eitthvað varð að finna ætilegt handa farþegunum. Við, farþegarnir, vorum 
ræn ingjar, og við notuðum lestina eins og ræningjar notuðu skip sín, til að komast 
í færi við fórnarlömb þau, sem við ætluðum að ræna.

Það var þýski flugherinn, sem varð mér hjálplegur við að útvega mér gott sæti í 
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vit firrtu lestinni. Hefði ég ekki notið aðstoðar hans, þá hefði það vissulega reynst 
erfitt verkefni. Almenningur réðst á lestirnar, eins og hann væri genginn af vitinu, 
til að komast sem skjótast frá Moskvu. Við stjórn eimreiðanna voru stundum 
þjálf aðir eimreiðarstjórar, en oft voru viðvaningar þar að verki, og síðan var ekið 
af stað eftir hvaða braut, sem henta þótti. Aðalatriðið var, að hún lægi á brott 
frá fjandmönnunum. Þegar ég kom í járnbrautarstöðina, voru þýskar sprengju-
flug vélar á lofti yfir borginni. Ég kippti mér ekki upp við þetta, því að ég hafði 
vanist loftárásum í borgarastyrjöldinni á Spáni. Um fólk það, sem var að berjast 
um sætin í lestinni, gegndi öðru máli, því að það varð skelfingu lostið og hljóp til 
loft varnabyrgjanna, en ég kom mér fyrir í þægilegasta sæti, sem ég gat fundið, og 
tókst mér meira að segja að halda því, þegar manngrúinn sneri aftur. Sat ég þar sem 
fastast, þegar lestin rann hægt af stað — enginn vissi hvert.

Farþegarnir í lestinni voru allir í mesta uppnámi og viti sínu fjær. Þeir brutu 
niður sætin og rifu klæðninguna innan úr loftinu á vögnunum til að fá eldsneyti 
í ofnana í þeim. Matvæli höfðu menn engin með sér, og engin tök voru á að afla 
þeirra á venjulegan hátt, svo að við urðum að stela okkur að eta. Við stöðvuðum 
lest ina í þorpum, sem voru á leið hennar, og rændum þar og rupluðum. Við tókum 
kartöflur, hvar sem þær fundust í geymslum, og urðu steiktar kartöflur við það 
aðal viðurværi okkar. Þegar okkur tókst að krækja í eitthvað af hveiti, bökuðum við 
brauð í vögnunum á sama hátt. Við stálum öllu, sem hönd á festi, og gripum hvert 
tækifæri, sem gafst til slíks.

„Ræningjarnir“ í lestinni gáfu gremju sinni lausan tauminn, þegar á vegi okkar 
urðu velklæddir menn úr forréttindastéttinni, er höfðu nægt fé handa á milli, svo 
sem embættismenn eða forstöðumenn verksmiðja. Múgurinn réðst hiklaust á slíka 
menn, barði þá til óbóta, sleit af þeim fötin og skildi við þá nakta.

Þessari lest vitfirringarinnar var hvergi fagnað, þar sem hún kom við á ferð sinni. 
Ef við námum staðar á einhverri stöðinni, þá reyndu starfsmennirnir þar jafnan 
að fá okkur til að halda áfram sem allra fyrst. Venjulega höfðu þeir þá aðferð til 
að fá okkur til að fara sem fljótast, að þeir skýrðu okkur frá annarri stöð, þar sem 
þeir full yrtu, að hægt mundi að afla nægra matfanga. Í lestinni var engum lögum 
hlýtt, og þar var enginn, er gat sagt öðrum fyrir verkum, en eftir nokkra stund var 
þó nokkurs konar nefnd sett á laggirnar til bráðabirgða, og tókst henni að koma 
á einhverri reglu. Ég var einn þeirra, sem sæti áttu í nefndinni. Við reyndum að 
hafa nokkra stjórn á því, hvert haldið var. Nokkrir NKVD-menn voru meðal far-
þeg anna, og voru þeir svo fegnir að fá að fljóta með áreitnilaust, að þeir gerðu ekki 
minnstu tilraun til að vekja á ný virðinguna fyrir sér.

Ég var rúmlega sex vikur á ferð í þessari lest vitfirringarinnar. Ég varð þess áskynja 
síðar, að þetta hefði ekki verið eina lestin, sem þannig var ástatt um. Sextíu slíkar 
lestir voru á flækingi hingað og þangað um Úzbekístan-lýðveldið eitt. Farþegarnir 
létu greipar sópa, hvar sem þeir komu við, en stundum kom það fyrir, að þeir urðu 
sjálfir fyrir barðinu á öðrum ræningjum. Vopnaðir liðhlaupar fóru um landið í 
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hópum, og stundum stöðvuðu þeir lest, ráku alla farþegana úr henni, stigu sjálfir 
upp í hana og neyddu eimreiðarstjórann til að aka til einhvers staðar, þar sem þeir 
gerðu ráð fyrir að geta fundið eitthvað ætilegt.

Svo fór að lokum, að lestin okkar skildi við okkur í Tashkent. Þar hafði safnast 
saman hvorki meira né minna en hálf önnur milljón flóttamanna, og voru það 
aðal lega gamalmenni, konur og börn, sem höfðu orðið viðskila við foreldra sína. 
Kuld inn var óskaplegur. Allur þessi ógnarfjöldi svalt heilu hungri. Síðan gaus upp 
tauga veiki meðal þessa soltna, klæðlitla og þreytta flóttalýðs, og fólkið hrundi niður. 
Enginn hirti um að grafa líkin, sem lágu í hrönnum um allar götur og á víðavangi.

Mikið var um rán og gripdeildir. Þrjátíu til fjörutíu menn gerðu félag með sér 
til að vernda þær fáu og lítilfjörlegu eigur, sem þeim hafði tekist að varðveita. Þá 
kom til öflugri hópur, er rændi aleigunni frá þeim, af því að þeir voru máttarminni. 
Fyrri hópurinn greip þá til þess ráðs að hefja rán sjálfur og leita uppi fórnarlömb, 
sem hægt væri að ræna.

Þetta kom helst niður á aldurhnignu kvenfólki, því að gömlu konurnar voru 
vitan lega allra ófærastar til að bera hönd yfir höfuð sér. Yngri konum tókst venjulega 
að draga fram lífið. Ég kom þarna auga á konur, sem voru kviknaktar, og aðrar, er 
klæddust ekki öðru en kartöflupokum. Höfðu þær gert á þá göt fyrir handleggi og 
höfuð. Ræningjar höfðu svipt þær fötunum til að skipta þeim fyrir brauðbita eða 
nokkrar kartöflur. Nokkrar konur höfðu saumað saman alls konar leppa og gert sér 
flíkur með því móti. Þær voru bæði skringilegar og brjóstumkennanlegar í slíkum 
búningi. Oftast var ástandið þannig, að menn langaði til að hlæja og gráta í senn. 
Það ægilega var, að við hlógum meira en við grétum. 
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Kokand

Konan mín hafði farið á fund móður sinnar í Kústanaj í Kazakhstan, þar sem 
faðir hennar starfaði um þessar mundir að því að skipuleggja fyrstu og aðra deild 
Síberíu hersins. Ég reyndi að setja mig í samband við hana eins fljótt og hægt var, 
og þegar ég hafði gert það og undirbúið för mína að öðru leyti, lagði ég af stað 
frá Tashkent til fundar við hana. En ég naut nú ekki lengur þess frelsis að mega 
ákveða, hvar ég væri um kyrrt eða hvert ég færi. Ég sat aftur fastur í neti NKVD-
lög reglunnar, og hún tók nú þá ákvörðun, að ég mætti aðeins setjast að í Kokand 
í Úzbekístan, sem er ekki langt frá Túrkístan-fjallgarðinum. Ég varð því að fara 
þangað, nauðugur viljugur, og Aríadna fluttist með mér þangað.

Ég var ekki settur til vinnu að þessu sinni, eins og gert hafði verið í neðan jarðar-
járn brautinni í Moskvu. Það var ekki hægt að útvega nærri öllum flóttamönnum, 
sem komnir voru til borgarinnar, starf. Ég hitti þarna marga Spánverja, er höfðu 
orðið að flýja land eftir borgarastyrjöldina eins og ég. Aðeins nokkrir þeirra höfðu 
fengið vinnu, karlmennirnir í hergagnaverksmiðju, konurnar við að prjóna sokka 
og peysur handa hermönnunum. Launakjör þeirra voru dæmalaust léleg, einkum 
kvenn anna. Eins og öðrum flóttamönnum úthlutaði Rauða hjálpin mér þrjú 
hundruð rúblum mánaðarlega, en þess styrks naut ég aðeins í sex mánuði. Þegar 
hann var ekki greiddur mér lengur, varð ég að taka til minna ráða.

Fulltrúi frá kommúnistaflokknum spænska átti að gæta hagsmuna flótta-
mannanna spænsku, sem voru í Kokand. Maður þessi var Rafael Vidiella, en hann 
hafði áður verið ráðgjafi hjá stjórn Katalóníu og auk þess fulltrúi katalónskra komm-
únista í framkvæmdarstjórn Kominterns. Hann hafði á hendi úthlutun matvæla til 
Spánverja, og víst var, að hann þjáði ekki skortur af neinu tagi. Varð hann fjand-
maður minn, þegar ég komst að því, að hann hafði límt stóran málmpening annars 
vegar á vogina, sem hann notaði til að vega þau fáu grömm af brauði, er hann 
út hlutaði flóttamönnunum.

Spánverjarnir voru ekki nema örlítill hluti hins mikla hers, sem var flóttamennirnir 
í Úzbekístan. Lýðveldið allt — og raunar nágrannalýðveldin líka — var um þetta 
leyti fullt af fólki úr öllum stéttum og af öllum kynþáttum, sem hafði flosnað upp. 
Það hafði leitað til þessara héraða, af því að sá orðrómur hafði gengið staflaust, 
að stjórnin hefði misst allt taumhald í þeim hluta landsins. Þarna var hópur 
manna, er vildi forðast afskipti stjórnvalda af einhverjum ástæðum, svo og aðrir, 
er óttuðust aðeins lögregluna eins og raunar allir, og langaði að njóta einhvers, er 
líkt ist frelsi, af því að svo mikil ringulreið ríkti í öllum efnum. Þarna voru menn, 
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sem höfðu strokið úr hernum, menn, er fluttir höfðu verið úr verksmiðjum og af 
sam yrkjubúum, svo að þeir yrðu ekki fangar Þjóðverja, Pólverjar, er látnir höfðu 
verið lausir úr fangabúðum, þegar Þjóðverjar réðust á Rússland og þeir töldust 
ekki lengur fjandmenn, heldur bandamenn. Þá voru þarna opinberir starfsmenn, 
er höfðu hlaupið frá starfi sínu og haft á brott með sér miklar fjárfúlgur, og stríðs-
fangar, sem höfðu sloppið úr löndum þeim, er Þjóðverjar höfðu lagt undir sig. Þarna 
voru líka stjórnmálaflóttamenn frá öllum þjóðum — Júgóslavar, Pólverjar, Tékkar, 
Austurríkismenn, Þjóðverjar, Ítalir, Frakkar, Spánverjar og þar fram eftir göt um. 
Og loks voru þarna menn, sem lögðu ekki stund á annað en rán og gripdeildir.

Enginn þeirra, er reyndi að forða sér undan lögreglunni, gat framfleytt sér á 
lög legan hátt. Það voru aðeins starfsmenn hins opinbera, sem höfðu peninga — 
peningana, sem þeir höfðu stolið — til að kaupa lífsnauðsynjar fyrir. Hinir urðu að 
afla sér fjár með hverjum þeim ráðum, sem þeim fundust heppilegust. Karlmenn 
gerðust ræningjar. Konur urðu vændiskonur.

Það var ekki óalgengt að sjá konu selja sig bónda fyrir brauðbita eða handfylli af 
kartöflum. Ég var vitni að því, að spænsk kona bauð blíðu sína rétt hjá járn brautar-
stöðinni, þar sem flóttamaðurinn, maður hennar, gætti barns þeirra, og beið þess, 
að hún kæmi aftur með peningana og matinn, sem hún hafði verið að vinna fyrir. 
Þau sultu öll heilu hungri. Ég heyrði sögur um efnaða Tartara, er höfðu hina mestu 
skemmtun af því að kaupa fallegustu konurnar af Evrópukyni, konur, er höfðu 
ekkert annað að selja en sjálfar sig. Ég vissi um mann, sem seldi eiginkonu sína 
fyrir 5.000 rúblur. Það var ódýrara að múta einhverjum starfsmanna hins opinbera. 
Menn þurftu ekki að borga nema tuttugu til þrjátíu rúblur til að fá nauðsynleg skil-
ríki með hverri áskilinni undirskrift og öllum stimplum.

Yfirstjórn NKVD sendi hverja lögreglusveitina af annarri til Úzbekístan til að 
reyna að koma reglu á þá botnlausu ringulreið, er þar var í öllum efnum. En jafnskjótt 
og slík sveit var komin til landsins, gerði hún bandalag við ræningjasveitirnar, sem 
þar óðu uppi. Ef satt skal segja, þá voru hættulegustu ræningjasveitirnar undir 
stjórn manna úr NKVD.

Ég var hátt í tvö ár í Kokand. Enda þótt til þess væri ætlast, að ég færi aldrei úr 
fyrir borgina, fór ég þaðan margar ferðir um það leyti, þegar ég vissi, að ógerningur 
var að hafa nánar gætur á ferðamönnum. Það voru ekki neinar skemmtiferðir, sem 
ég fór þaðan. Ég fór þær af tveim óskyldum ástæðum — annars vegar vegna stjórn-
mála, en á hinn bóginn vegna framtíðarfyrirætlana minna. Þessar langferðir áttu vel 
við hugarfar mitt, sem var mjög tvískipt um þessar mundir.

Á þessum árum börðust um í hjarta mér tvær gerólíkar óskir. Mig langaði að 
vera um kyrrt í Ráðstjórnarríkjunum, en mig langaði einnig að komast þaðan. Mér 
fannst það vera brennandi nauðsyn, að ég kynntist betur stjórnarháttum Stalíns og 
að mér gæfist tækifæri til að skilja þá. Ég leit enn svo á, að ég væri sannur komm-
únisti. Það er erfitt að segja skilið við trú, er maður hefur helgað allt líf sitt, og starf, 
sem maður hefur fórnað öllu og öllum fyrir, jafnvel drýgt afbrot til að þjóna. Ég 
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hélt, að það mundi vera mögulegt að stofna ósvikinn kommúnistaflokk fyrir utan 
hinn stalínska kommúnisma eða jafnvel í andstöðu við hann. Næstum hver maður, 
sem hefur slitið tengsl sín við stalínismann, hefur lifað tímabil slíks hugarburðar.

Ég fór sumar ferðir mínar frá Kokand vegna löngunar minnar til að kynnast sem 
best stjórnarháttum Ráðstjórnarríkjanna. Aðrar ferðir, sem ég fór frá því í júní árið 
1943, voru farnar í sambandi við fyrirætlanir mínar um að komast frá Rússlandi.

Í þeim mánuði tókst mér að komast yfir allmikla fjárfúlgu og á ólöglegan hátt, 
af því að mér var það fyrirmunað með öðru móti. Ég sneri mér þá til eins þeirra 
opinberu starfsmanna, sem hægt var að múta, og keypti af honum fölsuð skilríki, 
er ég þurfti að hafa í fórum mínum til að geta farið ferða minna, án þess að ég væri 
stöðvaður. Í það skiptið fór ég til Samarkand. Síðan fór ég þrjár ferðir, hverja af 
ann arri, með járnbrautinni, sem liggur frá Samarkand til Kaspíahafs-hafnarinnar 
Krasno vodsk. Ég hafði hug á því að kynna mér landamærin milli Túrkmenístans 
og Persíu, því að landabréf Rússa af þessu svæði voru fölsuð af yfirlögðu ráði, eins 
og allt annað. Ég hafði meðferðis bréfmiða — sem ég lét engan sjá — og á hann 
skrifaði ég með dulmálsletri nöfn allra þeirra stöðva, sem NKVD-lögreglan hafði 
sér stakar gætur á, svo og þeirra, þar sem varðhöld voru minni, en auk þess skrifaði 
ég hjá mér áætlanir lestanna og fyrirkomulag landamæravörslunnar. Ég var allan 
ágúst mánuð að komast að þessu, en þá vissi ég líka það, sem ég þurfti að vita í 
þessu efni.

Ég hef þegar getið þess, að ég þurfti fé til þess að komast í þessi ferðalög og að 
ég aflaði þess á „ólöglegan hátt“. Árið 1943 gat peningalaus maður ekki aflað sér 
fjár í Kokand nema með einu móti — með því að gerast ræningi. Af þessu leiddi, 
að ég gerðist ræningi.

Ég ber ekki fram neinar afsakanir fyrir að hafa tekið ákvörðun um þetta. Til þess 
að deyja ekki drottni sínum í þjóðfélagi því, er ég var staddur í um þessar mundir, 
varð maður annaðhvort að vera starfsmaður hins opinbera eða ræningi. Ég hefði 
getað verið skriffinnur í þjónustu hersins á hæstum launum. Ég kaus þó heldur að 
verða ræningi og kljást við aðra ræningja, vændiskonur og spillta embættismenn. 
Hvers vegna ætti ég að iðra þess, þegar þetta var gjaldið, sem ég varð að greiða fyrir 
líf mitt, frelsi og sjálfsvirðingu — enda þótt mönnum þyki þetta ef til vill láta ein-
kennilega í eyrum?

Á Spáni þykir það ekkert óvenjulegt, að menn sé „göfuglyndir ræningjar“. Það 
var svo þar í landi áður fyrr, að ræningjar voru eðlilegur þáttur daglegs lífs og þó 
einkum í héraði því, þar sem ég er upp runninn, Extremadura. Ég hafði þekkt 
ræningja, þegar ég var á barnsaldri, og þeir voru ekki neinar rómantískar þjóð-
sagna hetjur eins og Hrói höttur, sem ensk börn lesa um í ævintýrabókum sínum, 
heldur raunverulegir menn af holdi og blóði, er rændu, drápu og lifðu lífinu eins 
og sekir skógarmenn, af því að þeir vildu ekki gera neinn miðlunarsáttmála um lög 
þeirra, er kúguðu þá. Þeir voru hættulegir ríkislögreglunni og hinum efnuðu, en 
okkur hinum stafaði engin hætta af þeim. Þeir veittu okkur einmitt vernd sína á 
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hundrað ólíka vegu, og stundum kom það fyrir, að þeir gáfu snauðum hluta þess, er 
þeir höfðu tekið af hinum ríku. Í Rússlandi þekktu menn einnig þessa „göfuglyndu 
ræn ingja“. Það er til eitthvað, er nefna má heiður ræningjans í þeim löndum, þar 
sem skógarmennirnir hafa aldrei beygt sig fyrir kúgurunum.

Menn mega þó ekki skilja orð mín svo, að ræningjar þeir, sem óðu uppi í Úz-
bekístan um þessar mundir, hafi verið „göfuglyndir“. Þeir urðu til, þegar þjóð félags-
byggingin eða skipunin hrundi til grunna og hver maður stal frá öllum öðrum. 
Hinir sterkustu og djörfustu náðu yfirhöndinni, og það voru hinir sterkustu og 
djörf ustu, sem voru ræningjarnir. Þeir tóku það, sem þeir ætluðu sér. Ég þurfti að 
afla mér fjár. Þess vegna tók ég það.

Í landinu voru óteljandi ræningjar, sem höfðu verið skipulagðir í flokka. Þeir 
rændu menn, er höfðu mikið fé í fórum sínum, og stundum drápu þeir þá til að ná 
fénu af þeim. Þetta kom einkum niður á framkvæmdarstjórum iðjuvera, háttsettum 
embættismönnum eða forstjóra samyrkjubúa. Í einum ræningjaflokknum voru að-
eins landflótta börn af spænskum ættum. Um Rússland þvert og endilangt voru 
hópar heimilislausra, munaðarlausra barna, sem drógu fram lífið með því að stela 
og ræna. En það einkennilega við þennan hóp foreldralausra og einmana, spænskra 
barna var það, hvernig þau héldu dauðahaldi í þjóðerni sitt. Þau vildu ekki með 
neinu móti umgangast önnur börn, sem eins var ástatt fyrir. Þau notuðu meira að 
segja lýðveldisfánann spænska sem einkenni sitt. Ég veit ekki, hvað varð af börnum 
þessum, en þó er mér kunnugt um það, að Rússar tóku sum þeirra af lífi. Þau voru 
þó ekki tekin af lífi sem ræningjar heldur sem „falangistar“ — drengir, er fluttir 
höfðu verið til Rússlands, meðan á borgarastyrjöldinni spænsku stóð, þegar þeir 
voru smábörn!

Meðal ræningjaflokka þeirra, er starfandi voru í Kokand, var einn fjögurra 
manna hópur, sem var undir stjórn manns, er öllum stóð mikill stuggur af. Það var 
í þennan ræningjaflokk, sem ég gekk í júní 1943. Hinir nýju félagar mínir höfðu 
vopn undir höndum, og þeir útveguðu mér einnig vopn. Ég reyndist vel í þeirra 
hópi, meira að segja svo vel, að mér tókst að hrekja foringjann frá völdum og taka 
sjálfur við tign hans.

Af ránsferðum okkar minnist ég einkum tveggja, er voru dálítið broslegar í 
aðra röndina. Við urðum einu sinni áskynja þess, að forstöðumaður samyrkjubús 
nokkurs í grennd við Kokand, þar sem verkamennirnir urðu að svelta, hafði fólgið 
mikla fjárhæð til að nota í eigin þarfir, er þar að kæmi. Við rændum fénu frá 
honum. Hann komst við það í verstu klípu. Hvernig átti hann að gefa skýringu á 
því fyrir NKVD, að hann hefði — í fyrsta lagi — lagt svo mikla fúlgu „til hliðar“ 
og — í öðru lagi — að hann hefði látið ræna henni frá sér? Peningarnir voru eign 
sam yrkjubúsins, sem hann veitti forstöðu! Hann komst úr vandanum með því að 
gerast ræningi sjálfur. Hann spurði okkur meira að segja, hvort hann gæti fengið 
inn göngu í ræningjaflokk okkar, en við höfnuðum þátttöku hans. Við vorum 
heiðar legir ræningjar!
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Öðru sinni barst okkur til eyrna, að laun heillar NKVD-deildar mundu verða 
flutt á hestvagni um veg nokkurn í grennd við okkur. Við stöðvuðum vagninn 
og höfðum féð á brott með okkur, meðan ekillinn öskraði af hlátri. Þetta afrek 
okkar mæltist best fyrir hjá almenningi. Hann fagnaði því ákaflega, að heil deild úr 
NKVD skyldi hafa verið rænd launum sínum.

Í hvert skipti, sem við höfðum lokið einhverri ránsferð okkar, fór ég í heimsókn 
til spænsku flóttamannanna og dreifði meðal þeirra nokkru af matvælum og 
peningum, en aðallega voru það börnin, sem nutu góðs af því. Ég sagði engum, 
hvaðan þetta var fengið, og engum kom til hugar að spyrja mig um það.

Einu sinni átti að senda hóp spænskra barna til Úfa, og áttu þau að fara gangandi. 
Þau voru illa klædd og langsoltin, svo að óvíst var, hvort sum þeirra mundu nokkru 
sinni komast á leiðarenda. Þegar við skiptum ránsfengnum eftir einn af leiðöngrum 
okkar, afhentu félagar mínir mér 240.000 rúblur til þess að kaupa fæði og skæði 
handa börnunum.

En þrátt fyrir öll slík útgjöld lagði ég nægilega mikið fé til hliðar til að standa 
straum af ferðalögum mínum til landamæranna. En þegar ég sneri aftur í lok ágúst-
mánaðar, var sjóðurinn upp etinn. Ég varði miklum hluta septembermánaðar til 
þess að vinna sem ræningi eins og áður. Þá hafði ég fengið nýtt viðurnefni. Meðal 
skógarmanna í Úzbekístan var ég kallaður „Spánverjinn“. Menn nefndu mig þessu 
nafni með virðingu. Mér vegnaði vel, meðan ég var ræningi.
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Samtal við Kalínín

Þegar komið var fram í október, frétti ég, að verið væri að stofna erlenda heri í 
grennd við Moskvu, og væri ætlunin, að þeir tækju þátt í hernaði þeim, sem fram-
undan var talinn í Júgóslavíu, Búlgaríu, Ungverjalandi, Tékkóslóvakíu, Póllandi 
og Eystrasaltsríkjunum. Útlendingum var heimilað að gerast óbreyttir hermenn í 
þeim, jafnvel þótt þeir væru ekki af því þjóðerni, sem herinn taldist til. Ég tók sam-
stundis ákvörðun um að reyna að ganga í einhvern þessara herja. Ef ég yrði sendur 
út fyrir landamærin með slíkum her, þá var ekki að vita, nema mér gæfist tækifæri 
til þess að strjúka. En fyrst varð ég þó að komast aftur til Moskvu.

Konan mín var þegar komin þangað. Það hafði haft þvílík áhrif á foreldra 
hennar, þegar þau fréttu um ástandið í Kokand, að þau höfðu komið því svo fyrir, 
að hún fékk að fara til Tbílísí, en þaðan hafði hún síðan farið aftur til Moskvu með 
móður sinni, þegar hættan var hjá liðin, sem hafði vofað yfir höfuðborginni.

Ég hafði engin skilríki til að sanna, hver ég væri, sem ég gæti notað til þess að 
tak ast þessa ferð á hendur. Hin löglegu skilríki mín sögðu, að ég ætti að búa í Kok-
and. Fölsuðu skjölin, sem ég hafði notað á ferðum mínum til landamæranna, hefðu 
ekki getað staðist hinar tíðu skoðanir, sem látnar voru fram fara á skilríkjum allra 
þeirra, er þurftu að komast til Moskvu. Ég hafði auk þess í hyggju að gerast sjálf-
boðaliði undir hinu rétta nafni mínu, svo að enginn væri í neinum vafa um, hver 
þar væri á ferðinni. En loks hætti ég á að leggja af stað til Moskvu með hin löglegu 
skil ríki mín, þótt þau væru ekki betri en raun bar vitni.

Enda þótt ég væri tekinn höndum þrisvar á ferðalaginu, kom ég aldrei í námunda 
við lögreglustöð. Í hvert skipti tókst mér að múta lögreglumönnunum. Annars slapp 
ég gegnum flesta þá staði, þar sem eftirlitið var strangast með því að beita einföldu 
bragði, sem bar samt mjög góðan árangur. Jafnskjótt og lögreglumennirnir spurðu 
mig um skilríki mín, tók ég upp veski mitt og sýndi þeim þau, en lét þá um leið 
sjá aðeins í einhverjar myndir, sem ég lést vilja koma í veg fyrir, að þeir kæmu auga 
á. Það brást aldrei, að þeir heimtuðu að fá að sjá myndirnar, er höfðu verið teknar 
á Spáni, meðan á borgarastyrjöldinni stóð, og voru þær af mér í einkennisbúningi. 
Þeir komust þá ekki hjá því að gera þá uppgötvun, að ég hefði verið hershöfðingi 
á Spáni, og brást það þá ekki, að þeir auðsýndu mér mikla virðingu. Þeir urðu 
meira að segja enn hrifnari, þegar það rann upp fyrir þeim, að myndirnar voru af 
El campesino. Þegar þeim var orðið það ljóst, komu þeir fram við mig eins og bylt-
ingar hetju, sem hættulegt gæti verið að sýna einhverja lítilsvirðingu. Rússar höfðu 
skrifað mikið um það í blöð sín, þegar ég kom til Rússlands, en þeir höfðu hins 



70

vegar haldið því vendilega leyndu, þegar ég féll í ónáð. Í þau fáu skipti, sem menn 
þekktu mig ekki þegar í stað, þurfti ég ekki annað en að taka upp pakka af vind-
lingum og hálfa flösku af vodka, og þá naut ég allrar þeirrar virðingar, sem ég þurfti 
á að halda. Þegar á allt er litið, fannst mér alls ekki svo erfitt að komast til Moskvu.

Moskva var orðin mjög frábrugðin þeirri borg, sem ég hafði yfirgefið árið 1941. 
Miskunnarlaus ógnarstjórn hafði séð fyrir því, að yfirvöldin og járnaginn voru þar 
aftur í æðsta veldi. Sigurinn virtist tryggður, svo að stjórnin þurfti alls ekki að 
senda þjóðinni neinar áskoranir. Stjórnarharkan var meiri en nokkru sinni. Árið 
1941 höfðu yfirmennirnir í Rauða hernum verið auðmjúkir og hræddir við alþýðu 
manna, því að þeir óttuðust að þeir yrðu gerðir ábyrgir fyrir því, hversu mikla 
ósigra herinn hafði beðið. En þegar komið var árið 1944, komu þeir fram eins og 
þeir ætluðu sér að þurrka þessa niðurlægingu út. Þeir voru drambsamir og fullir af 
hroka.

Í verksmiðjunum var algengur vinnudagur tólf til fjórtán klukkustundir á 
sólarhring. Það kom oft fyrir, að verkamenn, sem höfðu lokið sinni vöku, urðu að 
vera áfram þá næstu einnig. Þetta gerði hinum tæknilegu stjórnendum verk smiðj-
anna kleift að setja met í afköstum og geta sér gott orð á kostnað hinna langsoltnu, 
ör þreyttu starfsmanna fyrirtækjanna. Jafnvel skólabörn voru skylduð til þess að 
vinna í verksmiðjunum og á samyrkjubúunum, og afköst þeirra voru litlu minni 
en hinna fullorðnu. Hvarvetna, þar sem menn voru á ferli á strætunum, mátti sjá 
langar biðraðir fyrir framan verslanirnar. 

Og enginn þorði að bera fram neina kvörtun vegna þessa ástands. Verslanirnar 
voru hins vegar fullar af bandarískum vörum, sem rússneskir miðar höfðu verið 
settir á. Þeir, er nutu forréttindanna í ráðstjórnarþjóðfélaginu, gátu keypt þessar 
vörur fyrir sérstaklega lágt verð, og síðan var hægt að selja þær aftur á svörtum 
mark aði. Vodka var ekki lengur skammtað eins og áður, en verðið var ótrúlega hátt. 
Þegar það rann upp fyrir mér, harmaði ég það ákaflega, að ég skyldi hafa farið til 
höfuðborgarinnar!

Ég fór ofan í neðanjarðarjárnbrautargöngin og tilkynnti, að ég væri kominn 
þar til að vinna. Þótt ég kæmi þarna alveg fyrirvaralaust, vakti það ekki undrun 
nokk urs manns, og ég lenti ekki í neinum vandræðum af þeim sökum. Ef málið 
var athugað nákvæmlega, þá hafði mér aldrei verið sagt upp vinnunni þar. Ég hafði 
aðeins flust á brott frá Moskvu, eins og flestir höfðu gert, þegar allar horfur höfðu 
verið á því, að hún yrði herfang fjandmannanna. Ég þorði þó ekki að fara heim til 
konu minnar og byrja að búa með henni aftur. NKVD-lögreglan hafði of strangar 
gætur á almenningi. Við fyrstu athugun hefði það komið í ljós, að ég var staddur 
í Moskvu án þess að hafa heimild til þess, en viðurlögin voru þriggja ára fangelsi, 
svo og, að mér hafði verið skipað að búa í Kokand, en það hefði gert aðstöðu mína 
enn verri.

Það hefði verið hin mesta heimska og fásinna að leita hælis hjá vinum og vanda-
mönnum. Hver sá, er hefði verið nægilega hugaður til að skjóta yfir mig skjólshúsi 
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á heimili mínu, þótt ekki væri nema eina nótt, hefði átt á hættu að vera fluttur í 
útlegð, ef upp um það kæmist, og lögreglan hafði nánar gætur á öllum gesta gangi 
hjá mönnum. Maður, er hafði ekkert löglegt heimili í borginni, gat ekki verið þar 
og búið við sæmilegt öryggi nema á einn hátt: Hann varð að finna nýja vændiskonu 
á hverju kvöldi og fá að vera í herberginu hjá henni um nóttina. Skækju lifnaður 
er bannaður með lögum í Rússlandi. En götumarkaðirnir í Moskvu voru fullir af 
vændiskonum, þótt þær væru það ekki allar að atvinnu. Konur þessar lifðu lífi sínu 
að öllu leyti utan við lög og rétt, svo að þær settu það ekki fyrir sig, þótt þær hefðu 
saman við þá að sælda, er einnig voru lögbrjóta. Ef illa færi, þá mundu þær láta 
hluta tekna sinna af hendi við þá menn NKVD, sem hefðu hendur í hári þeirra 
— en vitanlega vissi lögreglan um þær vændiskonur, er höfðu skækju lifnað að aðal-
atvinnu sinni. Og síðan var alltaf freisting tóbaks og vodka, sem verðir laganna gátu 
ekki staðist. Í heilan mánuð svaf ég þannig hér og þar um borgina hjá nýrri konu 
hverja nótt.

Það var furðanlegt, að mér skyldi takast svo lengi að komast hjá því að lenda í 
klónum á NKVD-lögreglunni. Þótt einkennilegt megi virðast, tókst mér þetta, af 
því að menn þeir, er ég starfaði með, voru allir afbrotamenn. Áður en ég hafði farið 
úr borginni, höfðu menn þeir, sem ég var látinn vinna með, verið flestir komm-
ún istar, er höfðu fallið í ónáð, og var, ef svo má að orði komast, verið að prófa þá 
eins og mig. Af því leiddi, að hafðar voru gætur á okkur og um okkur njósnað 
sýknt og heilagt. Þegar ég tók aftur upp vinnu við neðanjarðarjárnbrautina, voru 
í vinnuflokknum með mér næstum eingöngu menn, sem höfðu verið dæmdir til 
þrælkunar vinnu. Það táknaði, að NKVD vissi eiginlega allt, sem hægt var um þá að 
vita. Fyrsta eftirlitið eða athugunin á vinnustað mínum var látin fram fara mánuði 
eftir að ég kom til borgarinnar. En þegar hún var loks látin fram fara, leiddi hún 
eðli lega til þess, að það komst upp, að ég var kominn til Moskvu í heimildarleysi. Ég 
var handtekinn og átti það nú næstum víst að verða dæmdur í þriggja ára fangelsi.

Ég hefði horfið sjónum manna fyrir fullt og allt, án þess að nokkur fengi um það 
að vita, ef einum vinnufélaga minna hefði ekki tekist að skýra konu minni frá því, 
hvernig komið væri fyrir mér. Hún tók samstundis til sinna ráða, leitaði fulltingis 
áhrifa mikilla vina sinna og varð talsvert ágegnt, því að ég var hvorki leiddur fyrir 
rann sóknardómara né dæmdur. Þó voru áhrif hennar ekki svo mikil, að hún 
gæti komið því svo fyrir, að ég væri látinn laus. Það átti að flytja mig í útlegð til 
Kazakhstan, en um þessar mundir voru þýskir stríðsfangar og Þjóðverjar, er höfðu 
verið búsettir í Volgu-lýðveldinu, fluttir þangað í stórhópum. Mér var ekki leyft að 
kveðja konu mína, sem var vanfær um þessar mundir. Ég hafði ekki annan fatnað 
en þann, sem ég hafði verið klæddur, þegar ég var handtekinn, og þannig var ég 
settur í járnbrautarlest. Tveir menn úr lögreglunni voru látnir gæta mín. Þeir voru 
mér sammála um það, að þetta langa ferðalag mundi verða óskaplega leiðinlegt, ef 
við hefðum hvorki tóbak né vodka til þess að gæða okkur á. Þegar lestin nam staðar 
í fjórða sinn á leiðinni frá Moskvu, leyfðu þeir mér að fara úr henni til að kaupa 
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það, sem nauðsynlegt var að hafa af þessu tagi. Ég greip vitanlega strax tækifærið 
til þess að hverfa innan um mannþröngina á markaðstorgi, sem var í grennd við 
stöð ina. Daginn eftir var ég kominn aftur til Moskvu.

En að þessu sinni hafði ég engin skilríki af neinu tagi. Þau voru í vörslum manna 
þeirra, sem sendir höfðu verið með mér til að gæta mín. Sennilegt er, að þeir hafi 
ekki verið hræddari en raun bar vitni við að leyfa mér að fara úr lestinni, af því að 
ég var slyppur og snauður að þessu leyti. Rússneskur lögreglumaður telur, að hann 
hafi eins föst tök á fanga og ef hann væri í handjárnum, þegar hann hefur tekið frá 
honum skilríki hans.

Það var hverju orði sannara, að aðstaða mín var vonlaus með öllu. Ég afréð að 
leita til stjórnarnefndar kommúnistaflokksins spænska, og var kona mín í fylgd 
með mér. Hefði ég þó átt að vita, að ég gæti ekki gert mér neina von um, að 
þeir menn mundu hlaupa undir bagga með mér. Í skrifstofu nefndarinnar hitti ég 
Uribe, kommúnista frá Valencia, og ofurstana Cordon og Galán yngri. Uribe hafði 
um sjá með spænsku flóttamönnunum í Ráðstjórnarríkjunum, en Cordon og Galán 
stunduðu nám við skóla herforingjaráðsins. Þeir félagar urðu mjög undrandi, þegar 
þeir komu auga á mig, og einn þeirra komst svo að orði: „Hvað er nú um að vera? 
Við héldum, að þeir hefðu látið hengja þig!“

„Eða að þú hefðir verið dæmdur til ævilangrar þrælkunar,“ mælti annar.
Það var ekki beinlínis hægt að segja, að þeir tækju mér opnum örmum. En þrátt 

fyrir þetta hefði ég átt að hafa vit á því að svara þeim á annan hátt en ég gerði. En 
ég hef aldrei verið sérstaklega vel að mér í háttvísi. Ég hreytti úr mér: „Það eruð þið, 
sem ættuð að vera í fangelsi, hugleysingjarnir, sem bregðist félögum ykkar, þegar 
þeir eru í vanda staddir. Og þó sérstaklega börnunum.“

Þetta jókst vitanlega orð af orði, og áður en varði vorum við farnir að stæla 
hástöfum. Ég bar þeim á brýn, að þeir hefðu flúið til Úfa ásamt opinberum emb-
ættis mönnum og forsprökkum Kominterns án þess að hugsa hið minnsta um af-
drif spænsku flóttamannanna, sem þeir áttu að bera ábyrgð á. Ég hrópaði, að þeir 
hefðu ekki hugsað um annað en að koma sjálfum sér á öruggan stað, halda í hinar 
þægilegu stöður sínar í Kreml og Komintern, og eftir að þeir hefðu hlaupist á brott 
frá félögum sínum, hefðu þeir snúið aftur til Moskvu til að setja sig á háan hest og 
þar fram eftir götunum.

Þeir svöruðu mér fullum hálsi. Við hrópuðum hver upp í annan og létum hverja 
sví virðingu og hverja kjarngóða, spænska formælingu fjúka umhugsunarlaust. 
Hávaðinn af þessu varð svo mikill, að þeim, sem voru í næsta herbergi, hætti alveg 
að litast á blikuna. Hurðinni var lokið upp, og inn þustu La pasionaria og Líster. 
Þau tóku þegar þátt í stælunni. Ég heyrði það þarna af vörum þeirra, að það hefðu 
verið þau, sem komu í veg fyrir, að ég var látinn laus, þegar kona mín hafði næstum 
fengið því til leiðar komið, og að þau hefðu einnig komið því svo fyrir, að það átti 
að flytja mig í útlegð til Kazakhstans. Þau gortuðu af því, að þau gætu gert það, sem 
þau vildu við líf spænsku flóttamannanna, því að þau hefðu NKVD sín megin í 
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þessum efnum, og hótuðu mér síðan því, að þau skyldu beita því valdi sínu óvægi-
lega gagnvart mér.

Ég hrópaði: „Sá dagur mun renna, þegar spænska þjóðin mun láta ykkur svara til 
saka fyrir alla þá glæpi, sem þið hafið framið á Spáni og hér í landi!“

„Það kann að vera,“ svaraði La pasionaria reiðilega, „en þú munt ekki verða við-
staddur til að bera fram ákærur á okkur.“

„Við skulum fara,“ sagði konan mín, þegar hér var komið. Hún var farin að 
gráta. „Þú getur ekki vænst neinnar hjálpar af hendi þessara óargadýra.“

La pasionaria sneri sér þá að henni og sagði ógnandi: „Þú skalt fá það fullborgað, 
að þú ert að hjálpa þessum trotskistahundi!“

Við fórum leiðar okkar við svo búið. Við höfðum deilt af slíkri heift, að konan 
mín var skelfingu lostin. Hún óttaðist, að La pasionaria mundi reyna að koma mér 
í enn meiri bölvun en áður, svo að hún gerði tilraun til þess að fá hina áhrifamestu 
af vinum sínum til að veita mér lið. Fyrst leitaði hún á náðir dóttur Stalíns, sem var 
gömul vinkona hennar. Það bar engan árangur. Þá sneri hún sér til ritara Kalíníns, 
Gork íjs, er hafði verið einn af svaramönnunum, þegar við vorum gefin saman í 
hjóna band. Gorkíj fékk talið Kalínín á að veita mér áheyrn.

Við Aríadna komum til skrifstofu Kalíníns um nónbil einn daginn. Hún fór 
með mér til að vera túlkur minn við samræðurnar, enda gerði hún það oft, því að 
rússneskuþekking mín var ekki nægjanleg til þess, að ég gæti gert mig fullkomlega 
skiljanlegan eða skildi óyggjandi það, sem við mig var sagt. 

Kalínín forseti var föðurlegur í viðmóti, er hann veitti mér áheyrn og mælti: „Ég 
skil það mætavel, hversu erfitt þér reynist að venja þig við ráðstjórnaraga. Þú ert 
enn of mikill Spánverji og einstaklingshyggjumaður. Ég get leyst þig úr vandanum 
að þessu sinni, en ég get ekki haldið verndarhendi yfir þér eilíflega. Ég er hræddur 
um, að þú lendir að lokum í Síberíu, ef þú heldur uppteknum hætti með að fara 
þínar eigin götur.“

Hann gaf síðan fyrirmæli um það, að útbúin skyldu bráðabirgðaskilríki fyrir 
mig. Þegar hann veitti því athygli, hversu illa ég var til fara, gaf hann mér einnig 
nokkurt fé, svo að ég gæti keypt mér ný föt. Kalinin gerði það stundum að veita 
mönn um slíka aðstoð, þegar þeir leituðu á náðir hans af öðrum orsökum. Síðan 
kvað hann mér heimilt að koma síðar og segja sér, hvernig mér vegnaði þá.

Ég fór á fund hans nokkru síðar til að sýna honum nýju fötin, sem ég hafði 
keypt fyrir peninga þá, er hann hafði gefið mér, og til þess að þakka honum fyrir 
skiln ing hans og samúð. En í það skiptið var hann heldur kuldalegur í viðmóti 
við mig. Hann hafði fengið skýrslu um mig frá spænsku nefndinni, og var þar 
brugðið upp ófagurri mynd af mér. En ég minnist hans þó enn með þakklæti. Ég 
held næstum, að þetta sé eina þægilega endurminningin af þessu tagi, sem ég hef 
varðveitt um tíu ára vist mína í Ráðstjórnarríkjunum. 
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Flóttinn

Þegar ég hafði í höndum skilríki þau, er Kalínín lét útbúa fyrir mig, gat ég um 
síðir ráðist í framkvæmd fyrirætlunar þeirrar, sem hafði verið ástæðan til Moskvu-
farar minnar. Í júnímánuði árið 1944 gerði ég fyrstu tilraunina til að ganga í ein-
hvern af þeim útlendu herjum, sem var verið að setja á laggirnar í landinu. Ég kaus 
að reyna að komast í pólska herinn. En það reyndist meiri erfiðleikum bundið en 
ég hafði gert mér í hugarlund. Til þess að menn þættu tækir í heri þessa — þótt þeir 
yrðu ekki nema óbreyttir liðsmenn — urðu þeir að færa sönnur á, að þeir hefðu 
aldrei verið dæmdir fyrir nein afbrot, svo og að þeir væru áreiðanlegir að öðru leyti.

Ég stóðst fyrra skilyrðið, því að ég hafði aldrei verið dæmdur opinberlega, þótt 
ég hefði oft gert mig sekan um ýmiss konar agabrot. Öðru máli gegndi, þegar kom 
að síðara skilyrðinu. Af hinum útlendu hópum, sem í landinu voru, gerðu Pólverjar 
lang strangastar kröfur um, hvort hægt væri að treysta mönnum. Þeir komust að 
þeirri niðurstöðu, að ég gæti ekki talist nægilega áreiðanlegur. Þeir höfðu á réttu að 
standa. Ég hafði alls ekki ætlað mér að vera áreiðanlegur.

Næsti hópurinn, sem ég reyndi við, voru Júgóslavar. Her þeirra var myndaður 
og skipulagður í Kolomna, sem er í um það bil 130 kílómetra fjarlægð frá Moskvu. 
Liðsforingi nokkur, sem ég hafði kynnst á Spáni, fylgdi mér til júgóslavnesku 
herbúðanna. En þegar þangað var komið, var ég grunaður um að vera njósnari, ég 
var handtekinn og leiddur fyrir yfirforingjana, sem hótuðu mér því, að ég skyldi 
verða skotinn umsvifalaust.

Ástæðan til þess, að ég hafði vakið grunsemd manna, var sú, að ég hafði sagst 
vera El campesino. Júgóslavar þóttust sjá í hendi sér, að það hlyti að vera lygi. Hvers 
vegna átti einn af hinum frægu hershöfðingjum úr borgarastyrjöldinni spænsku að 
reyna að ganga í erlendan her sem óbreyttur liðsmaður? Þeim fannst þetta allt of 
lygilegt. Þeir höfðu enga hugmynd um, hver ég var, en á hinn bóginn voru þeir 
sannfærðir um, að ég gæti ekki verið El campesino. Úr því að ég notaði nafn hans, 
hlaut ég að gera það vegna einhverrar sérstakrar og hættulegrar ástæðu. Af þessu 
leiddi, að ég gat ekki verið annað en njósnari.

Það var ekki hægt að svara þessari röksemdafærslu. Það hefði vel getað farið svo, 
að ég hefði verið skotinn þar og þá þegar, ef heppnin hefði ekki brosað við mér. 
Ofursti nokkur, sem ég hafði hitt á Spáni, meðan á borgarastyrjöldinni stóð, kom 
allt í einu til skjalanna, og hann vottaði, hver ég væri í raun og veru.

Hann sagði við mig: „Þú mátt þakka Drottni eða hinum vonda fyrir það, að ég 
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varð á vegi þínum. Þú varst góður herforingi kommúnista á Spáni. Ég vildi ekki, 
að þú værir skotinn.“

Ég var látinn laus, af því að hann skarst í leikinn, en hann neitaði mér um alla 
hjálp við að komast í júgóslavneska herinn. Hann gerði sér það ljóst, að ég hafði 
fall ið í ónáð hjá Rússum, og var hræddur um að komast sjálfur í einhvern vanda, 
ef hann hjálpaði mér.

Ég reyndi ekki að fá inngöngu í neinn hinna erlendu herjanna. Mér fannst ég 
sitja í gildru, mér væru allar bjargir bannaðar, svo að ég greip til þess ráðs að leita til 
eina mannsins í Ráðstjórnarríkjunum, sem ég vissi, að gat leyst þennan Gordíons-
hnút. Í byrjun ágústmánaðar skrifaði ég Stalín bréf.

Að svo miklu leyti sem ég man nú efni þess, var það á þessa leið:
„Mér finnst það ekki viðunandi, að maður af mínu tagi, sem hefur sýnt í borg-

ara styrjöldinni á Spáni, hvað í hann er spunnið, skuli vera látinn ganga iðjulaus 
um götur Moskvu, þegar rússneska þjóðin úthellir blóði sínu í baráttu við nasista, 
þar sem um líf og dauða er að tefla. Ef til eru einhverjar sannanir fyrir því, að ég sé 
gagn byltingarsinni, þá er sjálfsagt að taka mig af lífi án nokkurrar miskunnar. En 
séu slík sönnunargögn ekki til, þá ætti að nota mig í baráttunni eða leyfa mér að 
fara af landi brott ella.“

Ég er alls ekki viss um, að Stalín hafi nokkru sinni séð bréfið. En ég fékk samt 
svar við því. Tveimur dögum eftir að ég hafði afhent bréfið, komu tveir ofurstar úr 
herforingjaráðinu til að tala við mig. Þeir fullvissuðu mig um, að þeir væru komnir 
til mín á vegum Stalíns sjálfs, og síðan hófu þeir yfirheyrslu yfir mér, sem var bæði 
löng og nákvæm. Þeir byrjuðu á því að skrifa niður öll helstu atriði ævi minnar — 
embættis menn Ráðstjórnarríkjanna eru alveg forfallnir í ævisögur! Að því búnu 
vildu þeir fá að vita nákvæmlega um skoðanir mínar á ýmsum viðfangsefnum á 
sviði stjórnmála og hermála. Ég kunni þessari yfirheyrslu mjög illa. Það má segja, 
að hún hafði snúist upp í viðureign okkar í milli.

Þessi viðureign stóð í sex daga samfleytt. Þeir sóttu mig á hverjum morgni í 
bifreið sinni og fluttu mig til aðalstöðva herforingjaráðsins, til hinnar leynilegu 
deildar NKVD-lögreglunnar, þar sem sjálfur Bería kom stundum til vinnu. Þar 
tóku þeir þegar til við yfirheyrslurnar, þar sem frá hafði verið horfið síðast, og var 
haldið áfram langt fram á nótt, venjulega til klukkan eitt eftir miðnætti. Fimmtán 
til sextán stunda yfirheyrsla á hverjum degi. Stundum töluðu þeir við mig eins 
og þeir væru einlægir vinir mínir, buðu mér hvern vindlinginn af öðrum og gáfu 
mér margvísleg, föðurleg heilræði. Þess í milli voru þeir harðir í horn að taka og 
rudda legir, leituðu vandlega á mér, höfðu í hótunum við mig og hrakyrtu mig. Þeir 
ætluðu sér bersýnilega að þreyta mig. Það fór nú samt svo að lokum, að það var ég, 
sem þreytti þá.

Þeir sögðu mér undir lokin, að ég mundi frétta um ákvörðunina um mál mitt frá 
Kom intern eða stjórnarnefnd kommúnistaflokksins spænska. Það var greinilegt, 
að þeir vildu koma af sér allri ábyrgð í málinu og voru hræddir við að kveða upp 
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dóm yfir þekktum, erlendum kommúnista. Síðar mætti ef til vill komast að þeirri 
niðurstöðu, að þeim hefðu orðið á mistök um mig, og þá var viðbúið, að þeim 
yrði refsað þunglega fyrir það. Það, sem hér var um að ræða, var því hvorki meira 
né minna en það, að það átti aftur að fá mig í hendur sérstökum hatursmönnum 
mínum, kommúnistunum spænsku. Ég vissi, að þeir mundu ekki — og gætu ekki 
— heimilað mér að ganga í hersveit, sem ætlað var að berjast utan endimarka Ráð-
stjórn arríkjanna, og að þeir mundu enn síður gefa samþykki sitt fyrir því, að ég færi 
úr landi á eigin spýtur. Ef ég biði eftir úrskurði þeirra, þá mundi ekki vera annað 
fram undan en handtaka og nauðungarflutningur til Síberíu. Mér skildist, að ég 
yrði nú að komast hið skjótasta frá Rússlandi.

Undir vissum kringumstæðum getur verið auðveldara fyrir hóp manna að 
undir búa og skipuleggja flótta en einstakling. Að mínum dómi var auðveldara 
að komast frá Rússlandi, ef fleiri en einn ætluðu að gera það. Ég þarfnaðist að-
stoðarmanna við að hrinda fyrirætlunum mínum í framkvæmd. Það var ekki svo 
miklum vandkvæðum bundið að finna menn, sem höfðu hug á að komast frá 
Rúss landi. Sannleikurinn var sá, að næstum allir spænsku flóttamennirnir, flestir 
aðrir útlendingar og fáeinir meðal forréttindastéttanna létu sig dreyma um að flýja 
land. Hins vegar var mjög erfitt að finna félaga í þessum efnum, sem óhætt væri 
að trúa fyrir ráðagerðum mínum og framkvæmd þeirra. Ég komst loks að þeirri 
niður stöðu, að ég ætti að leita félags við tvo unga Spánverja, Lorente og Campillo, 
sem voru mjög hændir að mér. Í borgarastyrjöldinni höfðu þeir verið flugmenn 
í her lýðveldisstjórnarinnar, og skömmu áður en allt var um garð gengið, voru 
þeir sendir til Ráðstjórnarríkjanna til sérstakrar þjálfunar. Í byrjun hafði verið farið 
mjög vel með þá, en síðar höfðu þeir fallið í ónáð, og þá höfðu þeir orðið að þola 
hungur og harðrétti. Þegar hér var komið sögu, urðu þeir að draga fram lífið með 
öllum hugsanlegum ráðum. Pólskir vinir þeirra létu þá fá skó og ýmsar flíkur, sem 
þeir seldu síðan á svarta markaðnum. En þeir kunnu ekki við að framfleyta sér á 
þenn an hátt. Þeir áttu það líka sífellt yfir höfði sér, að lögreglan tæki þá fasta.

Ég vissi, að þeir voru báðir hugrakkir, úrræðagóðir og einbeittir menn. Þeir 
báru virðingu fyrir mér, og auk þess voru þeir hræddir við mig. Við bundum það 
fast mælum, að við skyldum gera tilraun til þess að strjúka úr landi í félagi. En ég 
setti þeim strax kosti, sem voru mjög harðir: Þeir yrðu að hlýða mér í blindni, og 
þeim, er óhlýðnaðist, yrði samstundis refsað með lífláti. Þegar við hefðum hafið 
flóttann, yrðu þeir að halda áfram með mér, hvernig sem allt velktist, þeir hefðu 
enga heimild til þess að bera fram nokkra spurningu um einstök atriði fyrirætlunar 
minnar, og ef annar hvor þeirra félli í hendur NKVD-lögreglunnar, þá yrði hann 
frekar að láta flá sig lifandi en að selja eða svíkja hina. Þeir samþykktu þessi skilyrði 
mín.

Það, sem við þörfnuðumst aðallega til að geta hrundið fyrirætlunum okkar í 
fram kvæmd, var peningar, miklir peningar.

Meðan ég var í Kokand, hafði það komist upp í vana hjá mér að taka peninga þá, 
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sem ég þarfnaðist, hjá þeim, er voru aflögufærir að því leyti. Mér fannst það aldrei 
vera þjófnaður að taka þýfi af þjófum, og um þær mundir var svo ástatt, að þjófar 
einir höfðu nægt fé handa á milli. Nú vildi svo óheppilega til, að ég vissi um mann, 
sem hafði undir höndum mikið, stolið fé, og ég fann ekki til neins samviskubits af 
að taka það af honum. Maður þessi var pólskur gyðingur, er hafði verið liðsforingi í 
Al þjóðastórfylkjunum á Spáni. Þegar ég fór frá Moskvu árið 1941, leyfði ég honum 
að nota herbergi mitt. Eftir að ég sneri aftur til borgarinnar, hafði ég komið þangað 
hvað eftir annað. Ég hafði séð, að maðurinn hafði undir höndum mikið af teppum, 
al fatnaði og skóm, en þetta var allt sjaldséður varningur í Rússlandi, og ég vissi 
einnig, að hann hafði mikið reiðufé undir höndum. Mér var ósköp vel kunnugt, 
hvaðan þeir fjármunir voru upp runnir, því að maðurinn hafði mikilvægt starf á 
hendi fyrir Alþjóða rauðu hjálpina um þriggja ára bil.

Ég fór nú til herbergis manns þessa ásamt Lorente og Campillo. Við höfðum á 
brott með okkur 50.000 rúblur og eins mikið af seljanlegum varningi hans og við 
gátum borið, en á meðan stóð maðurinn dauðskelkaður úti í horni og þorði sig 
ekki að hreyfa. Ég hótaði að drepa hann, ef hann kæmi upp um okkur, en það var í 
rauninni óþarfi að ógna honum þannig. Hann gat ekki kært okkur, því að þá hefði 
hann þurft að gefa NKVD, lögreglunni, skýringu á því, hversu miklu hann hafði 
stol ið af fjármunum, sem voru eign volaðs lýðs og hjálpar þurfi. Slíkur fjárdráttur 
var enn alvarlegra afbrot en að ræna frá einstaklingi. Hefði hann kært þjófnað 
okkar, þá hefði hann sjálfur verið í enn meiri hættu en við félagarnir.

Jafnskjótt og við vorum búnir að komast yfir þessa fjárfúlgu, bað ég um leyfi 
til að tala við Zhúkov marskálk. Hann hafði alltaf verið vinsamlegur í minn garð, 
meðan hann var kennari minn við Frúnze-skólann. Hann tók nú á móti mér í 
hinni gríðarstóru skrifstofu sinni í aðalstöðvum herforingjaráðsins og var ein stak-
lega alúðlegur í allri framkomu. Ég fór til fundar við hann ásamt félögum mínum 
báðum, þeim Lorente og Campillo. Þegar ég hafði talað við hann um allt og ekkert 
í nokkrar mínútur, fékk ég hann til að ganga með mér út á svalirnar fyrir framan 
herbergið undir því yfirskini, að ég vildi ekki, að förunautar mínir heyrðu það, sem 
okkur færi á milli. Þegar þangað var komið, gerði ég honum grein fyrir þessari ósk 
minni að vera sendur til vígstöðvanna sem óbreyttur sjálfboðaliði.

Zhúkov fór þá allt í einu að hlæja og svaraði: „Hvað er að heyra þetta? Ætlar hinn 
frægi spænski hershöfðingi, hinn gamli nemandi minn, að berjast sem óbreyttur 
her maður? Ég trúi ekki öðru en að hægt sé að finna eitthvað betra fyrir þig til að 
að hafast í Ráðstjórnarríkjunum.“

Fundi okkar lauk með því, að hann lofaði að taka mál mitt í sínar hendur og 
sagði mér að koma aftur til viðtals við sig eftir fáeina daga.

Nú var því svo komið, að það var ekki með öllu loku fyrir það skotið, að ég gæti 
aftur komist í hóp þeirra, sem nutu forréttinda og fríðinda í Ráðstjórnarríkjunum. 
Úr því að Zhúkov hafði heitið mér stuðningi sínum, gat enn farið svo, að ég ætti 
glæsilegan feril fyrir mér. En ég afréð að gera ekkert frekar í þessu efni. Ég hafði enga 
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löngun til þess að klífa aftur til metorða, ef það væri gert með því móti, að eymd alls 
almennings yxi, því að það kostaði hin góða aðstaða þeirra, sem græddu á þjónkun 
sinni við ríkisvaldið. Það kom einnig til greina í þessu efni, þótt ég væri ekki búinn 
að glata trúnni á hugsjón kommúnismans, að ég hafði samt misst allt traust á hinni 
rússnesku tegund hans eða því, sem menn kalla kommúnisma í því landi. Ég hafði 
þegar ráðið það við mig, að ég ætlaði mér ekki að láta Kremlarherrana segja mér 
fyrir verkum, hvort sem ég væri meðal þeirra, sem mergsjúga alþýðuna, eða einn 
hinna mergsognu. Loks kom það til greina, að ég hafði gert bindandi samkomulag 
við Lorente og Campillo. Þeir höfðu unnið eið að því, að þeir skyldu ekki hopa á 
hæli eða snúa aftur, þegar við hefðum hafið framkvæmd fyrirætlunar okkar. Ég gat 
ekki heldur snúið aftur og látið þá standa uppi hjálparvana.

Sannleikurinn var líka sá, að eintal mitt við Zhúkov hafði ekki verið annað 
en blekking og yfirvarp. Meðan ég hélt athygli hans fanginni og sá svo um, að 
hann færi ekki að skrifborði sínu nokkra stund, höfðu Lorente og Campillo fram-
kvæmt þá fyrirætlun okkar, sem hafði verið hinn raunverulegi tilgangur okkar með 
heimsókninni til marskálksins. Þeir höfðu stungið á sig nokkrum örkum af bréfs-
efni með bréfhausum herforingjaráðs Ráðstjórnarríkjanna, og auk þess höfðu þeir 
tekið gúmmístimpil með innsigli þess. Þetta nægði okkur til þess að falsa fyrirmæli 
til okkar um það, hvert við ættum að fara, og sá enginn maður annað en að æðsta 
her stjórn landsins hefði gefið okkur þær fyrirskipanir.

Sama kvöldið fóru Lorente og Campillo í annan vandasaman og hættulegan 
leið angur, sem bar þann ávöxt, að okkur tókst að afla okkur þess útbúnaðar, er 
okkur var nauðsynlegur. Þessir glæsilegu ungu menn höfðu gefið sig mjög að og 
unnið hylli tveggja ungra kvenna, sem voru giftar liðsforingjum í NKVD-liðinu. 
Þetta kvöld buðu þeir vinkonum sínum til kvöldverðar, þar sem þeir veittu þeim 
kampavín af mikilli rausn. Síðan var haldið heim til kvennanna, og þar helltu félagar 
mínir í þær svo miklu af koníaki, að þær misstu bráðlega allan áhuga fyrir því, sem 
gerðist umhverfis þær. Þegar svo var komið, athuguðu þeir félagar fataskápa eigin-
mannanna, er voru ekki heima, og tóku þar traustataki allar þær flíkur, sem þeir 
höfðu not fyrir.

Ég hafði áður aflað mér áþekkra nauðsynja af fatabirgðum hershöfðingja 
nokkurs, sem var ekki aðeins hinn mesti öðlingur, heldur og besti vinurinn, sem 
Spán verjar áttu í Rússlandi. Hann dreymdi meðal annars alltaf um að komast aftur 
til Spánar, því að hann hafði tekið ástfóstri við það land.

Næsta morgun stigum við félagar síðan upp í járnbrautarlestina, sem átti að 
fara til Bakú. Þar voru á ferð lágvaxinn, herðabreiður, dökkhærður liðsforingi úr 
gagn njósnadeild NKVD, og tveir yngri liðsforingjar úr skærusveitum, en engan 
grun aði, að þar væru á ferð El campesino, Lorente og Campillo.

Ferðalag okkar gekk tíðindalaust. Enginn gat borið brigður á skilríki þau, sem 
við höfðum í höndunum, og engum fannst einkennilegt, þótt við töluðum rúss-
nesku illa, því að svo margir útlendingar voru í hinum ýmsu sérhæfðu deildum 
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leynilögreglunnar. Hinn 18. ágúst 1944 vorum við komnir til Bakú. Næsta mál, er 
úr lausnar krafðist, var að afla sérstakrar heimildar, sem gefin var út á staðnum, fyrir 
því, að við mættum fara þvert yfir Kaspíahafið til Krasnovodsk. Okkur lánaðist að 
afla hennar, og var það bæði skilríkjum okkar að þakka og rausnarlegu þjórfé, sem 
við vikum að liðsforingja úr NKVD, er starfaði við höfnina í Bakú.

En þá urðum við að bíða í tvo daga eftir næstu skipsferð, og við urðum einnig 
að festa kaup á farseðlum. Nokkur hætta fylgdi hvoru tveggja, því að við gátum 
átt von á því, að við værum spurðir um tilganginn með veru okkar í Bakú og för 
okkar til Krasnovodsk. Til allrar hamingju tókst okkur að komast í náin kynni 
við þrjár grasekkjur — eiginmenn þeirra voru á vígstöðvunum — sem kunnu því 
svo vel, hvað við buðum þeim í rausnarlegar veislur og veittum mikið vín, að þær 
samþykktu að leyfa okkur að gista hjá sér. Konur þessar keyptu meira að segja far-
seðlana fyrir okkur, svo að við þurftum ekki að hafa okkur í frammi. Við kom um til 
Krasnovodsk þann 21. ágúst og lögðum af stað þaðan tveim dögum síðar. Förinni 
var heitið til Samarkand.

Nú vorum við komnir á leið þá, sem ég hafði kannað svo gaumgæfilega fyrir 
einu ári og ég hafði miðað allar fyrirætlanir mínar um flótta við. Í lítilli handtösku 
hafði ég skákborð og menn, þrjár flöskur af vodka og miklar birgðir af sígarettum. 
Ég beið ekki boðanna með að komast í kynni við lestarstjórann, og í þeim tilgangi 
bauð ég honum að tefla við mig, þar sem hann væri opinber embættismaður eins 
og ég. Þegar hann sá mig opna töskuna og það rann upp fyrir honum, að ég tók 
ekki aðeins taflið úr henni, heldur flöskur að auki, var hann þegar í stað reiðubúinn 
að taka skák við mig. Síðan sökktum við okkur niður í taflið, en á meðan höfðu 
Lor ente og Campillo gætur á því, að maðurinn fengi nóg að drekka og reykja. Við 
og við fóru menn úr NKVD-liðinu um lestina til að framkvæma stranga rannsókn 
á skilríkjum farþega, þar sem við vorum nú á ferð um landamærahérað.

En jafnskjótt og þeir luku upp hurðinni á klefa okkar, sneri vinur okkar sér að 
þeim og sagði: „Getið þið ekki leyft okkur að halda taflinu áfram í friði? Það er allt 
í lagi með þessa pilta, sjáið þið það ekki?“ Og um leið og hann sagði þetta, benti 
hann á vodkaflöskurnar hjá okkur.

NKVD-foringjarnir höfðu eðlilega tilhneigingu til að taka það gott og gilt vafn-
ingslaust, er menn í einkennisbúningi liðs þess, sem þeir voru sjálfir í, voru á ferð, 
en úr því að embættismaðurinn, sem bar alla ábyrgð á lestinni, sagði þar fyrir verk-
um, og þeir höfðu viðskipti við á hverjum degi, fullvissaði þá um, að allt væri í 
lagi, þurfti ekki frekar um það að ræða. Þegar NKVD-mennirnir fóru eftirlitsferðir 
sínar um lestina, komu þeir aðeins við hjá okkur til að fá sér í staupinu. Þeir spurðu 
okkur ekki einu sinni um skilríki okkar.

Þegar komið var undir morgun, var lestarstjórinn orðinn svo ofurölvi, að ég 
taldi hann á að fara til klefa síns og sofa þar úr sér vímuna. Þá var svo komið, að 
allir farþegarnir í lestinni voru sofnaðir og NKVD-mennirnir hættir ferðum sínum 
til eftirlits. Þegar klukkan var að nálgast fjögur um morguninn, fór lestin að hægja 
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ferðina, og vissi ég af fyrri ferðum mínum, að við mundum vera að nálgast litla, 
af skekkta járnbrautarstöð.

Þá fannst mér tími til þess kominn að segja félögum mínum, að við mundum 
fara úr lestinni á þessari stöð. 

Þeir störðu á mig sem þrumu lostnir, er þeir heyrðu þessi tíðindi.
Campillo tók til máls: „En við erum ekki einu sinni hálfnaðir til Samarkand.“
„Við erum ekki að fara til Samarkand,“ svaraði ég.
Það var allt og sumt. Þeir bjuggust til ferðar án þess að segja orð frekar. Ég sagði 

þeim að skilja megnið af farangri okkar eftir, til þess að svo liti út sem við mundum 
koma aftur inn í klefann. Við fórum okkur mjög hægt, létum sem okkur lægi alls 
ekki á, reyndum að hegða okkur eins eðlilega í alla staði og okkur var unnt, þegar 
við fórum út um afturdyrnar á vagninum. Það var æsandi augnablik. Við vissum 
ekki til þess, að nokkur maður sæi okkur fara. Jafnskjótt og við vorum komnir 
út fyrir, vorum við horfnir í niðamyrkur, og síðan gengum við hratt af stað, en 
mjög hljóðlega. Þegar við vorum komnir svo langt frá stöðinni, að öllu átti að vera 
óhætt, tókum við borgaraleg klæði upp úr ferðatöskunni, sem við höfðum haft 
með ferðis. Þegar við höfðum klæðst þeim, stungum við einkennisbúningunum í 
töskuna og földum hana síðan innan um runna. Að því búnu gekk ég á undan út 
í náttmyrkrið.

Félögum mínum fannst erfitt að fylgjast með mér án þess að spyrja mig um 
fyrir ætlanir mínar, enda þótt þeir hefðu undirgengist að spyrja einskis.

„Hvar erum við?“ spurði Campillo.
„Við erum á leið til persnesku landamæranna,“ svaraði ég hryssingslega. „Leiðin 

er löng og torfarin. Þið verðið nú að stappa í ykkur stálinu, og þið megið ekki 
spyrja fleiri spurninga. Og ef á vegi okkar verður landamæravörður eða einhver 
mað ur af því tagi, þá verðum við að drepa hann án þess að gera hávaða, ef þess er 
nokkur kostur.“

Ég hafði í fórum mínum skammbyssu, sem spænskur vinur minn hafði útvegað 
mér á svarta markaðnum í Moskvu, en ég var ráðinn í að nota hana ekki, nema 
ég væri neyddur til þess. Skothvellur gat leitt til þess, að fyrirætlanir okkar færu út 
um þúfur.

Lorente og Campillo urðu nauðugir viljugir að láta sér nægja hina stuttorðu 
skýr ingu mína. Leiðin framundan var í alla staði eins löng og torfarin og ég hafði 
sagt þeim. Það var erfitt að komast um fjallahérað það, sem við vorum staddir 
í, þótt menn fylgdu þeim fáu vegum og troðningum, sem um það lágu, en við 
þorðum ekki að fara slíkar leiðir. Við fórum næstum beina stefnu og héldum á 
brott frá þeim slóðum, þar sem umferð var mest. Til allrar hamingju hafði ég á 
mér góðan áttavita, en þar að auki hafði ég vanist því frá blautu barnsbeini að átta 
mig á sól, tungli og stjörnum. Við fórum í felur um daga. Tveir sváfu jafnan, en 
sá þriðji vakti og hélt vörð. Meðan sól var á lofti, voru eftirlitssveitir úr NKVD á 
ferli á tindum eða hátt í fjallahlíðum, þar sem auðvelt var að fylgjast með öllum 
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grun samlegum mannaferðum í dölunum. Um nætur fóru þær síðan ofan í dalina 
og voru á vakki á vegum og troðningum, en einkum í grennd við vegamót. Við 
urðum því að vera á ferli um nætur, og þá urðum við að fara hina erfiðustu leið, 
sem var í hlíðum fjallanna.

Ég var gamall fjallgöngumaður, hafði lært að flækjast um fjöllin í hinum hrikalegu 
fjallgörðum Extremadura, en þarna voru torfærurnar svo miklar og hætturnar svo 
margvíslegar í öllum áttum, að ég varð að beita allri kunnáttu minni. Við skárum 
okkur sterka og langa stafi, sem við notuðum til að þreifa okkur áfram í myrkrinu. 
Stafina notuðum við einnig til að draga hver annan upp mjög brattar hlíðar og til 
að styðja hver annan, þar sem við urðum að fara eftir mjóum sillum.

Við bárum eins miklar birgðir af vistum og vatni á bakinu og við gátum, og 
ég skammtaði hvort tveggja mjög naumt. Þrátt fyrir það var svo komið að kvöldi 
fjórða dags flóttans, að við vorum orðnir bæði vista- og vatnslausir. Fundum við 
þegar til hungurs eftir áreynslu hverrar nætur, því að skammtarnir höfðu verið svo 
naumir, en við urðum að halda áfram án þess að hafa annað okkur til munns að 
leggja en ætar jurtir og rætur. Við vorum ekki tiltakanlega matvandir, en landið var 
hrjóstrugt, svo að við fundum lítið til að seðja hungur okkar. Eftir fimmtu nóttina 
vorum við farnir að fá innantökur af hungri. Þó var það þorstinn, sem kvaldi okkur 
sárast. Lítið var um vatn á þessum slóðum, og hvarvetna þar sem við urðum þess 
varir, að það var að finna, höfðu litlir hópar héraðsbúa sest að. Menn þessir áttu 
allt undir því — eins og aðrir — að baka sér ekki reiði NKVD og þó raunar enn 
meira en flestir, af því að þarna var um landamærahérað að ræða. Það hefði ekki 
verið óhætt fyrir okkur að láta þessa menn koma auga á okkur. Það hefði verið 
stór hættulegt að láta nokkurn vita af okkur í héraði, þar sem allir voru neyddir til 
að vera snuðrarar NKVD, því að mönnum var refsað miskunnarlaust, ef þeir urðu 
varir við ókunnan mann, en létu undir höfuð leggjast að skýra yfirvöldunum frá 
ferðum hans. Við urðum að fara að hinni minnstu uppsprettu með stökustu varúð. 
Það kom stundum fyrir, að við áttum aðeins skamman spöl eftir að lind, þegar 
við sáum, að þar voru menn fyrir. Þá urðum við að læðast á brott, þótt kverkar 
okkar brynnu af þorsta, og gæta eins mikillar varúðar og fara eins hljóðlega og við 
höfðum nálgast hana. En það var miklu erfiðara að fara hljóðlega, þegar við urðum 
frá að hverfa.

Campillo var sá fyrsti, sem lét hugfallast. Hann var hræddur um, að við mund-
um deyja þarna uppi til fjalla, áður en við kæmumst til landamæranna. Hann 
vildi gefast upp, þótt við hefðum bundið það svardögum, að það skyldum við 
aldrei gera. En við hefðum ekki getað skilið hann eftir og haldið áfram einir. Þá 
hefði getað svo farið, að hann hefði verið tekinn höndum og við Lorente komist í 
mikla hættu. Hér mátti ekki taka á málum með neinum vettlingatökum. Ég sagði 
Campillo hispurslaust, að hann yrði annaðhvort að koma með okkur eða ég skyti 
hann hiklaust. Hann hélt ferðinni áfram.
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Klukkan þrjú eftir miðnætti hinn 30. ágúst rak ég skyndilega upp óp og nam 
stað ar. Lorente og Campillo námu einnig staðar.

„Hvað er þetta?“ spurði Lorente.
Ég benti á nýplægða jörðina fyrir framan okkur.
„Nú, þetta er nýplægður akur — hvað um það?“ sagði hann enn fremur.
Ég svaraði: „Þetta er ekki nýplægður akur. Þetta eru landamærin.“
Af fyrri ferðum mínum um þessi héruð landsins vissi ég, að landamærin á þess-

um slóðum voru merkt með breiðri ræmu plægðs lands. Hún var nokkrir metrar 
á breidd. 

Campillo stökk fram, en ég þreif um annan handlegginn á honum og hélt hon-
um föstum.

„Þú mátt ekki ganga út á þetta,“ sagði ég.
Ég vissi líka, að landamæraverðirnir hikuðu ekki við að fara yfir landamærin, ef 

þeir þóttust þurfa að elta flóttamann þangað. Mönnum stóð svo mikill stuggur af 
Rússum í Persíu, að NKVD var ekki aðeins hinn raunverulegi húsbóndi á ræmu 
þeirri, sem var meðfram landamærunum, heldur réð það lið bókstaflega lögum og 
lofum í miklum hluta landsins. Hefðum við gengið yfir nýplægða landamæralínuna, 
þá hefðu sporin eftir okkur komið upp um okkur samstundis. Fram að þessu 
höfðum við ekki komið auga á nokkurn landamæravörð, og við vissum ekki annað 
en að allt léki í lyndi, enginn væri að svipast um eftir okkur, enginn hefði hugboð 
um, að við værum á þessum slóðum. En spor, sem legið hefðu yfir þessa plægðu 
ræmu, hefðu samstundis verið landamæravörðunum sönnun þess, að einhver hefði 
flúið úr landi, og þá hefðu þeir jafnskjótt hafið vandlega leit.

Ég settist við jaðarinn á þessari ilmríku ræmu, og fór úr skóm og sokkum. Fé-
lagar mínir fóru að dæmi mínu. Síðan héldum við á þessum föggum okkar og 
gengum yfir plægða ræmuna — aftur á bak.

Yrðu NKVD-menn varir við för okkar nú, þá mundu þeir ætla, að þau væru 
eftir einhverja berfætta bændur, sem ekki væri ástæða til þess að veita eftirför. Eða 
ef þeim fyndist nauðsynlegt að athuga, hvaða menn hefðu farið yfir landamærin, 
þá mundu þeir fyrst leita vitlausum megin við þau. Með því mundum við fá betri 
tíma til þess að komast sem lengst frá landamærunum.

Þegar ég gekk þarna aftur á bak, fann ég allt í einu, hvernig mjúkur jarðvegurinn, 
sem molnaði undir fótum mínum, breyttist í harðan grassvörð, sem lét ekki undan, 
þótt á hann væri stigið.

Ég var kominn til Persíu. 
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Teheran

Hvernig á ég að lýsa því, hversu mér var innanbrjósts, þegar ég stóð á persneskri 
grund og leit yfir plægðu ræmuna til landsins, sem ég hélt, að ég hefði þá virt fyrir 
mér í síðasta sinn? Andartak var ég svo glaður, að það var eins og ég hefði himin 
höndum tekið. En síðan var fögnuðurinn á bak og burt. Hann varð að engu vegna 
hryggðar og beiskju, sem áttu rót sína að rekja til bjartra vona, er höfðu ekki ræst. 
Landið, er ég hafði sagt skilið við, var sama landið, sem ég hafði einu sinni trúað 
á að öllu leyti. Ég hafði haldið, að þetta land væri heimkynni mannlegs frelsis. Nú 
hafði ég kynnst því svo, að ég leit á það sem grafreit frelsisins.

Og félagar mínir, þessir vinir mínir, er höfðu staðið við hlið mér í baráttunni 
fyrir sigri kommúnismans — hvað mundu þeir hugsa um mig? Þeir mundu líta svo 
á, að ég væri liðhlaupi, svikari og gagnbyltingarseggur.

Ég hafði átt eiginkonu í þessu landi — bráðlega mundi ég einnig eiga barn þar. 
Hafði ég hegðað mér þannig með því að flýja, að þau yrðu dæmd til Síberíuvistar?

Ég hafði náð takmarki því, sem ég hafði sett mér. 
Mér hafði lánast að komast undan. En mér hló ekki hugur í brjósti, þegar ég fór 

fyrir félögum mínum frá landamærunum til upplanda Persíu.
Þegar dagur rann, komum við að litlu þorpi. Þorpsbúar voru mjög tortryggnir 

í öllu viðmóti við okkur. Þeir áttu sjaldnast von á neinu góðu frá þeirri hlið landa-
mæranna, sem við komum frá, en þegar þeir sáu, hversu tötralega við vorum til 
fara, og að við vorum að auki að niðurfalli komnir af þreytu, litu þeir okkur öðrum 
augum og unnu bug á skelfingu sinni. Það getur ekki átt sér stað, að þeim hafi sýnst 
við vera flugumenn Ráðstjórnarríkjanna. Þeir gáfu okkur mat og drykk, en síðan 
breiddu þeir úr bænamottum sínum, lögðust endilangir og þuldu bænir sínar. Það 
var rétt eins og þeir væru að biðja fyrir okkur, er vorum þarna komnir til þeirra.

Ég hef sjaldan átt því láni að fagna að komast í kynni við fólk, sem er eins hrein-
skilið og hlýlegt og þorpsbúar þarna. Það var hressandi að fá að kynnast einlægri, 
mann legri umhyggju fyrir þjáningum náungans, þegar við höfðum svo lengi orðið 
að þola kulda og hirðuleysi. Við félagarnir töluðum ekki góða rússnesku, og það 
var ekki heldur hægt að segja um þá fáu þorpsbúa, er höfðu einhverja nasasjón af 
henni, en okkur tókst samt að gera okkur skiljanlega. Okkur skildist, að þeir legðu 
hatur á Rússa fyrir það, að þeir áttu það til að fara yfir landamærin og stela sauðfé, 
kúm, hestum og korni frá bændum, er voru allir fátækir, og ef einhverjir mótmæltu 
eða veittu mótspyrnu, þá voru þeir aðeins fluttir á brott með valdi. Ég reyndi að 
koma fólkinu í skilning um það, að við værum Spánverjar, en á þessum slóðum 
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höfðu menn aldrei heyrt Spánar getið, svo að ég sagði, að við værum upprunnir í 
Spænska Marokkó. Þegar á það land var minnst, voru heimamenn ekki alveg eins 
fá fróðir. Það var ekki fjarri því, að íbúar Norður-Afríku væru af sama kynþætti og 
þeir. Við þetta urðu þorpsbúar enn vinsamlegri í okkar garð.

Við öfluðum þarna þeirrar vitneskju, að næsta járnbrautarstöð væri milli þrjú 
og fimm hundruð kílómetra undan, eða við komumst að minnsta kosti að þeirri 
niðurstöðu í reikningsdæmi okkar. Þorpsbúar skýrðu þetta fyrir okkur á þann hátt, 
að þeir sveifluðu öðrum handleggnum í hálfhring til að sýna gang sólarinnar og 
gerðu þetta hvað eftir annað, og átti það að tákna, hversu margar dagleiðir við 
þyrft um að fara. Þeir gerðu okkur ljóst, að Rússar væru á hverju strái um þessar 
slóðir í landinu, svo að við yrðum enn að forðast helstu vegina og fara huldu höfði, 
ef við vildum ekki láta þá taka okkur höndum og flytja okkur með valdi yfir til 
Ráð stjórnarríkjanna.

Lorente og Campillo féll allur ketill í eld, þegar þeir heyrðu um þetta. Þeir höfðu 
gert ráð fyrir því, að allar þrengingar væru um garð gengnar. Að lokinni þessari 
stuttu, þægilegu viðdvöl meðal vinsamlegs fólks, eftir að þeir höfðu haldið um 
nokkra hríð, að nú mundi ekki verða um neitt strit að ræða framar, fannst þeim 
óbæri leg tilhugsun að eiga enn framundan margar nætur og daga, er þeir yrðu að 
skríða um kjarrgróðurinn eins og hundeltir.

Lorente var þó að minnsta kosti ævintýramaður í aðra röndina. Þegar spænska 
borg ara styrjöldin skall á — en þá var hann í rauninni barn að aldri ennþá — 
hafði hann stolið veiðibyssu föður síns og hlaupist að heiman til að berjast gegn 
Franco. Campillo var ekki eldri en hann — þeir voru báðir um það bil tuttugu og 
fimm ára gamlir — en hann bjó ekki yfir æskudirfsku Lorentes. Þegar það rann 
allt í einu upp fyrir honum, að við yrðum enn að leggja okkur í hættur og þola 
hungur og harðrétti, gerði hann algera uppreisn. Hvorugur þeirra var í rauninni 
hug deigur, en strit og erfiðleikar síðustu daga höfðu verið þeim um megn. Ég hafði 
beitt óvægilegum aga við þá og neytt þá til þess að fara langar dagleiðir, þar sem lítið 
tóm var til að hvílast. Ég efast alveg um það, að okkur hefði lánast að komast til 
landa mæranna á annan hátt, því að við hefðum varla getað haldið göngunni áfram 
degi lengur án þess að fá eitthvað sæmilegt að eta. En þessir tveir ungu menn höfðu 
alls enga aðstöðu til að gera sér grein fyrir þessu. Ég varð í annað sinn að beita síð-
ustu hótuninni til að fá þá til að halda áfram með mér: Þeir gætu haldið flótt anum 
áfram lifandi eða þeir gætu orðið eftir dauðir. Við höfðum gert sam komulag um 
það, þegar við lögðum af stað, að þessu skyldi hagað þannig, og ég ætlaði mér ekki 
að leyfa þeim að ganga á bak orða sinna að því leyti.

Þegar við hófum gönguna á nýjan leik, höfðum við meðferðis eins miklar vistir 
og við gátum borið, og voru þær gjafir frá vinum okkar hinum persnesku. Þessi 
síðari hluti ferðarinnar var eiginlega endurtekning á hinum fyrri að öðru leyti en 
því, að hann tók lengri tíma. Þar við bættist, að lús var alveg að gera út af við okkur 
á þessum áfanga. Við höfðum eina rakvél með okkur á ferðalaginu, og hana not-
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uð um við til þess að raka hvert hár af skrokki okkar, en það bar engan árangur — 
lúsin var alveg að sála okkur samt. Hún gerði okkur ekki aðeins gramt í geði, heldur 
dró hún einnig úr kappi okkar á göngunni.

Síðan kom að því aftur, að vistir okkar voru á þrotum. Lorente og Campillo 
fundu enn sárar til hungursins en ég, því að þeir voru yngri og þurftarfrekari. Af því 
leiddi, að þeir voru ekki eins gætnir við að fara inn í þorp í leit að vistum. Stundum, 
þegar ég leit svo á, að hið byggða ból, sem við komum að, væri svo stórt, að NKVD 
kynni að fylgjast með því, er þar gerðist, bannaði ég þeim stranglega að leggja sig í 
minnstu hættu að þessu leyti. Færum við inn í þorp, þá gerðum við það ekki, fyrr 
en við höfðum kannað það vandlega, og því undu þeir lítt. Ég varð að hafa hemil á 
þeim hvað eftir annað, leggja jafnvel hendur á þá.

Stundum móðgaði ég Campillo af ásettu ráði til að vekja stærilæti hans. Á átt-
unda degi leituðum við hælis í runnahvirfingu einni til að láta líða úr okkur. Við 
Lorente lögðumst til svefns, en Campillo átti að vaka að þessu sinni og standa vörð. 
Þegar ég vaknaði, var hann allur á bak og burt. Við urðum að hafa okkur á brott 
frá þessum stað tafarlaust, enda þótt við værum enn sárþreyttir. Tækist Rússum að 
handtaka Campillo, þá mátti gera ráð fyrir því, að hann kæmi upp um okkur, og 
þá gæti einnig svo farið, að hann benti þeim á staðinn, þar sem við höfðum tekið 
okkur hvíld. Það kom síðar á daginn, að þetta var ástæðulaus tortryggni, en við 
ætl uðum ekki að eiga neitt á hættu í þessu efni. 

Á tíundu nóttu fundum við loks járnbrautina, og skömmu síðar vorum við 
komnir að lítilli járnbrautarstöð, sem bændurnir höfðu bent okkur á að fara til. 
Stöðvar stjórinn þar varð verndarengill okkar.

Hann skýrði okkur svo frá, að fulltrúar frá NKVD-lögreglunni hefðu bækistöðvar 
á öllum stærri stöðvunum, og hefðu þeir þar eftirlit með skilríkjum farþeganna. 
Minna eftirlit væri hins vegar haft með þeim fáu lestum, er færu skemmri leiðar 
inn an héraðs, og ef við tækjum okkur far með einhverri þeirra, gætum við ef til vill 
komist hjá því, að eftir okkur væri tekið og farið að rannsaka, hvernig á ferðum 
okkar stæði.

En hann skýrði okkur einnig frá því, að það mundu líða þrír dagar, uns lest af því 
tagi ætti leið framhjá. Hvað áttum við að gera, þangað til hún kæmi? Stöðvarstjórinn 
var ekki lengi að leysa það vandamál fyrir okkur. Hann var menntaður maður, 
kunni rússnesku og hataði Rússa af öllu hjarta, ekki aðeins af því, að hann var 
góður Persi, heldur einnig vegna þess, að hann hafði nokkrum sinnum komist 
í kast við þá og þekkti þess vegna aðferðir þær, sem NKVD beitti við störf sín. 
Hann sagði okkur frá stað, þar sem við gætum leynst, og var hann ekki langt frá 
heim ili hans og járnbrautarstöðinni. Síðan færði hann okkur fatnað og gaf okkur 
að endingu hvorki meira né minna en fjóra pakka af vindlingum. Klukkan níu að 
morgni þriðja dags frá þessu fylgdi hann okkur síðan í lestina, sem hann hafði valið 
okkur, og bað persneskan lögregluforingja, er var vinur hans og ætlaði með lestinni, 
að hafa gætur á okkur á leiðinni.
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Þegar við kvöddum hann, tautaði hann fyrir munni sér: „Þið getið ekki farið 
fé lausir“ og afhenti mér síðan tíu turneri. Að því búnu gekk hann frá lestinni og 
brosti dálítið feimnislega. Eins og högum okkar var háttað, var fé það, sem hann 
gaf okkur, beinlínis auður. Þessa manns mun ég ætíð minnast með miklu þakklæti.

Klukkan var orðin ellefu um kvöldið, þegar við fórum úr lestinni í Teheran. 
Eng inn hafði farið þess leit á leiðinni, að við sýndum skilríki okkar, og enginn 
spurði okkur að erindi, þegar við fórum út úr járnbrautarstöðinni með öðrum 
far þegum, er höfðu verið með henni. Í Rússlandi máttu menn eiga von á því, að 
þeir væru spurðir um skilríki sín tólf sinnum á einum og sama degi, og þetta voru 
svo mikil viðbrigði, að okkur fannst næstum ótrúlegt, að við gætum farið úr lest í 
höfuð borg ríkis og gengið um götur hennar eins og frjálsir menn, án þess að fyrir 
okkur væri lögð ein spurning, hvað þá fleiri, um það, hverjir við værum og hvað 
við værum að gera þar.

Ótrúlegt? Mér fannst eiginlega, að þetta stappaði nærri stjórnleysi.
Viðbrögð mín, eftir að við vorum komnir til Teheran, eru nokkur sönnun þess, 

hversu mjög mannlegar verur geta vanist því að vera sviptar einstaklingsfrelsi sínu. 
Þótt ég hefði verið hinn mesti uppreisnarseggur áður fyrr, hafði fimm ára vist 
mín í Ráðstjórnarríkjunum vanið mig svo við að búa við opinbert eftirlit, höft og 
fyrirmæli, að ég varð bókstaflega hneykslaður, þegar ég virti fyrst fyrir mér borgar-
lífið í Teheran. Ég var þarna kominn til borgar, þar sem markaðirnir voru yfirfullir 
af hvers konar varningi, þar sem hver maður keypti eða seldi það, sem honum 
þóknaðist, þar sem menn fóru í leikhús, þegar þeim bauð svo við að horfa, og lásu 
þau blöð, sem þeir kusu helst — hvílíkt öngþveiti, hvílík eigingirni, hvílíkt stjórn-
leysi.

Lorente, er hafði aldrei verið gallharður kommúnisti, leit þetta öðrum augum.
Ég sagði við hann fyrirlitlega: „Jafnskjótt og þú ert kominn út fyrir Rússland, 

ferðu að hugsa eins og fasisti.“
Mér er það ljóst nú, að þessi orð mín voru sönnun þess, að ég hafði ekki enn 

losað mig undan áhrifum stalínismans, enda þótt hann hefði bakað mér vonbrigði 
og orðið orsök þess, að ég flýði úr landi. Ég talaði enn eins og sauðtryggur stalínisti, 
er telur, að hver sá maður sé „fasisti“, sem er ekki alveg samþykkur kenningum ráð-
stjórn arinnar rússnesku. Ég hafði komist undan úr landinu, en hafði ekki komist 
undan áróðri þeim, sem þar var haldið uppi. Um síðir átti ég þó að reka mig á það, 
að ég hafði ekki einu sinni sloppið úr því landi að fullu og öllu og að það voru 
hinar síðustu leifar stalínsks hugsunarháttar, sem leiddu til þess, að ég varð fyrir 
skakkafalli.

Í fimm daga vorum við á flækingi um götur Teheran-borgar og nutum frelsisins. 
Við fórum ekki í gistihús. Jafnvel í Persíu geta menn ekki fengið inni í gistihúsi án 
þess að hafa hin réttu skilríki í fórum sínum. En jafnvel þótt allt hefði verið í besta 
lagi með skilríki okkar, höfðum við ekki annað fé en það, sem stöðvarstjórinn hafði 
gefið okkur, og við sáum ekki fram á, að við gætum aflað meira fjár fyrst um sinn. 
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Þess vegna höfðum við ekki efni á því að leigja okkur herbergi á slíkum stað. En 
Te heran er full af ódýrum gistikumböldum, þar sem menn geta fengið að sofa á 
gólfinu og þurfa ekki að hafa nein skilríki í höndum til að fá þar inni. Þar vorum 
við um nætur. Dögunum eyddum við með því að ráfa um markaðstorgin, þar sem 
alltaf var sífelldur mannfjöldi á ferð, og raunar um nætur líka, mikill hávaði, marg-
víslegir litir og ljós.

En við gerðum svo sem ýmislegt annað en að kynnast hinum ýmsu myndum 
götu lífsins í Teheran. Ég svipaðist til dæmis eftir leiðum og aðferðum til að komast 
aftur til Evrópu. Mér hafði borist til eyrna, að einhverjir liðsforingjar eða fulltrúar 
lítils, pólsks hers, sem hefði verið skipulagður í Norður-Afríku, væru staddir í Te-
heran, og væri hlutverk þeirra þar að safna nýliðum í þennan her. Ég gerði ráð fyrir, 
að þeir mundu fáanlegir til að innrita Lorente og mig. Frá Norður-Afríku mundum 
við geta komist til Spánar, og þar mundum við geta skipulagt sveitir skæruliða, sem 
berðust gegn Franco.

Í Teheran fórum við Lorente síðan til sendisveitar pólsku útlagastjórnarinnar, 
sem sat í Lundúnum. Ræðismaðurinn tók okkur með stakri vinsemd og kurteisi 
og bað okkur um að koma þangað aftur næsta dag. Því er nú verr og miður, að við 
gerðum það. Þegar við komum þangað aftur, voru þar fyrir fjórir menn með hand-
vélbyssur. Ræðis maðurinn hafði ætlað, að við værum njósnarar Rússa. Pólverjar 
fóru hið skjótasta með okkur út í bifreið og afhentu okkur hernaðarsendinefndinni 
bresku, sigri hrósandi.

Bretar voru bæði skynsamari og tillitssamari en Pólverjar. Þeir voru ekki lengi að 
komast að þeirri niðurstöðu, að við værum raunverulega flóttamenn frá Ráð stjórn-
ar ríkjunum. En þeir slepptu okkur ekki samt. 

Það var ekki svo óþægilegt varðhald, sem við lentum í að þessu sinni. Bretar fengu 
okkur góð föt og ágæta skó, og síðan stríðólu þeir okkur að auki. Við fengum hrein 
nær föt á tveggja daga fresti, og skipt var um lín á rúmum okkar á hverri viku. Tveir 
þeldökkir þjónar héldu herbergjum okkar hreinum. Við fengum nægar birgðir af 
víni, bjór og tóbaki. Ég hef fengið talsverða reynslu af ýmsum fangelsum. Þetta var 
eitthvert þægilegasta fangelsi, sem ég mundi eftir. En það var frelsisskerðing samt.

Bresku liðsforingjarnir, sem komu til að tala við mig, voru alltaf mjög kurteisir, 
vin samlegir og þægilegir í allri framkomu. Einn þeirra, sem var höfuðsmaður að 
tign, kunni bæði spænsku og ítölsku. Vegna þeirrar hlédrægni, sem var mönnum 
þessum eiginleg, sagði hann mér það ekki fyrr en eftir nokkrar heimsóknir, að hann 
hefði barist sem sjálfboðaliði á Spáni. Hann stakk upp á því við mig, að ég léti þá 
senda mig til Englands, og fullvissaði mig um, að ég mundi ekki verða beðinn um 
að starfa við upplýsingaþjónustu Englendinga. Ég bar fram þá tillögu á móti, að 
þeir sendu mig til Norður-Afríku, því að þaðan ætlaði ég síðan að komast aftur til 
Spánar. Hann svaraði, að hann gæti ekki gert það fyrir mig.

Það var, þegar hér var komið, sem leifarnar af stalínismanum, er enn eimdi eftir 
af í mér, urðu mér að fótakefli. Hefði ég verið skynsamur, hefði ég samþykkt upp á-
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stungu Breta án tillits til þess, hver hinn endanlegi og raunverulegi tilgangur minn 
væri. Þannig hefði ég komið því svo fyrir, að Rússar næðu ekki til mín, og auk þess 
hefði ég færst nær Spáni. En ég hafði drukkið orðbragð kommúnista svo lengi í 
mig, að alltaf kom upp í hugann orðið „heimsvaldastefna“, þegar ég hugsaði um 
Eng land. Mér fannst, að ég mundi gerast svikari við hugsjónir mínar, ef ég færi til 
Englands undir vernd Breta, og bersýnilega af því að þeir höfðu hug á að nota mig 
í sína þágu að einhverju leyti. Ég hafnaði þess vegna þessari tillögu eða uppástungu 
Breta.

Það má vel vera, að ég hafi misst af miklu tækifæri af þessum sökum. Hefði mér 
reynst með öllu ókleift að komast aftur til Spánar, þegar ég hefði verið kom inn 
til Evrópu á annað borð? Hefði ekki einmitt verið rétta augnablikið til að veita 
hand bendi Hitlers og Mússolínis, Franco, úr sessi, þegar veldi þeirra hrundi til 
grunna? Hefði þá ekki verið hægt að reisa úr rústum einræðisríkis Francos raun-
veru legt spænskt kommúnistaríki, sem hefði verið óháð valdboðum fra Moskvu? 
Ég hugsaði ekki um neitt af því tagi um þessar mundir. Ég var enn fastur í gildru 
komm únistavígorða um Bretland og breska heimsvaldastefu. Og af þessu leiddi, 
að ég glataði möguleikanum til að vera nærstaddur og viðbúinn, þegar Franco var 
í hættulegastri aðstöðu. Ég missti þar tækifæri til þess að breyta gangi veraldar-
sögunnar.

Hin andlega blinda mín á þessu tímabili kom þó ekki í veg fyrir, að ég sæi, 
hversu vinsamlegir þessir bresku foringjar voru. Mér var ljóst, að þeir gerðu það, 
sem þeim var unnt, fyrir okkur án þess að ganga óheppilega langt í því efni. En ég 
endur galt góðsemi þeirra á hinn ódrengilegasta og heimskulegasta hátt. Lorente og 
ég höfðum verið fangar Breta frá því í októbermánuði 1944 fram í janúarmánuð 
1945, þegar við afréðum að strjúka. Heppilegasti tíminn til þess að framkvæma 
flótta var, þegar við vorum látnir viðra okkur í fangelsisgarðinum. Um klukkan 
fimm síðdegis fóru þrír íranskir hermenn með okkur út í garðinn, sem var allstór, 
og var veggur milli hans og sjúkrahúss Teheran-borgar. Litlar dyr voru á veggnum 
um það bil 160 metra frá þeim stað, þar sem við vorum látnir ganga fram og aftur 
okkur til hressingar. Verðirnir voru vopnaðir rifflum og löngum hnífum, en þeim 
leidd ist starfinn, svo að þeir höfðu ekki nánar gætur á okkur.

Einn daginn, þegar myrkrið var að skella á, tókum við á sprett til hurðarinnar 
á veggnum. Varðmennirnir tóku á rás á eftir okkur, kölluðu til okkar og veifuðu 
hníf unum yfir höfði sér. Til allrar hamingju fyrir okkur gripu þeir ekki til byssanna. 
Tveir þeirra náðu okkur rétt við dyrnar, en sá þriðji hljóp út úr garðinum, sennilega 
til þess að sækja hjálp.

Varðmaðurinn, sem réðst á mig, særði mig tvívegis með hnífi sínum, í annað 
skiptið á fjórum fingrum hægri handar, en í hitt skiptið kom hann lagi á höfuð mitt 
og veitti mér sár þar. Ég greiddi honum högg, svo að hann féll við, og sneri mér 
síðan við, en um leið sá ég Lorente hníga til jarðar. Hermaðurinn, er hafði ráðist 
á Lorente, sneri sér þá að því að hjálpa félaga sínum í stað þess að leggja til atlögu 
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við mig, og höfðu þau mistök mikil áhrif á úrslit flóttatilraunarinnar. Ég slöngvaði 
Lor ente á aðra öxl mína, ruddist út um dyrnar og var horfinn í myrkrið eftir fá-
einar sekúndur. Lorente hafði fengið lag skammt frá náranum, og liðu nokkrar 
klukku stundir, uns hann var fær um að ganga, en okkur tókst að sleppa, af því að 
sjúkrahúsið var í útjaðri borgarinnar, þar sem byggðinni sleppti.

Við komumst undan, en af flótta okkar leiddi ekki aðeins það, að Rússar voru á 
hnotskóg eftir okkur, heldur og Persar og Bretar. Til allrar óhamingju fór þetta svo, 
að það voru Rússar, sem náðu okkur.

Við óðum hægt gegnum snjóinn, og sólin skein í heiði. Sólbirtan var svo mikil, 
að ég fór bráðlega að finna til í augunum. Í fyrstu tók ég það til bragðs að lygna 
aftur augunum, síðan lokaði ég þeim næstum, svo að aðeins var örlítil rifa milli 
hvarm anna, en loks gat ég ekki annað en gripið höndunum fyrir augun til að verja 
þau birtunni. En þá var það um seinan. Ég varð að gefast upp og kannast við það, 
að ég sæi ekkert annað en bjarma — ég var orðinn snjóblindur.

Þegar svo var komið, varð Lorente að leiða mig við hönd sér. Við stefndum 
suður á bóginn í átt til Persaflóa, en okkur hafði þó ekki miðað meira en svo sem 
130 kílómetra. Ég hafði hugsað mér, að við reyndum einhvern veginn að finna 
járn brautarlínu, sem lægi til réttrar áttar, og síðan gerðum við tilraun til að komast 
upp í flutningalest, sem við gætum tekið okkur far með. Við Lorente höfðum báðir 
leikið þetta með góðum árangri í Rússlandi og héldum því, að við mundum ekki 
síður geta notað þetta bragð í Persíu. En Lorente var ekki eins vanur að halda réttri 
stefnu og ég, og leið því ekki á löngu, að hann varð að kannast við það fyrir mér, 
að hann væri orðinn villtur. Hann sagði mér, að lítið þorp væri í augsýn, en við 
drógum í efa, að óhætt mundi vera að fara þangað og leita þar ásjár manna.

Rétt í sama mund heyrðum við hávaða í vél ekki langt undan, og gekk hún mjög 
óreglulega.

„Bíddu hérna, ég skal aðgæta, hvað hér er um að vera,“ mælti Lorente. Ég beið 
og hélt höndum fyrir augum, þangað til hann sneri aftur úr rannsóknarförinni.

Það kom á daginn, að vélin, er við heyrðum í, var úr verksmiðju, sem var eign 
Armeníu manns nokkurs. Maður þessi kunni rússnesku, og Lorente leit svo á, að 
óhætt mundi vera að treysta honum. Tók hann mig síðar við hönd sér aftur og 
leiddi mig til verksmiðjunnar. Armeníumaðurinn tók okkur einkar vinsamlega, og 
baðaði hann augu mín í tevatni, svo að mjög dró úr sviðanum. Þegar því var lokið, 
gaf hann okkur að eta.

Meðan þetta gerðist, var vélin í gangi sem áður. Hún hóstaði oft og þagnaði 
stund um alveg, en fór síðan af stað á nýjan leik. Armeníumaðurinn spurði okkur, 
hvort við hefðum svo mikið vit á vélum, að við gætum gert við vélina fyrir hann, því 
að hún lagði til orkuna fyrir verksmiðjuna. Við gerðum ráð fyrir, að við mundum 
geta það. Svo vildi til, að Lorente var góður vélamaður, því að hann var vanur að 
fást við flugvélahreyfla.
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„Ef þið getið fengið hana til að ganga eðlilega, þá skal ég launa ykkur það með 
því að greiða ykkur fimmtíu turneri,“ sagði Armeníumaðurinn við okkur.

Það er óhætt að segja, að við hefðum verið efnaðir menn, ef við hefðum fengið 
fimmtíu turneri milli handanna. Lorente tók þess vegna þegar til óspilltra málanna, 
tók vélin alla í sundur, og ég hljóp undir bagga með honum, þegar ég gat vegna 
augn anna, og um síðir lánaðist okkur að gera svo vel við hana, að hún malaði eins 
og ánægður köttur.

Armeníumaðurinn þóttist himin höndum tekið hafa. Hann leyfði okkur að búa 
hjá sér í nokkra daga og fór meira að segja með okkur á veiðar. Vitanlega létum við 
þess aldrei getið, hverjir við værum eða að við hefðum flúið frá Rússlandi. Þegar 
við þóttumst vera búnir að hvílast nægilega lengi og vorum reiðubúnir að halda 
ferðinni áfram, báðum við hann um þessar fimmtíu turneri, er hann hafði heitið 
okkur að launum.

„Ég hefi ekki svo mikið reiðufé hér,“ svaraði hann þá. „Ég verð að skreppa til 
Te heran og sækja það.“

Þegar hann var farinn þessara erindagerða, sagði ég við Lorente, að mér litist 
ekki á þetta, og teldi ég hyggilegast, að við legðum tafarlaust af stað.

„Án þess að bíða eftir peningunum?“ spurði hann.
„Ef hann hefir þá farið til þess að sækja peningana …“ svaraði ég.
En Lorente hélt, að ég tortryggði manninn að ástæðulausu, því að hann hefði 

verið okkur svo góður, og ég lét hann telja mig á að bíða eftir honum — því miður.
Morguninn eftir heyrðum við, að bifreiðum var ekið að húsinu úr ýmsum áttum 

sam tímis. Armeníumaðurinn okkar var kominn aftur, en með honum var nú sveit 
manna úr NKVD-liðinu, og voru þeir vopnaðir handvélbyssum. Þeir höfðu farið 
sam tímis eftir þremur vegum til að vera vissir um, að við gengjum þeim ekki úr 
greipum.

Þessi góðhjartaði Armeníumaður hafði slegið margar flugur í einu höggi. Hann 
hafði fengið viðgerð á vélinni sinni. Hann hafði sparað sér fimmtíu turnera útgjöld, 
og sennilega hafði hann auk þess unnið til nokkurrar umbunar. En það var þó 
mest um vert, að hann hafði komið sér í mjúkinn hjá NKVD-lögreglunni, sem var 
almáttug á þessum slóðum.

Í fyrstu gerðum við tilraunir til þess að þræta fyrir það, að við hefðum komið frá 
Rúss landi, og héldum því ákveðið fram, að við værum búsettir í Persíu. Sögðum 
við, að þannig stæði á ferðalagi okkar þarna, að við værum að svipast eftir vinnu. 
Armeníumaðurinn benti á hinn bóginn á það, að við kynnum báðir rússnesku, en 
ekki orð í persnesku. Þá töldu Rússar, að ekki þyrfti frekar vitnanna við. Þeir létu 
okkur upp í bifreið, fluttu okkur aftur til Teheran og létu aka okkur rakleiðis til 
bú staðar rússneska ræðismannsins. Okkur gafst aldrei tækifæri til að leita á náðir 
persneskra yfirvalda.

Dýrkeypt reynsla færði okkur þess vegna heim sanninn um það, hversu mikil 
áhrif Rússa voru í þessum hluta Persíu um þetta leyti. Útsendarar Rússa nutu 
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frelsis til að handtaka menn á erlendri grund! Mér hefur verið sagt, að NKVD 
hafi handtekið næstum 200.000 Persa, flutt þá með valdi norður yfir landamærin 
og sett þá í þrælkunarbúðir sínar. Persía naut svo lítils, raunverulegs sjálfstæðis, 
að þegnar hennar gátu jafnvel ekki verið vissir um að njóta verndar laga síns eigin 
lands. Við hverju máttu þá erlendir menn búast?

Þegar komið var í bústað ræðismannsins, vorum við settir í klefa, og síðan hóf-
ust yfirheyrslurnar. Ég hafði gætt þess vandlega að segja ekki rétt til nafns míns, 
en ung kona, er var kölluð inn til okkar til að vera túlkur, hafði starfað á Spáni, 
með an borgarastyrjöldin geisaði, og hún kannaðist þegar við mig — sá, að ég var 
El campesino. Það var ekki til neins fyrir mig að þræta. Stúlkan lét engan bilbug á 
sér finna. Mál mitt varð „sérstakt málefni“, ég var skilinn frá Lorente og fluttur að 
næturþeli við margvíslegar varúðarráðstafanir til fangelsis, sem var rösklega tuttugu 
kílómetra fyrir utan Teheran.

Á leiðinni þangað varð ég heltekinn óviðráðanlegri örvæntingu. Mig langaði að 
neyða mennina, er voru látnir gæta mín, til að ráða mér bana. Meðan ég var í bif-
reiðinni, byrjaði ég að orga og brjótast um á hæl og hnakka af öllu afli. En það er 
ekki neinn hægðarleikur að velja sér dauðdaga, þegar maður hefur lent í klónum á 
NKVD. Verðirnir vöfðu aðeins frakka um höfuðið á mér og kæfðu þannig óp mín 
og kæfðu mig næstum líka — en þó ekki alveg.

Hinn nýi klefi minn var dimm og rök neðanjarðarhola. Ég var leiddur frá henni 
til yfirheyrslnanna. NKVD-foringjarnir litu svo á, að fötin og skórnir, sem ég 
hafði fengið hjá Bretum, væru sönnun gegn mér, ég hefði fengið hvort tveggja sem 
greiðslu fyrir að ganga í njósnasveitir þeirra. Þegar ég andmælti þessu, kvaðst ein-
mitt hafa neitað að ganga þeim á hönd, og að ég ætti ekki aðra ósk heitari en að 
kom ast til Spánar og berjast þar gegn Franco, börðu þeir mig miskunnarlaust, þar 
til ég féll í öngvit. Ég hafði verið látinn í myrkraklefann, þegar ég raknaði aftur úr 
rot inu. Ég gat ekki fylgst með tímanum, meðan ég var látinn dúsa þarna, en ég geri 
ráð fyrir, að það hafi verið fimm eða sex dagar, þangað til ég var fluttur til annarrar 
NKVD-miðstöðvar í Persíu. Þeir flutningar fóru einnig fram að næturlagi, og ég 
var hafður í járnum á höndum og fótum á meðan.

Þar var ég yfirheyrður á nýjan leik og barinn, þar til ég missti rænuna. Að þessu 
sinni stóðu þessar hörmungar í átta eða níu daga. Loks voru fimm NKVD-menn, 
sem voru vopnaðir handvélbyssum, látnir flytja mig aftur til Ráðstjórnarríkjanna 
— til fangelsisins mikla, sem ég hafði strokið frá í upphafi. Gremjan, sem ég hafði 
fundið til, þegar ég fór yfir landamærin til Persíu, var sem ekkert í samanburði við 
þá reiði, er gagntók mig, þegar ég var fluttur norður yfir landamærin aftur.

Varðmenn mínir fluttu mig til Bakú og vildu helst skilja mig eftir í fangelsinu 
þar, en þegar yfirvöld fangelsisins í borginni neituðu með öllu að taka við mér, urðu 
varðmennirnir nauðugir viljugir að fara með mig lengra, alla leið til Tbílísí, en þar 
var héraðsmiðstöð fyrir gagnnjósnasveitirnar. Það fyrsta, sem lögreglan í Tbílísí tók 
sér fyrir hendur gagnvart mér, var að færa mig úr ensku fötunum og skónum, sem 
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mér hafði verið gefið. Hún tók og frá mér sokka og vasaklút, og þess í stað var mér 
feng inn sóðalegur einkennisbúningur hermanns úr Rauða hernum. Síðan var ég 
skilinn eftir í klefa mínum í fimm daga, einn og án þess að fá vott eða þurrt.

Þegar þessir fimm dagar voru á enda, var hurðinni á klefa mínum lokið upp, 
og inn gekk maður, er ávarpaði mig með nafni þægilegri og vinsamlegri rödd. 
Hann kynnti sig sem Níkítín höfuðsmann og kvaðst vera rannsóknardómari. Hjá 
honum frétti ég meðal annars, að Campillo hefði raunverulega verið handsamaður, 
skömmu eftir að hann skildi við okkur. Hafði hann verið hafður í haldi í fangelsinu 
í Tbílísí um skeið, en var nú geymdur í Lúbjanka-fangelsinu í Moskvu. Enda þótt 
hann hefði verið pyndaður, hafði framburður hans verið okkur báðum í hag, mér 
og Lorente. Lorente var geymdur í klefa, sem var skammt frá klefa mínum. Hjá 
hon um og Campillo fékk Níkítín höfuðsmaður nákvæma lýsingu á því, hvernig 
við hefðum hagað flótta okkar. Báðir höfðu staðfest það, sem ég hafði haldið fram 
ósveigjan lega frá upphafi, að tilgangur okkar hefði ekki verið annar en að komast 
aftur til Spánar og hefja þar baráttu gegn Franco. Níkítín ráðlagði mér og óskaði 
eftir því, að ég undirritaði yfirlýsingu um þetta, og gerði ég það.

Níkítín fór ekki í launkofa með það, að við Lorente mundum brátt verða fluttir 
til Lúbjanka-fangelsisins, og þar mundi yfirheyrslum yfir okkur verða haldið áfram, 
en síðan mundum við verða sakaðir um njósnir. Hann fór ekki heldur leynt með 
það gagnvart mér, að ég mundi sennilega verða pyndaður. En hann var ævinlega 
vin sam legur og tillitssamur, gaf mér tóbak og sá svo um, að ég fengi nóg að borða. 
Þessir tíu eða tólf dagar, sem ég var hafður í haldi í fangelsinu í Tbílísi voru undan-
tekning — hinir einu sinnar tegundar, meðan ég var í fangelsum Rússlands — 
alveg eins og Níkítín höfuðsmaður var einstakur maður í þeim hræætuhóp, sem 
hefur svonefnd réttarfarsmál í Ráðstjórnarríkjunum með höndum. Ég mun alltaf 
verða honum þakklátur — eða minningu hans, því að menn af hans tagi verða 
aldrei langlífir í slíku starfi.

Þegar ég var látinn í fangajárnbrautarlest, sem átti að fara til Moskvu, hafði ég 
safnað kröftum á ný að nokkru leyti. Það var heppilegt, því að ég þarfnaðist þeirra 
strax. Vagninn okkar, sem kallaður var „þrjátíuáravagninn“, var ætlaður mönnum, 
sem höfðu verið sekir fundnir um njósnir, en það táknaði ævilanga fangavist, enda 
þótt hinn opinberi dómur hljóðaði aðeins upp á fimmtán, tuttugu eða tuttugu 
og fimm ár þrælkunarvinnu. Klefinn, sem mér var hrundið inn í, rúmaði fjóra 
far þega. Við vorum látnir vera sextán í honum. Þegar hurðinni var lokað, voru 
þrengslin svo mikil, að við vorum eins og þéttur kjötkökkur. Og þegar lestin var 
lögð af stað, var klefahurðinni ekki lokið upp í hálfan fimmta sólarhring.

Þannig vorum við fluttir yfir þvert Rússland, órofin þröng af sársvöngum, 
þyrstum, hálfköfnuðum vesalingum, sem sukku niður fyrir það að vera mannlegir. 
Við gátum ekki hreyft okkur, svo að við þjáðumst af óviðráðanlegum vöðvakrampa. 
Við sváfum standandi upp á endann, og þannig sinntum við einnig þörfum okkar. 
Með hverri klukkustundinni sem leið, varð andrúmsloftið í þessum fúla klefa 
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ógeðslegra. Meðan lestin hélt ferð sinni áfram, seig á okkur einhvers konar mók, 
heilinn hætti að geta hugsað og við fundum ekki til framar.

Í Rostov var klefahurðinni lokið upp. Við fengum sem snöggvast að anda að 
okkur hreinu lofti, okkur var gefinn vatnsopi að drekka og örlítið að eta. Ég drakk 
fyrst, því að þorstinn hafði kvalið mig enn meira en hungrið. Síðan sneri ég mér 
að matnum. Hverjum okkar voru fengin þrjú hundruð grömm af svörtu brauði 
— og nokkra saltfiskbita. Ég bragðaði á fiskinum. Hann var svo saltur á bragðið, 
að ég neyddi mig til að eta hann ekki. Ég hafði heyrt sögur um fanga, er voru 
fluttir langar leiðir eins og við og urðu vitskertir eða dóu af þorsta eftir að hafa etið 
þennan salta fisk, áður en þeir voru lokaðir aftur inni í klefa sínum. Við höfðum 
enga hugmynd um, hvenær við mundum fá vatnsopa aftur. Ég þorði þess vegna 
ekki að hætta á að leggja mér fiskinn til munns og borðaði aðeins brauðið.

Síðan var klefahurðinni lokað á nýjan leik, og lestin rann af stað eins og áður. Við 
höfðum orðið heldur hressari af að anda að okkur hreinu lofti, fá vatn að drekka 
og brauð að borða, en fyrir bragðið fundum við aðeins enn sárar fyrir hryllingi 
ferða lagsins, uns á okkur rann sami tilfinningadoðinn og áður. Er lestin hafði verið 
fimm daga til viðbótar á ferðinni, var okkur loks hleypt út úr henni, þegar komið 
var til Moskvu.

Þegar við losuðum okkur þar úr kösinni, hver af öðrum, og stauluðumst út 
úr klefanum, féllu tvö lík á gólfið. Tveir félagar okkar voru látnir, og þeir hlutu 
að hafa verið dauðir nokkurn tíma. Þeir höfðu gefið upp öndina standandi, en 
þrengsl in höfðu verið svo mikil, að þeir höfðu ekki getað hnigið niður, og enginn 
okkar hafði veitt því eftirtekt, þegar þeir létust. Nályktin var ekki sterkari en hinn 
al menni ódaunn, og það hafði ekki verið neitt undarlegt, þótt þeir bærðu ekki á 
sér, þar sem enginn gat hrært legg eða lið. Þeir höfðu dáið í óttalegri einveru innan 
um þjáningabræður sína. 
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Lúbjanka

Þegar ferðalaginu í fangalestinni var lokið, tók við för í fangabifreið. Var þetta 
gríðarstór, gluggalaus bifreið með gangi eftir miðju, en sitt hvorum megin við hann 
voru átta eða níu smáklefar. Varðmaður hratt mér hranalega inn í einn af klefum 
þessum. Andlit mitt var fast upp við hlið bifreiðarinnar, en hurðin þrýsti á bakið á 
mér. Með þessum hætti var ég fluttur til Lúbjanka-fangelsisins einn af fyrstu dög-
un um í mars 1945.

Til að byrja með var ég hafður í haldi í „sobatsnjík“ — það er að segja hundaklefa. 
Þetta var smáskonsa, þar sem aðeins var hægt að standa eða sitja á stól, en þá námu 
hné manns við hurðina. Eftir tvær klukkustundir var ég færður til læknisskoðunar, 
sem var í rauninni ekki annað en vægðarlaus og nákvæm leit á líkama mínum, ef 
ég skyldi hafa leynt einhverju á mér. Leit þessa framkvæmdi kona nokkur, er hafði 
hina rauðu stjörnu höfuðsmanns í NKVD-liðinu á hvítum sloppnum, sem hún var 
í. Mér hefur skilist, að konur séu látnar framkvæma þessar nákvæmu athuganir til 
að gera smán karlmanna sem allra mesta. Hún framkvæmdi hlutverk sitt hrottalega 
og með algeru tilfinningaleysi. Þegar hún hafði snúið augnalokunum við, fann 
ég til í þeim í fjóra daga samfleytt. Athugunin á eyrunum var í því fólgin, að hún 
rak vír upp í þau og blæddi úr þeim á eftir. Ég get ekki fengið mig til þess að gefa 
lýs ingu á því, hvernig hún kannaði á mér endaþarminn og getnaðarfærin. Síðan 
rann sakaði hún á mér munninn og hálsinn með röri, sem lítil ljósapera var fest á. 
Meðan á þeirri rannsókn stóð, seldi ég upp fjórum sinnum — og var til þess ætlast. 
Í upphafi rannsóknarinnar var ég látinn gleypa brauðbita og lítra af freyðandi vatni, 
sem var með sápubragði. Þetta var gert til þess, að ég kastaði upp hverju því, sem 
ég hefði ef til vill reynt að leyna með því að gleypa það.

Mér leið illa, þegar þessum rannsóknum var lokið — ég var fullur viðbjóðs 
og mér fannst, að mér hefði verið sýnd slík smán, að því yrði ekki með orðum 
lýst. Til að framlengja smánina, sem var eitt helsta vopn húsbændanna í Lúbjanka, 
voru mér ekki fengin aftur föt mín, heldur var ég látinn fara til hundaklefa míns 
alls nakinn. Ég var látinn vera nakinn alla nóttina — marsnótt í Moskvu! Næsta 
morgun voru mér fengnar stuttar buxur, sem náðu mér aðeins niður að hné, auk 
skyrtu, og vantaði á hana aðra ermina. Fangaverðirnir þarna voru glöggir sál fræð-
ingar. Þeir gerðu sér grein fyrir því, að harmar geta aukið mönnum afl og vakið 
til finningar þeirra fyrir mannlegum virðuleik, og af þessu leiddi, að þeir urðu að 
breyta þjáningunum í eitthvað, sem væri broslegt og hlægilegt. Það er erfitt að gera 
sér grein fyrir því, hvort mér hafi fundist, að nekt mín — skorturinn á því skjóli, 
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sem maður er vanur að njóta af fötunum — hefði meiri áhrif í þá átt að draga úr 
sið ferðisþreki mínu eða fíflsbúningurinn, er gerði það að verkum, að ég gat ekki 
horft upp á nokkurn mann án þess að finna fyrir því, að ég væri hafður að háði og 
spotti.

Ég var látinn vera í hundakofanum í sex sólarhringa án þess að hafa neitt annað 
fyrir stafni en að bíða — eftir hverju? — og hvíla mig á að sitja með því að standa 
og á því að standa með því að sitja. Varðmaður, er stóð úti fyrir hurðinni, hafði 
nánar gætur á mér gegnum Júdasarskjáinn, eins og til þess að láta mig vita: Meðan 
þú ert hér, getur þú ekki hreyft þig að neinu leyti, án þess að við fylgjumst með því. 
Þetta var það fyrsta, sem mér lærðist í Lúbjanka-fangelsinu.

Næst var ég látinn í klefa, þar sem fimm fangar voru þegar fyrir. Þeir voru svo 
fölir í andliti, þrotnir að kröftum og grindhoraðir, að ég hélt í fyrstu, að ég væri í 
sjúkra klefa og að menn þessir þjáðust af einhverjum alvarlegum sjúkdómi. Í skjóli 
há vaðans, sem vörðurinn gerði, þegar hann læsti klefahurðinni að baki mér, hvísl-
aði einn mannanna — ég komst síðar að því, að hann var Lithái — að mér: „Þú 
verður hér í ár, nema þú verðir dauður áður.“

Ég svaraði hiklaust: „Það er ekki svo auðvelt að koma mér fyrir kattarnef!“
Mennirnir litu allir á mig með undrun og meðaumkun. Þeir hljóta að hafa 

hugsað með sjálfum sér: Hann er nýr hérna. Hann veit það ekki ennþá. Ég geri ráð 
fyrir, að ég hafi verið settur í klefa hjá þessum aumu, hálfdauðu mönnum, til að ég 
gæti fengið að sjá, hvernig framtíðin mundi leika mig.

Klefinn okkar var um það bil fjórir og hálfur metri á annan veginn, en tveir 
og hálfur á hinn. Þrjú flet voru meðfram hvorum langvegg klefans. Þau voru of 
stutt til þess, að meðalmaður gæti teygt úr sér á þeim, og við urðum þess vegna 
að liggja í hnipri, þegar við vorum sofandi. Neðri hluti veggjanna var málaður 
með óhreinum, sjúklegum, grænum lit, en efri hlutinn sterkum okkurgulum. Hvor 
litur inn um sig var óþægilegur í sjálfu sér. Þegar maður sá þá báða saman dag eftir 
dag og viku eftir viku, ætlaði hann að sturlast af því. Þetta var tiltölulega lítilfjörlegt 
atriði — því að hvað gerir það til, þótt veggir séu ljótir og leiðinlegir? — en það var 
þó eitt þeirra smáatriða við stjórn fangelsisins, sem var til þess ætlað að hafa jafnvel 
áhrif á skilningarvit hinna tilfinningahörðustu fanga.

Vöðvar okkar urðu stirðir og ónothæfir, af því að við gátum ekki teygt úr okkur, 
meðan við sváfum, og vegna þess hversu hreyfingarlausir við urðum að sitja um 
daga — og mun ég koma nánar að því, áður en langt líður. Sjónskynjun okkar tók 
út kvalir vegna þess, hversu ljótt umhverfið var. En heyrnarskynjun okkar kvaldist 
einnig, og það var af því, að sífelld þögn ríkti. Veggirnir voru svo þykkir, að þeir 
einangruðu öll hljóð. Okkur var bannað að ræðast við í klefanum, og hljóðnemi, 
sem komið var fyrir inni hjá okkur, gerði verðinum á ganginum kleift að heyra 
lægsta pískur. Það var sérstaklega erfitt að hlýða þessari reglu. Það hefði verið hægt 
að draga úr óþægindunum og rjúfa einhæfni vistarinnar þarna, ef við hefðum getað 
umgengist eins og menn og mátt njóta félagsskapar í okkar hópi, en við urðum að 
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verjast hinni mannlegustu löngun, sem fólgin er í því að talast við, því að okkur var 
bannað að mæla orð af vörum.

Dagurinn okkar hófst klukkan fimm á morgnana. Þá urðum við að fara fram úr 
fletunum, þar sem við höfðum legið í hnipri um nóttina, og veittist okkur þá sjö 
mínútna frestur til að fara á salerni. Salernið var aðeins eitt, og við áttum allir — sex 
manna hópur — að nota það á þessum sjö mínútum. Þetta var eina tækifærið, sem 
við höfðum til þess allan liðlangan daginn. Í klefanum reyndum við að hafa hemil 
á þörfum líkamans, en það var sjaldgæft, að við gætum allir haldið í okkur í tuttugu 
og fjórar klukkustundir.

Þær sjö mínútur, sem við vorum ekki í klefanum, notuðu fangaverðirnir til þess 
að framkvæma nákvæma leit í honum. Þegar við komum aftur, höfðum við tvær 
stundir til þess að hreinsa klefann hátt og lágt. Við urðum að strjúka af fletunum 
með dulu, sem var vætt í steinolíu, og síðan áttum við að sópa af gólfinu með sófli. 
Ef vörðurinn uppgötvaði, að við hefðum skilið eftir hinn minnsta blett, þá vorum 
við látnir vinna við hreingerninguna í tvær stundir til viðbótar. Þetta hefði getað 
verið heldur betra en að sitja auðum höndum, en af því að við vorum þreyttir og 
mátt lausir, var hér raunverulega um refsingu að ræða.

Þegar við höfðum lokið hreingerningunni, fengum við morgunverðinn okkar, 
sem var um 100 grömm af svörtu brauði og krús með volgu vatni. Þá tók við 
ný aðferð til þess að pynda okkur. Við hefðum helst kosið að mega leggjast fyrir 
á fletunum, þótt óþægileg væru, til að hvílast eftir stritið. Reglan var hins vegar 
sú, að við urðum að sitja teinréttir á þeim með fætur og hné saman og með bók 
í höndum. Við máttum ekki slaka á vöðvunum andartak og urðum að gæta þess 
að sitja alltaf teinréttir. Hver okkar hélt á bók, og okkur langaði til þess að lesa, en 
fangelsisreglugerðin mælti svo fyrir, að hver fangi ætti að horfa án afláts á gægju-
gatið á hurðinni. Ef einhver okkar gleymdi sér og leitaðist við að líta í bók ina, 
var hurðinni hrundið upp næstum samstundis, og varðmaðurinn kenndi söku-
dólgnum að hlýða reglunum með því að greiða honum vel útilátin högg.

Klukkan eitt eftir hádegi var okkur færður hádegismaturinn. Það gerðist eftir 
reglum, sem voru næstum ótrúlegar. Maður, er var búinn sem veitingaþjónn, í 
kyrtli og með háa og skínandi hvíta húfu, kom inn með silfurbakka, og á honum 
voru diskar undir silfurhlífum — og á hverjum diski barst okkur þannig enn um 
hundrað grömm af svörtu brauði auk heitrar súpu, sem gerð var úr tómötum og súru 
káli. Það var hámark þaulhugsaðrar grimmdar að láta svo snyrtilegan, glæsilegan 
veitinga þjón færa aumum mönnum í hryllilegu húsnæði svo ómerkilegan mat. 
Þetta var enn eitt sýnishorn þess grimmdarháðs, er bugaði okkur ekki síður en 
sjálfar þjáningarnar.

Milli klukkan hálftvö og tvö var okkur leyfilegt — og réttara sagt skipað — að 
liggja á fletum okkar. Frá klukkan tvö til sjö urðum við síðan aftur að sitja teinréttir 
og hreyfingarlausir og stara án afláts á gægjugatið. Kvöldskammturinn var færður 
okkur klukkan sjö, og var hann endurtekning á hádegisverðinum. Þegar honum 
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var lokið, vorum við enn látnir sitja hálfa klukkustund á fletunum, og enn áttum 
við að stara á gægjugatið. Þegar klukkan var níu, áttum við að fara í rúmið. Já, 
við áttum að fara í rúmið, en við áttum ekki að fá að njóta hvíldar. Það kom ekki 
heim við aðra meðferð á okkur, að fangarnir ættu að geta safnað nýjum kröftum að 
einhverju leyti um nætur.

Ég hef þegar tekið það fram, að fletin hafi verið svo stutt, að ógerningur hafi 
verið að liggja öðru vísi á þeim en í hnipri, en það var þó ekki allt, sem geta þarf 
um þau, fjarri því. Fangelsisreglurnar mæltu svo fyrir, að fangi yrði að teygja úr 
hand leggjunum ofan á ábreiðunni, hversu mikill sem kuldinn væri, og hann átti 
auk þess að halda höndunum þannig, að vörðurinn úti á ganginum sæi þær öllum 
stundum. Þar að auki átti fanginn að snúa andlitinu alltaf til dyra, jafnvel þegar 
hann svaf — ef honum tókst á annað borð að festa blundinn — svo að það fyrsta, 
sem hann sá, þegar hann opnaði augun, var þetta sívökula gægjugat.

Ef varðmaðurinn veitti því eftirtekt, að einhver fanganna hafði bylt sér í svefni, 
svo að hann lá öðru vísi en reglurnar mæltu fyrir, þá ruddist hann samstundis inn 
í klefann og ýtti við manninum, þar til hann vaknaði. Varðmaðurinn var ekki í 
neinum vandræðum með að hafa gætur á þessu, því að sterkt rafmagnsljós var látið 
loga allar nætur, og það skar gegnum augnalokin og inn í heila okkar meira að segja 
í svefni. Og svefninn verðskuldaði í rauninni alls ekki það nafn. Við hrúguðum 
þreytu næturinnar á þreytuna frá deginum, og síðan vöknuðum við þreyttari en við 
höfðum verið, þegar við fórum að taka á okkur náðir.
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Herbergi 967

Hvaða atriði í stjórnarháttum fangelsisins átti mestan þátt í líkamlegri og and-
legri upplausn fanganna í Lúbjanka?

Hungrið var erfitt að þola, þótt ekki hefði komið fleira til. Fangi í Lúbjanka 
hefði ekki getað orðið hungurmorða, þótt hann hefði langað til þess. Menn voru 
van nærðir af mikilli þekkingu og kerfisbundið, svo að þeir breyttust í skepnur 
vegna matarskorts. Líkaminn tók út þjáningar, fann til óviðráðanlegrar löngunar í 
mikinn mat, fangann langaði til að eta fylli sína einu sinni og þá af einhverri ann-
arri fæðu en þessu eilífa svarta brauði og kálsúpu.

Svefnleysið var þungbærara. Þegar við risum úr rekkju, enn þreyttari en þegar 
við tókum á okkur náðir kvöldið áður, fundum við, hvernig sljóleikadoði leitaði á 
okkur. Við fundum, að augun sukku jafnt og þétt dýpra í tóftirnar, húðin strengdist 
æ meira á beinunum og við vorum svo innantómir, að það var eins og allt líf hefði 
verið sogið úr okkur.

Verst var þó augað, sem lét okkur aldrei í friði. Þegar við störðum án afláts á 
gægju gatið, eins og mælt var fyrir í reglugerð fangelsisins, sáum við að baki því 
auga varðmannsins, er leit aldrei af okkur. Við gátum aldrei sloppið frá hinu vökula 
augnaráði hans. Sáum við auga þetta í raun og veru? Svo virtist, því að varðmaðurinn 
var samstundis kominn inn í klefann til okkar í því skyni að veita okkur ráðningu, 
ef við litum undan, þótt ekki væri nema andartak. Og þó spyr ég sjálfan mig, hvort 
það hafi getað verið líkamlega mögulegt, að augað hafi verið við Júdasarskjáinn 
öllum stundum. Áreynslan hlaut að hafa verið eins mikil fyrir vörðinn og okkur. 
Það getur verið, að skipt hafi verið um verði með stuttu millibili. Ef til vill hefur 
mál uðu auga stundum verið brugðið fyrir Júdasarskjáinn handan hurðarinnar. Við 
hefðum ekki getað komið nægilega nærri henni til að ganga úr skugga um það án 
þess að kalla yfir okkur miskunnarlausa hegningu. Hvað um það, við bárum ekki 
brigður á þetta eða reyndum að brjóta það til mergjar, meðan við vorum í haldi 
þarna. Það skipti ekki heldur máli. Aðalatriðið var, að við héldum, að augað væri 
þarna, og trúðum því, að við sæjum það.

Við sáum það dag og nótt, í vöku og svefni. Ef við fengum martröð, snerist 
hún ævinlega um gægjugatið á hurðinni og augað handan þess. Þegar við sátum 
hreyfingar lausir á fletum okkar, kvaldir af næstum óviðráðanlegri freistingu til að 
hreyfa okkur, virtist gatið með auganu, sem við urðum að stara á, verða æ stærra og 
stærra, þangað til það fyllti allt sjónarsvið okkar. Stundum virtist það fara í eintóma 
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hringi, alltaf hraðar og hraðar, og þá dró það ruglingslegar hugsanir okkar inn í 
hring iðu algers tóms og auðnar.

Litháinn þjáðist meira en við hinir af álögum þeim, sem þetta lagði á okkur. Augu 
hans virtust ætla út úr höfðinu á honum, og þau fylgdu ímyndaðri hringhreyfingu 
gægju gatsins. Síðan fór slefa að renna úr munnvikjum hans, og hann tók að hreyfa 
höfuðið í litla hringi. Leið þá sjaldnast nema andartak, þangað til varðmaðurinn 
ruddist inn í klefann, lét höggin bylja á líkama fangans, sem var of magnþrota til að 
veita minnstu mótspyrnu, og hratt honum síðan, uns hann sat eins og fyrir var mælt 
í reglum fangelsisins. En ekki leið á löngu, áður en höfuð Litháans byrjaði aftur að 
hreyfast, eins og af sjálfu sér, alltaf í hring, en augu hans litu ekki af gægjugatinu 
og auganu bak við það.

Þarna var mannleg vera í upplausn.
Einu sinni í viku varð þó breyting á daglegum gangi viðburðanna. Þá kom 

læknir, sem var majór að tign, inn í klefann til okkar, og voru í för með honum 
tveir yfirmenn úr NKVD-liðinu. Læknirinn var hinn vinsamlegasti í okkar garð, 
og spurði hann hvern fanga fyrir sig, hvernig hann væri til heilsunnar, og innti 
eftir því, hvort við hefðum einhverjar kvartanir fram að bera um mataræðið eða 
ósk uðum að skrifa vandamönnum okkar. Væri nýr fangi svo einfaldur að þekkjast 
það boð, var bréfið aðeins sent rannsóknardómara þeim, er fjallaði um mál hans.

En þessi vikulega heimsókn átti sér þó einnig annan tilgang en að hæða okkur. 
Þegar fyrir lágu skýrslur fangavarðanna, svo og umsögn heilbrigðiseftirlitsmannsins 
um viðbrögð fanganna, var hægt að áætla andlegan og líkamlegan styrk þeirra, og af 
því mátti mynda sér skoðun um það, hvenær þeir væru komnir á það stig, að óhætt 
væri að hefja yfirheyrslurnar.

Sú meðferð, sem við vorum látnir sæta þarna, var því ekkert annað en undir-
búningur.

Heilbrigðiseftirlitsmaðurinn leit svo á, þegar ég hafði verið hafður í haldi í 
Lúbjanka-fangelsi í mánuð, að ég hefði þá öðlast hið rétta hugarfar fyrir yfirheyrslur.

Nótt og niðamyrkur hafa ævinlega verið bandamenn rannsóknardómara. Það var 
þess vegna alltaf að næturlagi, sem ég var tekinn til yfirheyrslu. Ég var yfirheyrður á 
hverri nóttu í tvo mánuði samfleytt og næstum á hverri nóttu í sex mánuði að auki.

Einn daginn fór ég í rúmið klukkan níu síðdegis, eins og mælt var fyrir í fangelsis-
reglugerðinni. Tuttugu eða þrjátíu mínútum síðar, þegar svefnhöfginn var einmitt 
að síga á mig, kipptu tveir varðmenn mér fram úr fleti mínu og skipuðu mér að 
vera fullklæddur að tveimur mínútum liðnum. Þegar svo var komið, þrifu þeir hvor 
undir sinn handlegg á mér og fóru þannig með mig út úr klefanum.

Gangar og ranghalar Lúbjanka-fangelsisins eru endalausir. Ég var leiddur eftir 
löng um gangi, inn í lyftu og út úr henni aftur, þá eftir öðrum löngum gangi, 
aftur inn í lyftu og út úr henni á nýjan leik, og loks var farið með mig eftir þriðja 
ganginum. Ég held, að leiðin hafi í rauninni alls ekki verið svona löng til yfirheyrslu-
herbergjanna. Sennilega hafa verðirnir lengt leiðina til að koma þeirri skoðun inn 
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hjá mér, að fangelsið væri eitthvert bákn, eða til að gefa mér meira tóm til þess að 
skelfast af tilhugsuninni um það, sem átti senn að gerast, eða hvort tveggja.

Það er hljótt í göngum Lúbjanka-fangelsisins. Þykkar ábreiður eru þar á öllum 
gólfum, og kæfa þær allt fótatak manna, sem þar eru á ferð. Fangarnir eru leiddir 
til móts við örlög sín eftir mannlausum, hljóðum göngum. Þá sjaldan það kemur 
fyrir, að aðrir varðmenn, sem einnig eru með fanga á milli sín, birtast fyrir enda 
gangs, smella hinir fyrri í góm, eins og gert er við asna eða hunda, snúa fanga sínum 
þannig, að andlit hans er fast við vegginn, og síðan má hann ekki hreyfa sig, fyrr en 
hinn fanginn er farinn fram hjá. Fangi, sem hafður er í haldi í Lúbjanka, má aldrei 
sjá neina aðra fanga en þá, sem eru í klefa með honum, ekki einu sinni, þegar hann 
er fluttur til og frá fangelsinu í bifreiðum þess. Hann fær ekkert um það að vita, 
þótt vinir hans sé í næstu klefum til hægri og vinstri við þann, sem hann er sjálfur 
geymdur í. Honum á að finnast, að hann sé algerlega einn og yfirgefinn.

Þegar fangaverðirnir, er gættu mín, komu með mig að dyrunum á yfirheyrslu-
herberginu, varð ég að skrifa nafn mitt í eins konar gestabók. Konan, sem sat við 
borðið, þar sem bókin lá, hélt spjaldi yfir síðunni, og á því var rifa, sem var að eins 
nægilega stór, til þess að maður gæti ritað nafn sitt í eyðuna. Það var ógern ingur 
að sjá nöfn annarra fanga, er höfðu orðið að skrifa nafn sitt þarna. Þegar varð-
mennirnir framseldu mig í hendur rannsóknardómaranum, skrifaði hann viður-
kenningu fyrir því að hafa fengið mig afhentan í sína vörslu. Þegar ég fór aftur 
úr yfirheyrsluherberginu, varð ég að skrifa nafn mitt í gestabókina í annað sinn. Í 
Lúbjanka eru menn nákvæmir um allt bókhald og skýrslugerðir.

Ég var leiddur inn í herbergi 967 — stórt herbergi og kuldalegt, sem var allt 
upp ljómað. Skraut var ekkert á veggjunum að undantekinni mynd af Stalín, sem 
skylt var að hafa uppi, og hékk hún andspænis dyrunum. Einn NKVD-liðsforingi 
í einkennisbúningi sat þarna við borð, en tveir aðrir stóðu skammt frá honum. 
Mér var sagt að taka mér sæti úti í horni, í átta metra fjarlægð frá þeim, og leggja 
hendurnar á sterklega fjöl fyrir framan mig. Ég var eins og í rétt eða girðingu.

Og síðan beið ég, en ekkert gerðist lengi, lengi. Liðsforingjarnir mæltu ekki orð 
af vörum og létust vera að lesa í blöðum þeim, sem þeir héldu á, en höfðu samt ekki 
af mér augun allan tímann. Ég var svo þreyttur, að ég gat varla haldið mér vakandi. 
Þegar meira en klukkustund var liðin, byrjuðu þeir allt í einu að láta spurningarnar 
dynja á mér, eins og þeir hefðu þegjandi komist að þeirri niðurstöðu, að biðin 
hefði haft nægilega mikil áhrif á taugar mínar. Þeir höfðu skipt með sér verkum 
við yfirheyrsluna. Liðsforinginn, sem sat, þegar ég kom inn, talaði við mig með 
föður legum, vinsamlegum og góðlegum málrómi, en hinir hrakyrtu mig á hinn 
fúl mannlegasta hátt. En ég var sjálfur mjög sæmilega að mér í hinu óviðjafnanlega 
fúk yrða- og formælingasafni rússneskrar tungu, svo að ég svaraði þeim fullum hálsi, 
þar sem ég sat í skoti mínu.

Spurningunum rigndi svo ótt yfir mig, að mér gafst varla tóm til þess að svara 
þeim. Hvenær hafði ég byrjað að starfa fyrir bresku og amerísku heimsvaldaseggina? 
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Hafði ég ekki gengið í þjónustu þeirra þegar á Spáni, meðan borgarastyrjöldin var 
háð þar í landi? NKVD-lögreglan hefði haft nánar gætur á mér árum saman. Þeir 
vissu það til dæmis, að ég hefði haft samband við tiltekinn bandarískan liðsforingja, 
er starfaði við sendisveit Bandaríkjanna í Madrid. Hversu oft hafði ég hitt hann? 
Hvaða leyndarmálum hafði ég skýrt honum frá? Hversu mikið hafði hann greitt 
mér fyrir störf mín?

Ég svaraði þeim með því að draga dár að þeim. Heilsufarseftirlitsmennirnir, sem 
fóru vikulega um fangaklefana, höfðu verið helst til fljótir á sér, þegar þeir tilkynntu, 
að óhætt mundi nú að taka mig til yfirheyrslu. Ég held, að rannsóknardómurum 
mínum hafi ekki alveg litist á það, hvernig ég snerist við spurningum þeirra. En 
til gangur þeirra lá í augum uppi frá öndverðu. Þeir ætluðu að kveða upp yfir mér 
þungan dóm, en þeir ætluðu einnig að eyðileggja fortíð mína alla, vansæma mig í 
augum heimsins, og þó umfram allt kommúnista á Spáni. El campesino hefði verið 
auvirðilegur útsendari bresk-bandarísku heimsvaldaseggjanna, jafnvel meðan barist 
var á Spáni.

Hvers vegna hafði ég leitt þúsundir manna í opinn dauðann? Til þess að draga úr 
baráttu þreki lýðveldishersins! Hvers vegna hafði ég gert mig sekan um margvísleg, 
refsi verð afbrot? Til þess að málstaður kommúnista skyldi bíða hnekki í augum 
al mennings! Og hvers vegna hafði mig langað til þess að gera allt þetta? Af því að 
ég var ekkert annað en leiguþý Englendinga og Bandaríkjamanna, vitanlega! Það 
var svo sem engin furða, þótt Englendingarnir í Teheran hefðu tekið mér opnum 
örmum og fengið mér góð föt og skotsilfur — ég hafði unnið fyrir hvoru tveggja 
með þjónustu minni við þá. Fötin, sem ég hafði fengið, voru hendi nærri sem 
óhrekj andi sönnunargögn gegn mér.

Ég svaraði: „Þetta er fjarri öllum sanni. Þegar Englendingar sáu, í hvers konar 
görm um ég gekk eftir að hafa verið búsettur í Ráðstjórnarríkjunum um nokkurra 
ára skeið, gáfu þeir mér föt þessi. Ég hafði mikla þörf fyrir þau. Nú hafið þið hins 
vegar stolið þeim frá mér. Þannig liggur í málinu, og ekki öðru vísi.“

Fyrstu yfirheyrslunni yfir mér lauk klukkan fjögur að morgni. Hún stóð þó ekki 
viðstöðulaust allan þann tíma. Við og við hættu rannsóknardómararnir að leggja 
fyrir mig spurningar sínar og virtust eiginlega alveg gleyma því, að ég væri við-
staddur. En eftir langa bið létu þeir síðan til skarar skríða á nýjan leik í þeirri von, 
að þeim mætti takast að koma mér á óvart.

Allur þessi leikur var endurtekinn í heild nóttina eftir og allar næstu nætur. Ég 
var vakinn með hrottaskap, þegar ég hafði blundað í svo sem hálfa klukkustund, 
og var síðan ekki leiddur til klefa míns aftur, fyrr en komið var undir morgunn. 
Spurn ingarnar, þagnarhléin og hlutverkin, sem rannsóknarar mínir skiptu með sér, 
voru alltaf með sama fyrirkomulaginu. Þó voru lítils háttar tilbreytingar eða frávik 
frá venjunni. Það var augljóst, að rannsóknarar mínir gerðu jafnan samanburð á 
svör unum, sem ég hafði gefið nóttina áður, og að þeir sóttu sumar spurningar 
sínar í viðbótarupplýsingar, er þeir gátu einungis fengið hjá einum hópi manna, 
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spænsku nefndinni í borginni — hinum fornu félögum mínum, er hundeltu mig 
nú og nutu við það fulltingis NKVD-lögreglunnar. Eitt atriði var þó ekki notað 
sem kæra á hendur mér, og það var starfsemi mín sem ræningja í Kokand, enda þótt 
lög reglan hefði upplýsingar í því efni í skjölum sínum. NKVD var ekki að hafa fyrir 
því að rannsaka það mál.

Fjórðu eða fimmtu nóttina notuðu liðsforingjarnir þrír eitt af hléunum, sem 
þeir gerðu á yfirheyrslunni, til að láta myndir ganga á milli sín og tala hátt um 
þær, alveg eins og ég væri þarna hvergi nærri. Það var sérstaklega til þess ætlast, að 
ég heyrði ummæli þau, sem þeir létu sér um munn fara. Þau veittu mér greinilega 
vísbendingu um, að myndirnar væru af konu minni, Aríödnu, og hinni nýfæddu 
dóttur okkar. Það var á þennan hátt — í herbergi 967 í Lúbjanka-fangelsinu — 
sem ég frétti í fyrsta skipti, að ég hefði eignast dóttur. Þegar ég bað þá um að leyfa 
mér að sjá myndirnar, sem þeir voru með, neituðu þeir að verða við þeirri bón 
minni, en héldu áfram háðsglósum sínum. Barnið væri alls ekki líkt mér. Væri ég 
alveg sannfærður um, að ég væri raunverulega faðir þess?

Það væri vitanlegt, að andkommúnistastarfsemi mín hefði leitt til þess, að ég var 
lang dvölum fjarri Aríödnu — raunar svo oft og lengi, að betri kommúnisti hefði 
getað komið í minn stað hjá henni. Það væri ekki heldur nema rétt og skylt. Hún 
þarfn aðist annars karlmanns, er hún hefði misst mig fyrir fullt og allt. En hvað ættu 
þeir að gera við hana? Ættu þeir að leyfa henni að leika lausum hala, svo að hún 
gæti fengið skilnað frá mér og gifst hinum manninum, eða ættu þeir að taka hana 
fasta sem samseka mér? Þeir komust að því, að ást mín á konu minni var bitrasta 
vopn gegn mér.

Þegar hver yfirheyrslulota var á enda, var mér skipað að undirrita yfirlýsingu, 
þar sem skrifaðar voru spurningar þeirra og svör mín við þeim, og í hvert skipti 
sögðu þeir mér að játa afbrot þau, sem þeir báru mér á brýn. Ég fékkst aldrei til 
að undirskrifa eitt eða neitt. Þegar tveir mánuðir voru liðnir, komust þeir að þeirri 
niður stöðu, að við mig yrði að beita strangari aðferðum. Það var ekki farið með mig 
í klefa minn eins og áður, heldur var ég látinn í hundakofa.

Ég svaraði með því að gera verkfall — neita að bragða matarbita. Þeir létu mig 
svelta mig í átta daga, því að þeir hafa ef til vill vonast til þess, að ég sæi mitt 
óvænna, en á níunda degi settu þeir mig í spennitreyju. Þeir spenntu hana svo fast 
utan um mig, að ég gat varla náð andanum, og mötuðu mig síðan á einhverjum 
vökva um slöngu. Ég kúgaðist og var að köfnun kominn, en gat ekki annað en 
gleypt vökvann. Eftir nokkurt hlé hélt ég hungurverkfalli mínu áfram. Ég var þá 
settur í spennitreyju í annað sinn og látinn eta súpu gegnum slöngu eins og áður. 
Það rann þá upp fyrir mér, að mér mundi ekki lánast að hafa sigur í svo ójafnri 
bar áttu, svo að ég hætti þessari tilraun minni. Og þeir héldu yfirheyrslunum áfram.

Þeir yfirheyrðu mig samtals um átta mánaða skeið. Ég fékk sjaldnast að sofa 
lengur en tvær og hálfa klukkustund á hverri nóttu, en oftast var ég vakinn eftir 
aðeins hálfrar annarrar stundar svefn. Ég hugsaði ekki lengur um það, hvort ég 
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fengi sæmilegan mat að borða, heldur aðeins að fá að sofa. Það er ekki eins erfitt að 
sigra neitt og svefninn. Um daga varð ég að taka á öllu, sem ég átti til, til þess að 
vinna ekki til barsmíðar af hálfu varðmannanna, er ruddust inn í klefann til mín, 
jafn skjótt og ég fór að dotta. Á næturnar varð ég einnig að beita mér til hins ýtrasta 
til að sofna ekki undir yfirheyrslunum, sérstaklega þegar rannsóknardómararnir 
mæltu ekki orð af vörum klukkustundum saman, svo og til þess að hafa jafnan svar 
á reiðum höndum við spurningum þeirra, er komu eins og skot úr byssu. Undir 
lokin svaraði ég algerlega án þess að hugsa, af eðlishvötinni einni saman og ein-
skærri þrákelkni.

Hið eina, sem ég hugsaði um sýknt og heilagt, var hin grátlega þörf líkama míns 
fyrir svefn. Mér stóð alveg á sama, þótt þeir létu spurningarnar dynja á mér, hrak-
yrtu mig eða berðu, til að fá mig til þess að meðganga. Ég þarfnaðist aðeins svefns. 
Ég hugsaði ekki um annað en svefn. Og þó fór það alltaf svo, þegar þeir lögðu fyrir 
mig fullbúna greinargerð og kröfðust þess, að ég setti nafn mitt undir hana, að ég 
neitaði því án þess að hugsa mig um. Í greinargerðum þessum hefðu getað verið 
hvers konar játningar — ég hefði ekki haft hugmynd um það. Ég var ekki lengur 
fær um að lesa eða skilja nokkurn skapaðan hlut. En ég skrifaði aldrei undir neitt 
slíkt plagg. Ég gerði aldrei neina játningu.

Urn síðir afréðu rannsóknardómararnir að beita hinsta ráðinu, sem þeir höfðu 
til að telja mér hughvarf. Þegar ég enn einu sinni neitaði að skrifa undir greinargerð 
eða yfirlýsingu, kölluðu þeir á varðmennina, er höfðu komið með mig, og einn 
liðs foringjanna gaf þeim fyrirskipun: „Farið með hann í kælibaðið.“

Þegar við vorum komnir niður á hæðina fyrir neðan og höfðum staðnæmst fyrir 
framan litla hurð, skipuðu varðmennirnir mér að fara úr öllum fötunum. Þegar því 
var lokið, kom í ljós, að þeir höfðu mikla æfingu í að stinga mönnum inn þarna, 
því að um leið og annar þeirra lauk upp hurðinni, hratt hinn mér inn í klefann, og 
síðan var hurðinni skellt í lás að baki mér.

Kraftmiklir strókar af ísköldu vatni dundu á mér úr öllum áttum. Þær komu frá 
veggjunum og loftinu og ef til vill — ég man það ekki greinilega — einnig neðan 
úr gólfinu. Áhrifin af þessu ískalda steypibaði — sem skellur á manni án minnsta 
fyrir vara, án þess að vatnið sé kælt smám saman, og hæfir nakinn, varnarlausan lík-
amann úr öllum áttum — eru þau, að vöðvarnir lamast samstundis, hjartað neitar 
að inna hlutverk sitt af hendi, og ómegin fylgir í kjölfar angistarkvala, svipuðum 
þeim, sem eru fylgifiskar alvarlegs hjartaáfalls.

Ég varð rænulaus eftir fáein andartök. Ég raknaði aftur við í hundaklefanum, enn 
alls nakinn, rennblautur og skjálfandi á beinunum. Það liðu nokkrar klukkustundir, 
þangað til helkaldur líkami minn hætti að nötra.

Enda þótt hinn fyrsti sársauki af kælibaðinu standi ekki nema fáein augnablik, 
orsakar það svo mikið lost, að menn óttast enga pyndingaraðferð, sem notuð er í 
Lúbjanka-fangelsinu, eins mikið og þessa. Flestir fangar, er fengið hafa að finna 
fyrir kvölunum af henni einu sinni, láta alveg bugast, þegar þeim er hótað því, að 



104

þeir skuli fá að komast í kynni við þær aftur. Ég varð ekki að þola þetta kvalræði 
í eitt skipti, heldur margsinnis, því að jafnvel eftir að hafa verið settur í kælibaðið 
neit aði ég að skrifa undir játningu. Ég var sendur aftur í baðið, en ég þverskallaðist 
eftir sem áður við að skrifa undir nokkurn skapaðan hlut.

Hvernig mátti það verða, að ég skyldi þola þetta, þegar það hefði verið eðlilegt 
og mannlegt að láta bugast með öllu? Ég veit ekki, hvernig á því stendur. Ég held, 
að harðræði það, sem ég hafði orðið að búa við alla ævi, hafi gert mig óvenjulega 
harðan af mér. Hvað mig áhrærði, biðu rannsóknardómararnir ósigur vegna þeirra 
bar dagaaðferða, sem þeir völdu sjálfir. Með því að svipta mig svefni og hvíld svo 
lengi, breyttu þeir mér í skepnu, er gat ekki hugsað og lét aðeins stjórnast af óljósum 
fyrir mælum eðlishvatarinnar. En áður en ég var kominn á það stig og meðan mér 
var enn mögulegt að hugsa, hafði ég einsett mér, að ég skyldi ekki skrifa undir neitt, 
sem fyrir mig yrði lagt. Síðar, þegar ég gat aðeins hlýtt eðlishvöt minni í algerri 
blindni, hafði þessi andlega fyrirskipun, sem ég hafði gefið sjálfum mér, orðið hluti 
af eðlishvötinni sjálfri. Ég gat ekki með neinu móti skipt um skoðun, því að hugur 
minn var hættur að starfa.

Af öllum þeim sæg fanga, er orðið hafa að þola reglur og rannsóknaraðferðirnar, 
sem tíðkaðar eru í Lúbjanka-fangelsi, hefur sennilega ekki meira en einn af hverju 
þúsundi veitt mótspyrnu, uns yfir lauk, og að öllum líkindum færri úr hópi rúss-
neskra fanga. Rannsóknardómarar Ráðstjórnarríkjanna þekkja einstaklinga sinnar 
eigin þjóðar mjög vel og þó umfram allt þá, sem eru í kommúnistaflokknum. Þeir 
vita ekki alveg, hvað til bragðs skal taka gagnvart útlendingum. Þeir höfðu ekki 
haft þá staðreynd í huga, að ég var ekki Rússi, og var því ekki búinn getunni til að 
af neita öllu og beygja kné í auðmýkt, var ekki fæddur með þeim skorti á stærilæti 
og sjálfsvirðingu, er virðist vera eitt af einkennum þeirra sjálfra. Þó var það jafnan 
reglan, að þeir fengu vilja sínum einnig framgengt við útlendinga.

Fyrstu yfirheyrslurnar eru framkvæmdar til að leita að snöggum blettum á föng-
un um, gera tilraunir til þess að finna, hvaða árásir hafi mest áhrif á hann, og reyna 
í honum þolrifin að ýmsu leyti. Þegar þeir hafa aflað sér sem mestrar þekkingar 
um fangann á þennan hátt, hefst aðalatlagan. Síðan kemur brátt það augnablik, 
þegar fanginn finnur, að hann er eins og fluga í köngulóarvef og að lífsþróttur 
hans er soginn úr honum, þangað til hann er í rauninni ekkert annað en innantóm 
skel. Þegar svo er komið, er hann venjulega sokkinn á það stig, að hann er fús til 
að kaupa sér nokkurn þjáningalétti — heldur meiri matarskammt, heldur meiri 
svefn frið — með því að samþykkja að skrifa að minnsta kosti undir nokkurn hluta 
þeirrar játningar, sem krafist er, að hann geri.

Hann heldur, að hann sé í rauninni aðeins að friða dómarann og að það skipti 
eiginlega ekki neinu máli, þótt hann geri þetta. En þó er þetta ekki nema byrjunin. 
Rannsóknardómararnir hafa nú grafist fyrir um það, hvernig þeir eigi að fara að því 
að fá hann til að láta undan, og þeir þjarma enn að honum til að neyða hann til 
þess að játa enn meira. Hvernig getur hann tekið það aftur, sem hann hefur játað 
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aðeins degi áður? Hann verður að búa yfir mjög óvæntu þreki til að taka allt aftur, 
því að annars hlýtur hin undirskrifaða játning frá deginum áður óhjákvæmilega að 
leiða til enn víðtækari játningar, sem krafist verður af honum að gera í dag. Hann 
hefur tapað orrustunni, þegar hann hefur látið undan í fyrsta skipti. Að lokum játar 
hann allt til þess eins að fá að vera í friði. Ef það táknar dauðann — hvað um það? 
Því fyrr sem hann ber að garði, því betra.

Sú var tíðin í Ráðstjórnarríkjunum, að slík játning táknaði dauðadóm fyrir fanga 
þar í landi, en þegar Bería tók við þessum málum, var upp tekinn annar háttur. 
Dauða refsing var um skeið felld úr lögum, enda þótt hún væri tekin upp aftur 
síðar. Svo mikið er víst, að ríkisvaldinu fannst nú allt í einu mikil eyðslusemi í 
því fólgin að taka fanga sína af lífi með skjótum hætti og kvalalítið. Þess í stað 
urðu þeir fyrst að eyða síðustu kröftum sínum í námunum, við skógarhögg eða í 
verksmiðjum Síberíu, uns harðrétti og þrældómur gengu af þeim dauðum. Hag-
kerfi Ráðstjórnarríkjanna hafði óhemjugróða af þjáningum fórnarlamba sinna. 
Þetta var síðasta afrek hinnar fullkomnustu vélar, sem nokkru sinni hefur verið upp 
fundin til að eyðileggja mannlegar verur og breyta þeim í skynlausar skepnur. Hið 
fyrsta afrek í þessa átt var að svipta dómara, embættismenn og lögreglu í þjónustu 
hennar öllum mannlegum tilfinningum.

Ég er einstaklingur í þeim fámenna hópi, sem tókst að vinna sigur á þessari vél. 
En ég sigraði hana þó aðeins að því leyti, að ég lét hana ekki neyða mig til neinnar 
undir skriftar eða játningar, sem hefði verið viðurkenning á réttvísi hennar. Að öðru 
leyti var ekki hægt að vinna sigur á henni. Þótt ég neitaði að játa sakir þær, sem 
mér voru bornar á brýn, leiddi það ekki til þess, að ég væri sýknaður eða látinn laus 
úr klóm NKVD. Hið þrákelknislega viðnám mitt hafði aðeins ein áhrif, að því er 
mig snerti: Þegar ég var sendur til fundar við örlög mín, var það í þeirri vissu, að ég 
hefði ekki beygt mig fyrir þessum ranglátu dómurum.

Endalokin komu, án þess að ég hefði átt von á þeim. Þegar ég hafði verið hafður 
í haldi í næstum níu mánuði í Lúbjanka, var mér allt í einu fylgt frá klefa mínum 
til fangabifreiðarinnar. Eins og áður var ég rekinn inn í smáklefa, andlitið sneri að 
veggnum, en hurðin þrýsti að baki mínu. Ég hafði ekki hugmynd um það, hvort 
nokkur maður væri í klefunum við hliðina á mér. Þegar bifreiðin rann af stað 
með miklum hnykk og ég kastaðist fram og aftur í myrku klefakrílinu, vissi ég, að 
rannsókninni var lokið, úr því að ég hafði verið fluttur úr fangelsinu, en meira vissi 
ég ekki. Enginn hafði sagt mér neitt. Fangabifreiðin flutti mig áleiðis til óþekktrar 
framtíðar. 

Fyrsti ákvörðunarstaður minn reyndist vera fangabúðir, sem heita Bútyrka.
Þegar ég kom þangað, var ég látinn í klefa, sem var fullur af nöktum mönnum. 

Mér skildist það ekki alveg strax, hvers vegna mennirnir voru naktir. Í herbergi, 
sem var rétt yfir fjörutíu fermetrar, var þrengt saman 180–190 föngum. Loftið 
var fúlt og þungt, hitinn alveg kæfandi. Næstum hver maður hafði farið úr hverri 
flík, sem hann átti, af því að það var ekki hægt að vera í neinum fötum í slíkri 
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ofn svækju. Ég komst fljótlega að raun um það, að þeir fáu menn, er fóru ekki að 
dæmi félaga sinna í þessu efni, voru máttarminnstu fangarnir, sem þorðu ekki að 
fara úr fötunum, af því að þeir vissu, að þeir mundu ekki hafa bolmagn til þess 
að verja þessar eigur sínar fyrir föngum, er reyndu að stela þeim frá þeim. Ég varð 
þess einnig áskynja, að bíræfnustu og hættulegustu þjófarnir og þeir, er sögðu fyrir 
verkum í þessum fjöldaklefa, voru óbreyttir glæpamenn.

Þetta voru fyrstu kynni mín af eins konar yfirstétt í fangabúðum, en ég átti 
einnig að kynnast henni í öðrum fangabúðum síðar. Æðstir voru fangaverðirnir, 
en síðan komu ótíndir glæpamenn — morðingjar, þjófar og illvirkjar af öðru tagi 
— er kúguðu hina fangana, en þeir máttu sín minnst, er þarna voru í haldi vegna 
stjórn málaskoðana sinna.

Flestir fangaverðirnir í Bútyrka voru upp runnir í Kazakhstan, og sama máli 
gegndi um fangaverði í ýmsum öðrum fangelsum og þrælkunarbúðum. Þetta voru 
ungir menn, flestir á aldrinum frá tuttugu til tuttugu og fjögurra ára, frekar lágir 
vexti, en ótrúlega sterkir og harðir af sér. Þeir voru höfuðstórir með greini legan 
Mongólasvip og með lítil, undirförul augu, sem ágirndin skein úr. Þeir réðu sig 
til starfa við fangavörslu um fjögurra ára skeið, en síðan áttu þeir að vinna við 
sam yrkjubú í heimalandi sínu. En meðan þeir voru fangaverðir, höfðu þeir al-
gert vald yfir okkur, máttu berja okkur eða drepa eða nauðga konunum, án þess 
að nokkur hætta væri á því, að þeir yrðu að réttlæta þær gerðir sínar. Þeir beittu 
þess um forréttindum sínum einkum gagnvart föngum þeim, er voru þarna vegna 
stjórn málaskoðana sinna. Við vorum „gagnbyltingarseggirnir“, „fasistarnir“, sem 
ekki var hægt að beita nægilega mikilli harðýðgi. Varðmenn þessir auðsýndu aðeins 
hinum venjulegu glæpamönnum nokkurs konar virðingu. Þeim fannst auðvelt að 
hafa samúð með þeim, því að þeir fundu skyldleikann, sem með þeim var — þeir 
voru af sama sauðahúsi. Þar við bættist, að glæpamennirnir skiptu þýfi því, er þeir 
tóku frá stjórnmálaföngum, með varðmönnunum, sem vissu ekkert, hvað stjórn-
mál voru, og hugsuðu einungis um að njóta þess sem mest og best, meðan þeir voru 
þarna í valdaaðstöðu.

Í skála okkar voru um það bil tveir tugir ótíndra glæpamanna, er beittu hina 
fangana hvers kyns fantabrögðum. Ég lét það greinilega í ljós frá upphafi, að ég 
mundi ekki viðurkenna eða sætta mig við einræði þeirra. Ég byrjaði á því að berjast 
fyrir og vinna stað til að teygja úr mér á skálagólfinu. (Við urðum að sofa á gólfinu 
án þess að hafa nokkurn hlut til að breiða yfir okkur, en það var í rauninni ekkert 
neyðar úrræði, því að hitinn var svo mikill í þrönginni í skálanum). Þessu næst 
tryggði ég mig gegn því, að eigum mínum væri stolið, með því að tilkynna í heyr-
anda hljóði, að ég mundi ganga af hverjum þeim manni dauðum, er reyndi að 
snerta eitthvað af því, sem væri mín eign. Forsprakki glæpamannahópsins komst 
við þetta að þeirri niðurstöðu, að ég mundi vera bófaforingi, er hefði verið mikill 
fyrir sér, svo að hann flýtti sér að fullvissa mig um vinfengi sitt. Upp frá þessu lét 
flokkur hans mig algerlega afskiptalausan.
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Á þriðja degi frá komu minni til Bútyrka var ég kallaður fyrir majór nokkurn í 
NKVD-liðinu — sem var að vísu klæddur venjulegum borgaralegum fötum. Heils-
aði hann mér kurteislega og gaf mér bæði tóbak og mat að eta. Þetta var talsvert 
annað en þegar ég var látinn í kælibaðið! En ástæðan til þess varð fljótlega augljós, 
þegar majórinn réð mér til þess að undirskrifa yfirlýsingu, sem hann hafði í fórum 
sínum. Þvílíkt tákn um samstarfsfýsi, sagði hann til frekari skýringar, mundi verða 
talið sönnun fyrir góðum vilja af minni hálfu, og af því mundi einnig leiða, að unnt 
mundi verða að endurskoða mál mitt allt í öðru ljósi. En þegar það brást, að ég væri 
fáanlegur til slíkrar samvinnu, kulnaði fljótlega vinsemd majórsins, og hann las upp 
refsi dóm þann, sem kveðinn hafði verið upp yfir mér: Ég átti að vera við þriggja ára 
þrælkun í Vorkúta-fangabúðunum, sem eru í heimskautshéruðum Síberíu, en er ég 
hefði afplánað þá refsingu, var ég skyldur til að hafa þar búsetu í fimm ár að auki, 
og loks átti ég að vera sviptur öllum borgaralegum réttindum í fimm ár að þeim 
tíma liðnum. Ég átti með öðrum orðum að vera þrettán ár í klónum á NKVD-lög-
reglunni, en það gat vel táknað, að ég yrði ofurseldur henni til æviloka.

Flestir þeir fangar, sem fluttir voru til Bútyrka-fangabúðanna, byrjuðu að taka 
út hegningu sína, áður en þeir vissu, að dómur hefði verið upp kveðinn yfir þeim 
eða hversu þungur hann var. En það var þó talsverð bót í máli að vera sendur í 
fangabúðir. Þær voru ekki innsigluð grafhvelfing eins og Lúbjanka-fangelsið. Tíma-
bil rannsókna og yfirheyrslna var um garð gengið, og föngunum var heimilt að 
skrifa ættingjum sínum. Vitanlega táknaði það ekki, að þeim væri leyfilegt að skrifa 
venjuleg sendibréf. Þeim leyfðist aðeins að fylla út í eyðurnar á prentuðum bréf-
spjöldum til að láta fjölskyldur sínar vita, að þeir væru á lífi, og biðja þær um að 
senda sér mat og tóbak. Þegar pinklar með slíkum sendingum bárust, var þeim 
vitan lega stolið, og voru það glæpamennirnir eða fangaverðirnir, er það gerðu. Það 
kom oft fyrir, að matarbögglar héldu áfram að berast til Bútyrka, þegar fangi hafði 
fyrir löngu verið fluttur til annarra fangabúða, því að um það fengu ástvinir hans 
aldrei neitt að vita, og þá voru það fangaverðirnir einir, sem högnuðust á þessu.

Svo var til ætlast, að ég væri látinn í þrælkunarvinnu frá því augnabliki, er 
dómur inn yfir mér hafði verið lesinn í áheyrn minni, jafnvel þegar ég var aðeins í 
bráða birgðafangabúðum. Ég hafði skrifað mig byggingarverkamann vegna starfa 
þeirra, sem ég hafði unnið við neðanjarðarjárnbrautina í Moskvu. Ég var þess vegna 
gerður að eins konar verkstjóra í Bútyrka. Starf mitt var fólgið í því að skipuleggja 
vinnuflokka karla og kvenna í búðunum. Á hverju kvöldi klukkan tíu fóru tveir 
varð mannanna með mig um fjöldaklefana alla, og var þá hlutverk mitt að velja úr 
átta hundruð manns, sem áttu að vera vinnufærir næsta dag. Það var, meðan ég 
var við þetta starf, sem ég kynntist hörmungunum, er kvenfangarnir urðu að þola.

Konurnar voru hafðar í haldi í fimm stórum fjöldaklefum eða skálum. Þrengslin 
þar voru jafnmikil og í skálum karlmannanna, og eins og karlarnir gengu þær 
naktar að meira eða minna leyti. Flestar voru konurnar af léttasta skeiði, og þær 
voru óhreinar, með hárið í óreiðu, grindhoraðar og andstyggilega ljótar. En innan 
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um voru þó fáeinar ungar stúlkur, fjórtán, þrettán og jafnvel tólf ára gamlar — hví-
líkir „fjandmenn“ ríkisvaldsins! Hinar spilltustu af eldri konunum misnotuðu þær 
yngri á hinn viðbjóðslegasta hátt.

Meðan ég skrifaði nöfnin á vinnuskrá mína, ákvað hverjir úr þessari brjóstum-
kennanlegu hjörð mannlegs vonarpenings verða skyldu starfsmenn næsta dag, var 
það venja fangavarðanna, að þeir völdu sér laglegustu stúlkurnar. Einn eða tveir 
varðmannanna að minnsta kosti drógu þessi fórnarlömb sín síðan fram í ganginn 
fyrir utan klefann. Það var þó algengari háttur hjá þeim, að þeir vörpuðu að eins 
stúlk unni til jarðar, þar sem þeir náðu henni, og nauðguðu henni þar sam stundis, 
meðan hinir horfðu á. Ef hún braust um eða hrópaði á hjálp, þá héldu ein hverjar 
hinna kvennanna henni niðri og gripu fyrir munn henni, og síðan hélt varð-
maðurinn hinum þokkalega verknaði sínum áfram, meðan öskur, hlátur og klúr-
yrði gullu við úr öllum áttum.

Ég hafði aldrei gert mér neitt þvílíkt í hugarlund og hélt, að ekkert gæti verið verra 
og viðbjóðslegra, en ég komst þó að því, að kvöldið, sem efnt var til mánaðarlegra 
þrifabaða fanganna, gerðust margfalt hryllilegri atvik. Ég fékk svo mikinn viðbjóð 
á tryllingunni, sem ég varð þá vitni að, að ég gat ekki hugsað mér að halda áfram 
samningu hinnar daglegu vinnuskrár, svo að ég fleygði blaði mínu og blýanti á 
gólfið. Fangaverðirnir réðust þá samstundis á mig og börðu mig, þar til ég lá í öng-
viti. Þegar ég raknaði úr rotinu, var ég kominn í sjúkraskýli fangabúðanna. Það var 
annars reglan þarna, að menn voru ekki að kippa sér upp við meiðsli af barsmíðum, 
er voru daglegt brauð, svo að ég hlýt að hafa fengið minn skammt óvenjulega 
hressi lega úti látinn.

Það var óseðjandi kynfýsn fangavarðanna, er orsakaði hroðalegasta atvikið, sem 
fyrir kom í Bútyrka, meðan ég var hafður þar í haldi.

Ung sveitastúlka hafði verið látin í fjöldaskála. Þar sem hún var nýkomin til 
fanga búðanna, vissi hún ekki, hvers þar var að vænta, og hún var ekki heldur orðin 
hert af reynslunni í öðrum búðum. Þegar einn fangavarðanna ætlaði að nauðga 
henni, braust hún því um á hæl og hnakka og varðist af örvæntingarþreki. Neyðar-
óp hennar voru svo skerandi, að sumir karlarnir í næsta skála fóru að berja á veggina 
af öllum kröftum. Menn þessir voru flestir ótíndir glæpamenn og kölluðu ekki allt 
ömmu sína í þessum efnum, en þeir voru einnig ungir og höfðu því ekki haft tíma 
til að verða eins kaldrifjaðir og hinir eldri í þeirra hópi.

Þegar hávaðinn frá karlaskálanum fór í vöxt, datt allt í dúnalogn í kvenna-
skálanum. Konurnar vissu, hvernig mönnum var hegnt fyrir það, þegar efnt var 
til „sameiginlegra mótmæla“. Körlunum var það ekki heldur ókunnugt, og það 
var mjög sjaldgæft, að fangar gæfu tilfinningum sínum þannig lausan tauminn. En 
stundum koma fyrir atvik, er valda því, að menn geta alls ekki haft hemil á sjálfum 
sér, og þetta var eitt þeirra. Aðeins fáeinir fanganna höfðu átt upptökin að því, að 
farið var að berja skálaveggina, en það smitaði frá sér, og eitthvert æði greip fangana 
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í skálanum, svo að þeir réðu ekki við sig. Þeir börðu veggi og hurð eins og óðir 
væru, ráku upp óp og hrakyrtu verðina, og fangabúðirnar léku allar á reiðiskjálfi.

Varðmennirnir hlupu í einum hóp til skálans, þar sem fangarnir höfðu mótmælt 
fram komu þeirra, og þeir voru með handvélbyssur sínar á lofti. Þeir opnuðu hurð-
ina og létu kúlnahríðina dynja inn í skálann hvað eftir annað. Síðan þögnuðu 
byssurnar, og allt varð kyrrt í fangabúðunum — þar heyrðist ekkert annað en sárs-
auka stunur særðra og deyjandi vesalinga.

Þeir særðu voru fluttir í sjúkraskálann, en hinir dauðu voru grafnir, og stjórn 
fanga búðanna hrósaði varðmönnunum fyrir að hafa brugðið svo skjótt við til að 
bæla niður „uppreisn“.

Frá Bútyrka var ég sendur til fangabúðanna í Krasnaja-Presníja, sem var við-
komu staður á leiðinni til Síberíu. Yfirmenn hinna ýmsu fangabúða sendu verði 
sína til Krasnaja-Presníja til þess að sækja fanga þá, er ætlað var að starfa hjá þeim. 
Sendimenn þessir voru kallaðir „þrælasalar“. Ég var fjóra mánuði í fangabúðunum 
í Bútyrka og Krasnaja-Presníja, meðan ég beið eftir því, að þrælasalarnir kæmu til 
að sækja mig. Það var í janúarmánuði árið 1946, sem þeir afhentu mig um síðir í 
síberísku þrælabúðunum, sem ég hafði verið dæmdur til vistar í — þar sem ég hafði 
verið fordæmdur til að strita. 
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Vorkúta

Ég kom til borgarinnar Vorkúta dag einn, þegar hitamælirinn sýndi sextíu og 
fimm stig undir frostmarki á Celsíus. Ég kom þar undir nafninu Komísaro Pjotr 
Antonovítsj, og skilríki þau, er ég hafði í höndum, gátu hvorki um fortíð mína né 
hver ég væri í raun réttri. NKVD-liðsforinginn, sem hafði umsjón með því, hvaða 
störf föngunum væri fengin, sá þegar í stað, að ég var betur á mig kominn líkamlega 
en flestir aðrir, svo að hann stakk upp á því, að ég yrði Stakhanovíti, verkamaður 
í úrvalssveit.

Hann sagði: „Ef afköst þín og framkoma öll verða þannig, að ekki verði að fund-
ið, þá skal ég sjá svo um, að þú fáir góð skilríki, þegar lokið er tímabili því, sem 
þú átt að vera hér. Ef ekki, þá veistu við hverju þú mátt búast — þú lifir eins og 
hundur, og deyrð eins og hundur.“

Ég ætlaði mér að halda lífi, og þess vegna varð ég að vinna mér álit hjá yfir-
mönnum fangabúðanna og njóta trausts þeirra. Ég vissi líka mæta vel, þegar hér 
var komið, hvernig ég ætti að fara að því. Ég svaraði liðsforingja þessum á þá leið, 
að ég væri enn tryggur kommúnisti þrátt fyrir dóm þann, er ég hefði hlotið, og 
ég skyldi þess vegna gera það, sem mér væri unnt, til þess að verða einn besti 
Stakhanovítinn — ég skyldi leggja lóð mitt á metaskálarnar til að breyta þessum 
heim skautsauðnum í eitthvert frjósamasta hérað hins sósíalíska föðurlands okkar. 
Liðs foringinn varð harla glaður, þegar ég tók svo til orða. Það var ákveðið, að ég 
skyldi vinna í kolanámu, og síðan var ég sendur til fangabúðanna, þar sem náma-
mennirnir voru hafðir í haldi.

Er þangað var komið, gekk ég fyrir fangabúðastjórann til að láta hann vita, að 
ég væri kominn. Þegar hann heyrði, hversu lélega rússnesku ég talaði, innti hann 
mig eftir því, hverrar þjóðar ég væri. Ég svaraði því til, að ég væri spænskur, en gaf 
honum enga aðra skýringu á mér eða högum mínum. Fangabúðastjóranum þótti 
fróð legt að heyra þetta. Hann sagði mér, að aðstoðarmaður sinn hefði tekið þátt í 
borgara styrjöldinni á Spáni, og gerði honum strax orð um að koma á fund sinn.

Þegar aðstoðarmaður þessi, liðsforingi að tign, sá mig, rak hann upp undrunaróp 
og faðmaði mig að sér. Hann hafði verið aðstoðarforingi hjá Lukács hershöfðingja, 
sem ég hafði þekkt vel, en hann hafði verið frægur ungverskur hershöfðingi í Al-
þjóða stórfylkjunum. Hafði hann fallið á vígstöðvunum, rétt áður en rússneska 
leyni þjónustan hafði ætlað að taka hann fastan og hafa af honum mannorðið. Liðs-
foringinn leiddi yfirmann sinn vitanlega í allan sannleika um það, hver ég væri í 
raun og veru, og fór mjög lofsamlegum orðum um mig í því sambandi. Það kom 
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sér vel fyrir mig, að upphafið á vist minni þarna skyldi verða á þennan hátt. En 
þrátt fyrir það gat það ekki breytt hinum bláköldu staðreyndum um aðstöðu mína. 
Ég varð eftir sem áður að sæta sömu harðstjórninni og aðrir fangar, og ég slapp 
ekki heldur við það kvalræði, sem loftslagið var á þessum slóðum, en í byrjun var 
ég hræddur um, að það mundi alveg gera út af við mig.

Nafnið Vorkúta þýðir „fólk undirheima“. Fyrstu mannlegu verurnar, sem höfðu 
tekið sér bólfestu á þessum sléttum sífrerans fyrir norðan heimskautsbaug, höfðu 
verið fangar, er reknir höfðu verið í útlegð. Nú er svo komið, að borgin Vorkúta 
hefur risið af grunni, og þar er stjórnarsetur fyrir Vorkúta-hérað og fangabúðir þær, 
er leggja til vinnuaflið fyrir námurnar, verksmiðjurnar nýju, sem komið hefur verið 
upp, og landbúnaðinn. Yfirvöld í Ráðstjórnarríkjunum hafa í hyggju að breyta 
Vor kúta-héraði í eitthvert afurðamesta og þéttbýlasta hérað landsins, en það er að-
eins hægt að framkvæma þá fyrirætlun vegna þess, hve mikið er af vinnuþrælum 
til að starfa þar.

Fyrir norðan skógana miklu er sléttuflæmið ægivíða innan heimskautssvæðisins, 
þar sem jarðvegurinn þiðnar aðeins örstuttan tíma á sumrin, og þá aðeins efsta 
skán in. Undir því þunna lagi er óraþykkur klaki, sem aldrei hlýnar eða þiðnar. 
Í júlí- og ágústmánuðum er loftslagið þolanlegt, en síðan líður ekki á löngu, að 
jörð er aftur gaddfreðin. Og þegar heimsskautsnóttin dettur á, verður Vorkúta að 
svörtu, helköldu víti. Aðeins fangarnir, hinir fordæmdu, vinna eftir sem áður, nótt 
sem nýtan dag, í frosti og þíðu.

Í Síberíu er ekki hægt að vera utan dyra að vetrarlagi nema kappklæddur. Hin 
minnsta óaðgæsla á því sviði getur leitt til kals á höndum eða fótum, og þá getur 
svo farið, að taka verði liminn af. Þegar látlausar stórhríðar geisa á túndrunni, þar 
sem hvergi er afdrep að finna, er engum manni stætt hjálparlaust, og enginn heldur 
þar lífi. Menn verða annaðhvort að halda dauðahaldi í kaðla þá, sem strengdir hafa 
verið, til að þeir geti verið á ferli úti við, eða haldast í hendur til að njóta stuðnings 
hver af öðrum. Varðhundar fangavarðanna fundu fyrr á sér en við, ef hríð var í 
aðsigi. Þá tóku þeir að ýlfra og góla, og var það merki þess, að nú yrðu menn að 
höggva laut í freðinn svörðinn, því að ekki var hægt að finna skjól með neinu öðru 
móti. Ef stormur geisaði stundum saman — og það kom fyrir, að iðulaus stórhríð 
stóð í marga daga samfleytt — skefldi yfir menn þá, sem lágu í hnipri í slíkum laut-
um, og þeir frusu í hel.

Einn daginn kom það til dæmis fyrir, að hópur 150 fanga, vinnuflokkur, sem 
var á leið til búðanna að loknu dagsverki, var staddur á bersvæði aðeins nokkur 
hundruð metra frá námunni, þegar hríð brast á mjög snögglega. Fangaverðirnir 
hlupust á brott frá föngunum og hröðuðu sér í húsaskjól með hundum sínum. 
Fang arnir grófu sér holur í klakann og lögðust þar fyrir. Tveimur dögum síðar létti 
storm inum, og næsti vinnuflokkur gekk framhjá mörgum, litlum snjósköflum, er 
hann hélt til vinnu. Enginn hirti um að grafa líkin upp úr fönninni.



112

Einn yfirmaður búðanna sagði þá um þetta: „Það var leitt, að við skyldum missa 
garmana þeirra.“

Það má heita alveg ógerningur að strjúka um þessar víðlendu auðnir, nema ef til 
vill rétt þá tvo mánuði, sem sumarveðrátta er þar. Þó er gætt margvíslegra og mjög 
stranglegra varúðarráðstafana til að koma í veg fyrir flótta fanganna. Umhverfis 
flestar fangabúðirnar í Vorkúta voru þrjár gaddavírsgirðingar og meira að segja 
fjórar umhverfis sumar. Annars staðar voru eins konar skíðgarðar eða steingarðar, 
sem gaddavír var strengdur ofan á. Um fangabúðir þær, þar sem ég var hafður í haldi, 
voru þrjár girðingar, hver utan um aðra og aðeins metri á milli þeirra. Rafleiðsla var 
tengd við fyrstu og aðra girðinguna, og var hægt að hleypa sterkum straumi á þær, 
ef þess gerðist þörf. Milli annarrar og þriðju girðingarinnar voru varðhundarnir 
hafðir á vakki. Þeir voru hvergi færri en fjórir, og í stærstu fangabúðunum voru 
hafðir átta varðhundar. Þeir voru ekki bundnir, heldur voru þvergirðingar milli 
varð svæða þeirra, svo að hver væri jafnan á sínum stað. Hundarnir voru augasteinn 
og eftirlæti fangabúðastjórnarinnar. Þeim var kennt að hlýða fangavörðunum og 
leggja fæð á fangana, og þeir fengu meira að segja betra viðurværi en sjálfir NKVD-
mennirnir. Ef fanga tókst að komast út fyrir girðingarnar, var hundunum sleppt 
og þeim sigað á hann. Það kom fyrir, að þeir létu sér ekki nægja að drepa stroku-
fangana, heldur lögðust þeir á líkin og bitu þau eða jafnvel átu. En það skipti ekki 
máli, hvort hundarnir urðu strokumanni að bana eða ekki, því að viðurlög við 
stroki voru ævinlega líflát.

Við hverjar fangabúðir voru venjulega fjórir varðturnar, og var einn við hvert 
horn girðinganna. Um daga var einn maður hafður á verði í hverjum turni, en 
tveir um nætur. Varðmenn þessir voru vopnaðir skammbyssum og handvélbyssum. 
Sterk leitarljós voru í hverjum turni, en til að gera alla fangavörsluna auðveldari var 
aðeins eitt hlið á hverjum fangabúðum.

Skálarnir í fangabúðunum voru venjulega tuttugu til tuttugu og fimm að tölu. 
Stærð þeirra var 40 metrar á hvorn veg. Venjulega voru þeir úr timbri, en sumir 
voru þó úr einhvers konar flóka. Tvær fjalaraðir voru meðfram veggjunum og 
ein eftir miðju gólfi, og voru þetta flet fanganna — berar fjalirnar, engin ábreiða, 
enginn hálmur. Við sváfum vitanlega í öllum fötum. Ef við höfðum vöknað að ein-
hverju leyti, þá urðum við að þurrka fötin á okkur — eða ekki.

Í hverjum skála voru venjulega 150 til 160 fangar. Hreinlætistæki okkar voru 
fötur, sem voru tæmdar á hverjum morgni, og hafði þá dauninn lagt frá þeim um 
skálann alla nóttina. Til hitunar höfðum við einn ofn, er stóð á miðju gólfi. Í hegn-
ingarskálunum, sem kallaðir eru vouro, voru alls engin hitunartæki.

Engar fangabúðir voru starfræktar svo, að þar væri ekki vouro, óupphitaður skáli 
með litlum klefum, þrír og hálfur metri á hvorn veg, þar sem fangar voru lokaðir 
inni um nætur, allsnaktir. Eina leiðin til þess að sofna ekki í klefum þessum og 
frjósa þannig í hel, þegar kalt var í veðri, var að vera á sífelldri hreyfingu, stökkva 
upp og hlaupa um og berja sér hátt og lágt með krepptum hnefunum. Ég var í hópi 
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þeirra fanga, er voru í mestu eftirlæti hjá fangabúðastjórninni, en samt varð ég að 
vera allmargar nætur í vouro.

Í fangabúðum þessum sváfum við og drógum fram lífið, ef hægt er að nota það 
orð um eymdarkjör okkar, en þegar við áttum að vinna, var farið með okkur út 
fyrir, og var okkar þá gætt mjög vandlega. Með hverjum hundrað fanga hópi voru 
sendir sex varðmenn, sem voru allir vopnaðir handvélbyssum. Meðan við vorum 
á göngu til og frá vinnu, fór einn varðmannanna á undan fylkingunni, annar var 
á eftir, en hinir skipuðu sér til vinstri og hægri við hana, tveir hvorum megin, og 
höfðu þeir tvo hunda sér til fulltingis. Hver sá fangi, sem fór af sínum stað í fylk-
ingunni eða laut niður til að taka eitthvað upp, átti á hættu að vera skotinn. Varð-
mennirnir gripu til byssanna og beittu þeim af smávægilegasta tilefni.

Ef vinnustaður fanga var í meira en fimmtán kílómetra fjarlægð frá búðum 
þeim, sem þeir voru hafðir í haldi í, voru þeir fluttir þangað á vörubifreiðum. Voru 
þrjátíu og fimm fangar settir á hverja bifreið, og með þeim var einn varðmaður, er 
hafði hund meðferðis. Meðan á akstrinum stóð, urðu fangarnir að sitja á hækjum 
sér, og af því leiddi, að þeir voru orðnir þreyttir, áður en vinna hófst.

Í hverjum vinnuflokki voru þrjátíu og fimm fangar undir stjórn verkstjóra, sem 
var fangi sjálfur. Varð hann að taka að sér hlutverkið að reka hina miskunnarlaust 
áfram, ef hann vildi ekki sjálfur eiga refsingu á hættu. Þegar hverjum vinnudegi eða 
vinnuvöku var lokið, var hringt klukku. Verkamennirnir settust þá niður í fjögurra 
eða fimm manna hópum, og varðmaður kastaði á þá tölu, en sérstakur eftirlitsmaður 
gætti að því, hversu mikil afköstin hefðu verið samkvæmt upplýsingum verkstjórans 
og í samanburði við það, sem krafist var af hverjum vinnuflokki. Ef settu marki 
hafði verið náð, fékk verkstjórinn viðurkenningu fyrir því, en hún heimilaði honum 
að sækja matarskammt næsta dags fyrir flokk sinn. 

Ef ekki hafði tekist að vinna eins mikið og ætlast hafði verið til, var matar-
skammtur inn minnkaður um helming og verkstjóranum hegnt að auki.

Enda þótt því fylgdi talsverð áhætta að gegna störfum verkstjóra, þótti það starf 
samt mjög eftirsóknarvert. Þar sem hann var látinn veita viðtöku matarskammti 
allra manna í vinnuflokki sínum, hafði hann tækifæri til þess að halda eftir meira 
mat en honum bar. Venjulega lifðu verkstjórarnir í tvö- eða þreföldum skammti 
óbreyttra fanga, og af því leiddi, að þeir voru hinir einu, sem gátu gert sér vonir um 
að verða ekki hungurmorða.

Venjulegur dagskammtur fanganna var sem hér segir: 600 grömm af svörtu 
brauði, sem gert var úr byggi eða haframjöli, blandað klíði, stundum jafnvel hálmi, 
og efni þau, sem notuð voru í súpuna, en í hana fór — á hvern einstakling — tæp-
lega 30 grömm af korni (rúgi, byggi, eða grófu maísmjöli), önnur 30 grömm af káli, 
15 grömm af tómat, fimm grömm af feiti og ögn af salti. Þessir smáskammtar voru 
not aðir til þess að gera lapþunna súpu. Svarta brauðið, sem var undirstöðufæða 
okkar, var aðeins hálfbakað, svo að deigið var hrátt að innan, og við gátum þess 
vegna ekki melt það. Hefði það á hinn bóginn verið bakað fullkomlega, hefði það 
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misst þrjá fjórðu hluta þyngdar sinnar. Eins og okkur var fengið það til neyslu, var 
nær ingar gildi þess ekki meiri en 200 grömm brauðs, sem var bakað sómasamlega. 
Á þessu sultarfæði urðu fangarnir ekki aðeins að lifa, heldur og að vinna, vinna og 
strita, eins og þeir væru djöfulóðir.

Þegar komið var að matmálstíma, biðu fangarnir endalaust eftir því, að þeim 
væri færður þessi rýri matarskammtur. Meðan þeir biðu, lituðust þeir um með 
sótt heitum, græðgislegum augum til að aðgæta, hvort matarbiti hefði ekki hrotið á 
jörðina einhvers staðar. Þegar súpunni hafði verið hellt í matarílát manna eða hvers 
konar blikkdósir, sem fangarnir notuðu undir skammtinn, jafnvel húfurnar, ef ekki 
var annað fyrir hendi, löptu þeir hana eins og svín. Skeiðar voru engar til, og við 
vorum ekki að hafa fyrir því að hreinsa blikkkrúsirnar okkar. Það var ekki hægt að 
halda uppi neinu því, sem hreinlæti gæti kallast, í fangabúðunum í Vorkúta.

Strit og matur, matur og strit, of mikið strit og of lítill matur — þetta var víta-
hringurinn, sem fangarnir voru flæktir í og gátu ekki losnað úr. Ef fangi vann svo 
vel, að hann fékk fullan matarskammt, þá vann hann svo mikið, að hann varð alveg 
ör magna fyrir bragðið. Því meira, sem hann lagði að sér, því meiri næringar krafðist 
líkam inn — meiri næringar en honum var ætlað að fá. Fyrr eða síðar rann því það 
augna blik upp — hversu vel sem maðurinn starfaði annars — að þrástritið sagði 
til sín á þann hátt, að hann varð of magnþrota til að geta innt það verk af hendi, 
sem af honum var krafist. Þá var matarskammturinn minnkaður um helming, svo 
að maðurinn fékk aðeins 340 grömm af brauði, er svaraði þó aðeins til 85 gramma 
af brauði, sem var bakað eins og gera átti slíkan mat. Þegar hann var kominn á 
þennan skammt, gat ekki hjá því farið, að afköstin minnkuðu aftur — maðurinn 
ynni minna en af honum var krafist. Þegar svo var komið, var farið að halla undan 
fæti fyrir honum, og þá var ekkert annað framundan en dauðinn.

Einu sinni á mánuði hverjum var efnt til læknisskoðunar, sem allir fangarnir 
urðu að gangast undir. Þó er villandi að gefa þessu skoðunarnafn, því að það 
átti ekkert skylt við raunverulegt heilbrigðiseftirlit, heldur var þetta að öllu leyti 
í sambandi við kröfur um aukin vinnuafköst. Læknir einn, sem var liðsforingi í 
NKVD-liðinu, venjulega kona, hafði yfirumsjón með athugun þeirri, er fram var 
látin fara á föngunum, en þrír eða fjórir læknar úr hópi fanganna voru henni til 
að stoðar við þetta. Vegna athugunarinnar varð hver fangi, bæði karlar og konur, 
að fara úr öllum fötum undir berum himni, eða, ef kuldinn var of mikill til þess, 
í herbergi, sem var næst skrifstofunni. Síðan urðu menn að bíða, allur hópurinn 
kvik nakinn og hríðskjálfandi, þar til röðin kom að þeim.

Það var hryllileg sjón. Aumir og hrjáðir líkamar okkar nutu ekki einu sinni 
skjóls af þeim hárvexti, sem mannslíkamanum er áskapaður, því að allur slíkur 
vöxtur var rakaður vegna óværunnar, er sótti mjög á okkur. Höfuð karlmannanna 
voru einnig nauðrökuð. Við vorum eiginlega ekki annað en skinn og bein í hinni 
bók staflegu merkingu þeirra orða, og beinin virtust alveg að því komin að stingast 
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út um næfurþunna húðina. Hryggilegast var að sjá konurnar með slapandi brjóst 
og tútnað kviðarhol, og varð öðrum bókstaflega óglatt af að horfa á þær.

Þegar fangi hafði verið leiddur fyrir læknana, varð hann (eða hún) að skýra frá 
fullu nafni og kringumstæðum sínum — það er að segja glæpi þeim, sem hann 
hafði verið dæmdur fyrir að drýgja, svo og hversu löng fangavist hans átti að vera. 
Þegar því var lokið, virti einn læknanna hann fyrir sér og þuklaði að lokum á þjó-
hnöppum hans. Ef þeir voru enn sæmilega holaðir, var það úrskurðað, að fanginn 
gæti unnið með fullum afköstum, það er að segja honum var skipað í 1. flokk. Ef 
þjó hnappar hans voru orðnir ærið holdalitlir, var hann settur í 2. flokk, en ef ekkert 
var eftir á þeim líkamshluta nema skinn og bein, þá taldist hann til 3. flokks. Ef 
fanginn var svo sjúkur eða slitinn af striti og harðrétti, að hann gat varla staðið og 
var allsendis óvinnufær, var hann ekki settur í neinn þessara flokka. Þá var hann 
sendur í sérstakan skála, sem var heldur skuggalegur. Þegar þessari læknisskoðun 
var lokið, varð mörgum föngum það ljóst, að þeir hefðu verið settir í vinnuflokk, 
þar sem þeir mundu ekki geta fullnægt kröfunum, er til þeirra mundu verða gerðar, 
og þá vissu þeir, að þeir höfðu raunverulega verið dæmdir til dauða.

Læknarnir höfðu engan tíma til að ganga úr skugga um, hvaða sjúkdómar hrjáðu 
fangana, eða reyna að lækna þá. Það hefði ekki verið til neins, þótt einhver fang-
anna hefði haft orð á því, að hann væri veikur, og nefndi, hvað að sér amaði. Hlut-
verk læknisskoðunarinnar var einungis að flokka fangana í samræmi við starfshæfni 
þeirra. Það var allt og sumt. En mikið var um alls konar sjúkdóma og krankleika 
í fangabúðunum. Einstakir sjúkdómar virtust sérstaklega algengir í sumum fanga-
búðanna, en í öðrum síður. Einhver hinn versti þeirra var kallaður chinga, en hann 
lýsti sér þannig, að menn misstu tennurnar, hárið hrundi af þeim, handleggja- og 
fóta vöðvar herptust saman, og hinir sjúku fundu til ógurlegra verkja, er fóru um 
líkama þeirra eins og stungur. Nokkra bót var hægt að fá með því að eta hráan lauk 
eða hvítlauk, en slíks læknislyfs gátu aðeins fáeinir fangar, sem lánið brosti við, aflað 
sér undir þessum kringumstæðum. Að því er best varð séð, fengu þeir, er þjáðust 
af chinga, ekki bót þess meins, þótt þeir væru sendir frá fangabúðunum í Vorkúta 
til mildara loftslags. Gott viðurværi gat skotið dauðastundinni á frest í nokkra 
mán uði, en hversu oft var góðu viðurværi eytt á fanga, sem voru hvort sem var 
dæmdir til dauða? Enginn hirti um að lækna chinga-sjúklingana, og sjúkdómurinn 
var ævinlega banvænn, eftir því sem okkur var kunnugt. Hann gerði vart við sig í 
fanga búðum, þar sem saman fóru lélegt viðurværi og miklir kuldar, og þess vegna 
var hann ekki einungis algengur í Vorkúta heldur og öðrum fangabúðum í Síberíu.

Annar fangabúðasjúkdómur hafði í för með sér mikla bólgu í fótleggjum. Bein-
in virtust leysast upp og verða að vatni, svo að sjúklingurinn gat ekki staðið í fæt-
urna. Þessi sjúkdómur var ekki aðeins tíður í Síberíu, heldur og í fangabúðum í 
Túrkmenístan. Annars voru berklar algengasti sjúkdómurinn, enda ekki annars að 
vænta. Fáir fangar sluppu við hann með öllu. Bráðaberklar voru mildasta mynd 
hans, því að þeir höfðu að minnsta kosti skjótan dauðdaga í för með sér. Í fanga-
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búðunum í Úzbekístan, Kírgístan, Karaganda og Alma Ata — en ekki í þeim, sem 
norð lægari voru — þjáðust margir fangar af hjartasjúkdómi, er hafði fyrst í för 
með sér lömun, en varð þeim síðan að bana. Einkenni sjúkdóms nokkurs, sem var 
al gengur í öllum fangabúðum, voru þau, að fangarnir þurftu sífellt að vera að kasta 
af sér vatni. Þeir, sem þjáðust af þessum sjúkdómi, urðu að fara á fætur fimmtán 
eða tuttugu sinnum á hverri nóttu og bleyttu sig meira að segja oft í svefni, eða þeir 
gátu ekki haldið þvagi á göngunni til og frá vinnustað. 

Kvenfangarnir þjáðust ekki aðeins af öllum þessum sjúkdómum, heldur og 
mörgum öðrum, sem konur einar taka. Eftir að hafa soltið í fáein ár fengu þær 
sí felldar blæðingar, sem orsökuðu legsig. Það var kallað sírennsli. Ungar stúlkur, 
er sendar voru í fangabúðir, áður en þær náðu kynþroskaaldri, hlupu oft yfir það 
þróunar tímabil kyns síns og færðust á það stig líkamlega, sem hefst venjulega ekki 
fyrr en undir fimmtugt. Í sumum tilfellum leiddi þetta til þjáningafullrar bólgu í 
eggja stokkunum, og kviðarhol kvennanna þrútnaði svo, að þær virtust vanfærar.

En hver sem sjúkdómurinn var, sem þjáði fangana, og ég hef ekki getið nema 
fárra einna, þá voru þeir okkar, er gátum staðið nokkurn veginn uppréttir, hreyft 
okkur úr sporunum og tekið hendinni til einhvers, settir í fyrsta, annan eða þriðja 
flokk og sendir í námurnar. Aðeins þeir, sem voru algerlega útbrunnir og einkisnýtir, 
voru látnir í einn þeirra sérstöku skála, sem til voru í hverjum fangabúðum. Við 
köll uðum þá helskálana. Þaðan komst enginn aftur með lífsmarki. En margir fang-
anna, er þangað voru fluttir, skrimtu þar í tvo, þrjá eða fjóra mánuði, og biðu að-
eins endalokanna. Daglegur skammtur þeirra var 200 grömm af brauði og hálfur 
lítri af heitu vatni. Þegar þeir voru búnir að gleypa þessa hungurlús, sátu þeir í 
hnipri á gólfinu eða lögðust þar fyrir, og það var varla hægt að sjá, að þeir drægju 
and ann. Þeir í okkar hópi, sem sáu þá og tóm, starandi augu þeirra, vissu, að við 
kynnum ef til vill að lenda bráðlega á sama stað.

Níutíu af hverjum hundrað föngum í búðunum í Vorkúta höfðu verið dæmdir 
fyrir stjórnmálayfirsjónir eða „spellvirki“. Það gat táknað hvað sem var. Menn 
þurftu ekki annað en að mæla gagnrýniorð í hugsunarleysi, láta í ljós lítilfjörlega 
að dáun á öðru landi eða auðsýna yfirboðara of litla virðingu, því að allt telst þetta 
til stjórnmálaafbrota gegn ráðstjórnarskipulaginu. Ef menn koma fimm mínútum 
of seint til vinnu, taka blýant í skrifstofu til handargagns, hamar í verkstæði eða 
hand fylli korns á samyrkjubúi eða fara í ferðalag í heimildarleysi, getur það leitt til 
þess, að þeir verði lögsóttir fyrir spellvirki. Og ef lögsókn hefst á annað borð, þá 
lýkur henni næstum ævinlega með því, að hinn ákærði er sendur í þrælkunarbúðir.

Þeir tíu af hundraði fanganna í Vorkúta, er hafa ekki þegar verið nefndir, voru 
venjulegir afbrotamenn, og hlutverk þeirra var það hið sama og í Bútyrka. Glæpa-
mennirnir meðal fanganna kúguðu og misnotuðu hina, og þetta gerðu þeir með 
þegjandi samþykki fangabúðastjórnarinnar, er hélt yfir þeim verndarhendi — 
sumpart vegna stjórnmálahugsjóna sinna og sumpart vegna spillingar þeirrar, sem 
þeir voru flæktir í. Afbrotamennirnir einir stóðu saman sem einn maður og fylgdu 
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hver öðrum að málum. Þeir eiginleikar, er gerðu mönnum kleift að auðsýna hver 
öðrum gagnkvæmt traust og starfa saman, voru með öllu horfnir úr fari annarra 
fanga hópa, en bófarnir lögðu enn rækt við þá til að standa betur að vígi við að 
fremja illræðisverk sín á kostnað hinna fanganna. Þeir settu sér sjálfir lög og fram-
fylgdu þeim þannig, að þau komu heim við reglur þær, er fangabúðunum var 
stjórn að eftir. Þeim tókst að afla sér tóbaks til að reykja, þeir höfðu næstum nægar 
flíkur til að halda á sér hita, og þeir höfðu að heita má nóg að eta. Þeir höfðu besta 
mögu leika á að komast lifandi úr fangabúðunum.

Ég ætlaði mér einnig að komast lifandi þaðan. Ég var ráðinn í að verða undan-
tekning meðal fanganna, er dæmdir höfðu verið vegna stjórnmálaskoðana sinna. 
Það var mér til mikils gagns við framkvæmd þessarar ákvörðunar minnar, hve ég 
var harður af mér, en það var aftur því að þakka, hversu lífið hafði leikið mig óblítt 
um ævina. Uppreisnarandi sá, sem mér var í blóð borinn og hafði orðið til þess, að 
ég var sendur til þessa vítis, hlaut líka að verða mér til hjálpar við að lifa vistina af 
og loks — en það var mikilvægast — burðir mínir, þegar ég fór að taka út hegningu 
mína, því að þeir voru meiri en flestir aðrir fangar gátu státað af. Ég ætlaði mér að 
nota kraftana til að koma mér í slíka aðstöðu, að ég gæti varðveitt þá.

Hefði mér ekki lánast þetta, mundi ég nú ekki vera til frásagnar. Ég var heppnari 
en félagar mínir tveir, er gerðu með mér tilraunina til þess að flýja Rússland. Þeir 
voru báðir dæmdir til þrælkunarvinnu og sendir í útlegð í Petsjora-hérað. Campillo 
and aðist þar. Lorente tókst hins vegar að komast aftur til Moskvu, en þar var hann 
tekinn fastur öðru sinni og sendur til annarra fangabúða norður í landi. Frétti ég 
ekkert af honum, eftir að hann hafði verið sendur þangað. Er það meira en líklegt, 
að hann hafi hlotið sömu örlög og flestir, sem þangað voru sendir, og hafi borið 
bein in á þeim slóðum. Örlög mín voru sjaldgæf.

Ég fór vel af stað, þegar ég var kominn til Vorkúta. Ég gaf loforð um að verða 
Stak han ovíti og stóð við það heit mitt. Þegar fyrsta þriggja mánaða tímabilið var 
á enda, var ég álitinn einhver duglegasti Stakhanovítinn á þessum slóðum. Í kola-
nám unni var ég gerður verkstjóri í einum vinnslugöngunum. Leið ekki á löngu, 
áður en vinnuflokkur minn var orðinn sá afkastamesti, sem starfaði við námuna.

Ástæðurnar til þessarar velgengni minni voru einkennilegar og gott dæmi um að-
ferðir þær, sem iðkaðar eru í iðnaði Ráðstjórnarríkjanna. Ofan frá er þess krafist svo 
óvægilega, að menn setji met í framleiðslu og öllum afköstum — að minnsta kosti 
á pappírnum — að það skapar nokkurs konar æði, en sérhvert met hefur venju-
lega áhrif til hins verra á framleiðsluna á öðrum sviðum í verksmiðju eða námu. 
Verkamenn, er skara fram úr, eru ekki látnir vinna dreift innan um hina, er minna 
geta, heldur eru þeir allir settir í sérstakan flokk. Hin miklu afköst slíks flokks 
hafa drjúgt áróðursgildi, og þau sanna einnig, hversu vel stjórn vinnustaðarins 
stendur í stöðu sinni. Þegar þessi framúrskarandi vinnuflokkur hefur síðan sett 
nýtt framleiðslumet, en það er gert við viss, heppileg skilyrði, er metinu breytt í 
„meðal afköst“, að því er aðra verkamenn snertir.
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Þegar það rann upp fyrir stjórn fangabúðanna, að ég væri verkstjóri, sem vænta 
mætti metafkasta af, setti hún bestu, sterkustu og yngstu verkamennina í flokk 
þann, er ég stjórnaði. Ég skipulagði störf okkar af eins mikilli hagsýni og unnt var 
og barðist hatrammlega fyrir matarskammti manna minna. Þetta varð brátt til þess, 
að þeir litu á mig sem félaga sinn, en því var ekki að heilsa um flesta verkstjórana. 
Ég var gerður að „verkamannafulltrúa“. Þetta styrkti aðstöðu mína. Blöð, sem gefin 
voru út um þessar slóðir, fóru að skrifa um „Komísaro Pjotr Antonovítsj“ og sögðu, 
að hann væri dugandi Stakhanovíti, er sýndi öðrum með fordæmi sínu, hvernig 
þeir ættu að vinna.

Starfsdagur hvers vinnuflokks var tólf til fjórtán stundir, og við fengum aldrei 
neinn frídag. Fangi varð að halda áfram að strita hvíldarlaust, meðan vélin — lík-
ami hans — gat starfað með einhverju móti. Í þessu efni sem öðrum var enginn 
greinar munur gerður á kynferði fanga — bæði kynin voru jafnrétthá. Í byrjun, eða 
þangað til ég vandist því, fannst mér hryllilegt til þess að vita, að konur skyldu vera 
látnar vinna í námunni með okkur. Þær voru notaðar eins og verkamenn við að 
flytja kol og gangaklæðningarefni og drógu stóra kolasleðana þrjár saman. Tveim 
var beitt fyrir sleðann eins og áburðardýrum, en sú þriðja gekk á eftir sleð an um 
og ýtti á hann. „Meðalafköst“ kvenna þeirra, sem unnu þannig saman, töldust 
flutningur níu fermetra af kolum á degi hverjum. Þær voru í 2. flokki og fengu 
venju lega matarskammta þess flokks. Reiknað var með því, að meðalafköst verka-
manna í 2. flokki væru 18,4 rúblna virði á degi hverjum. Verkamenn í 1. flokki 
urðu að komast í „Stalíns-afköst“, sem voru 29% meiri og metin á 22,4 rúblur á 
dag á hvern verkamann. Þeim var bætt þetta með því, að þeir fengu heldur meiri 
matarskammt. Þriðji flokkur, en í honum voru slitnir, máttarlitlir fangar, er gátu 
þó enn unnið lítið eitt, varð að afkasta á hverjum degi verki, sem svaraði til 12,6 
rúblna á hvert nef, en þeir fengu ekki nema hálfan venjulegan matarskammt.

Hafi störf kvennanna verið erfið, þá voru þó skilyrðin, sem námamennirnir urðu 
að vinna við niðri í námunum, enn verri. Allt virtist miðað við það, að þeir gætu 
ekki á neinn hátt unnið eins mikið og til var ætlast. Það kom til dæmis oft fyrir, 
að vinnuflokkur fór leiðar sinnar úr námagangi í þeirri fullu vissu, að hann hefði 
unnið vel, en komst síðan að því, að hann hafði ekki náð tilskildum afköstum, 
þegar það var athugað nánar, sem eftir hann lá. Þá voru mennirnir reknir ofan í 
námuna aftur án þess að hafa fengið þann lélega mat, er þeim var ætlaður, ef vel 
gekk, og ekki hirt um það, þótt þeir væru þreyttir og að niðurlotum komnir. Ekkert 
skipti máli nema afköstin, að því væri lokið, sem krafist var.

Kolin, sem unnin eru úr jörðu í Vorkúta-héraði, eru dýru verði keypt í manns-
lífum. Í hvert skipti sem á vegi mínum varð verkamaður, er starfað hafði um þriggja 
ára skeið í námunum, varð ég forviða yfir því, að hann skyldi þrátt fyrir allt vera í 
lifenda tölu. Slys voru daglegt brauð þar niðri. Af fimm hundruð verkamönnum, 
er störfuðu í námunum hjá okkur, slösuðust að jafnaði átta á degi hverjum. Ekki 
var um það hirt að gera hinar lítilfjörlegustu varúðarráðstafanir. En á það var líka 
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að líta, að vinnuaflið, þrælarnir, var ekki dýrt, og birgðirnar, sem taka má af, eru 
ótak markaðar. Lyfturnar ofan í námagangana voru aðeins gerðar fyrir þunga átta 
manna, en varðmennirnir hikuðu ekki við að ýta fjórtán eða fimmtán mönnum inn 
í hverja lyftu í hverri ferð. Þegar komið var niður í námagöngin, urðum við síðan að 
þreifa okkur áfram eftir ólýstum göngunum næstum 400 metra. Hver fimm manna 
hópur hafði ljósker meðferðis, en það var alltaf svo óhreint og bjarminn því svo 
daufur, að við urðum að vinna í hálfrökkri, er jók stórum á hætturnar. Yfirbreiðslur 
voru hafðar yfir vélum, svo að frostið næði ekki til þeirra, en gastegundir söfnuðust 
undir þessar hlífar og orsökuðu tíðar sprengingar. Í dimmum göngum námanna 
stafaði sífelld hætta af kolalestunum og rafmagnsleiðslum.

Það var ekki einu sinni hirt um að fara eftir þeim fáu öryggisreglum, sem settar 
höfðu verið. Svo var til dæmis fyrir mælt um kolanámurnar í Vorkúta, að treysta 
yrði þak gangs vandlega með timburstokkum, jafnskjótt og höggvið hefði verið 
tveggja metra hátt skot inn í kolalag. Þetta var mjög mikilsverð öryggisráðstöfun, 
einkan lega í námum, þar sem jarðlögin eru þannig í sér, að búast má við hruni úr 
ekki hærri gangi en tveimur metrum, ef loftið er ekki treyst með timburstokkum. 
En það var sjaldgæft, að farið væri eftir þessum fyrirmælum. Þær vinnustundir, sem 
hefðu farið til þess að búa um loftið, hefðu tapast frá kolanáminu sjálfu. Af þessu 
leiddi, að ekki var gengið frá lofti ganganna í tæka tíð, og fékk ég sjálfur að kenna 
á því, eins og sagt mun verða.

Framkvæmdarstjóri námu þeirrar, sem ég starfaði í, var mjög vinsamlegur í 
minn garð. Hann var gamall bolsévíki, fyrrverandi fangi, sem verið hafði um kyrrt 
á vinnustað sínum, þegar hann hafði tekið út hegningu sína. Ég hætti á að segja 
honum frá áliti mínu á vinnuskilyrðunum í námunni. Hann hafði nöldrað einu 
sinni yfir því, að náman hefði ekki náð settu afkastamarki marga daga í röð — við 
yrðum að vinna það upp, sem tapast hefði af þeim sökum. Við höfðum hins vegar 
verið önnum kafnir við að setja timburstokka innan í námugöngin, og skýrði ég 
honum frá því.

Hann svaraði reiðilega: „Þú skilur þetta ekki. Ég verð að fá kol, kol og aftur kol. 
Ég vil ekki eiga á hættu, að stjórn fangabúðanna fari að fetta fingur út í störf mín.“

Ég sagði honum, að það væri stórhættulegt að vinna á þeim stað, þar sem við 
vorum komnir, án þess að hafa áður þiljað veggi gangsins og gengið örugglega frá 
loftinu.

„Ég get ekki að því gert,“ svaraði hann þá. „Þú verður að fara með menn þína 
ofan í námuna aftur og vinna við kolanámið, hvað sem fyrir kann að koma.“

Þegar hér var komið þessu samtali, blandaði yfirmaður NKVD-deildarinnar við 
nám una sér í samræður okkar. Hann hafði nálgast okkur, án þess að við yrðum þess 
varir, og allt í einu spurði hann, um hvað við værum að stæla. Þegar við höfðum 
gefið honum skýringu á því, tók hann af öll tvímæli með því að segja með þjósti: 
„Gerðu eins og þér er sagt. Starf þitt er í því fólgið að vinna kol úr jörðu. Ekkert 
annað kemur þér við. Það er tími til kominn, að þú gerir þér grein fyrir því, að þú 
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ert hér til að hlýða skipunum, sem þér eru gefnar, og að þú verður að sjá svo um, 
að vinnuflokkur þinn afkasti eins miklu og til er ætlast.“

Ég gerði enn tilraun til þess að malda í móinn, og spurði NKVD-foringjann, 
hvort hann vildi, að líkum yrði blandað í kolin. Hann svaraði mér hiklaust og tók 
af skarið með því: „Við þurfum á kolum að halda. Ráðstjórnarríkin þarfnast kola. 
Hvað sem þau kosta.“ 

Það var ekki um að villast, við hvað hann átti. Við fórum aftur ofan í námuna 
til að halda áfram vinnu okkar. Nokkrum dögum síðar varð ég þess var, að magnið 
af kolagasi þar niðri hafði aukist í 3,75 af hundraði. Reglurnar mæltu svo fyrir, að 
vinnu skyldi hætt, þegar kolagasmagnið í loftinu færi fram úr þrem af hundraði. 
Ég lét vinnuflokk minn hætta, fór með hann upp úr námunni og tilkynnti náma-
stjórninni, hvernig komið væri.

En foringi NKVD-deildarinnar hafði bersýnilega komist að þeirri niðurstöðu 
um mig, að ég væri aðeins að reyna að draga úr framleiðslunni, svo að tími væri til 
þess kominn að sýna mér í tvo heimana. Hann gaf mér ótvíræða skipun: „Farðu 
aftur með menn þína ofan í námuna. Og þú ferð sjálfur fyrstur.“

Ég fór fyrstur ofan í námuna og menn mínir síðan á eftir mér. En við vorum 
varla byrjaðir vinnuna aftur, þegar mikil sprenging kvað við, og loftið í ganginum, 
sem hafði ekki verið styrkt, hrundi ofan á okkur. Sumir manna minna, sem 
voru fjærstir, það er að segja næstir munna gangsins, sluppu ómeiddir. Þeir, sem 
staddir voru í ganginum miðjum, urðu verst úti við hrunið. Tíu grófust undir 
miklu fargi kola og jarðvegs. Ég var lengst inni í ganginum, og naut þar talsverðrar 
verndar af hinum órofna enda gangsins, þar sem við vorum að höggva kolin, svo 
að ég grófst aðeins að hálfu leyti. NKVD-foringinn, er hafði ætlað að setja mig 
á hættulegasta staðinn í námunni, hafði í raun og veru bjargað lífi mínu. Vinur 
minn, framkvæmdarstjórinn, hraðaði sér á vettvang með flokk manna, og hann 
gróf mig upp. Engin tilraun var samt gerð til þess að grafa þá menn upp, er höfðu 
alveg horfið undir hrunið.

Ég var borinn út úr námunni. Ég var mikið meiddur, og vikum saman hélt ég, 
að hryggurinn væri brotinn. Það hefði verið ógurlegt áfall, jafnvel þótt ég hefði 
komist til heilsu að öðru leyti. Sem örkumlamaður hefði ég verið húsbændunum í 
Vor kúta gagnslaus með öllu. Ég hefði lokið ævi minni í helskálanum, og ég gat ekki 
huggað mig við annað en að dauðinn mundi heimsækja mig fljótlega þar.

En ég hafði ekki hryggbrotnað, eins og ég hafði óttast. Ég fór að skríða saman, 
og brátt gat ég farið að staulast um. Þá greip mig nýr ótti, óttinn við að þeir mundu 
láta mig fara að vinna of fljótt. Um það var ekki að villast, að ég var máttarminni 
en áður, og því var hætta á því, að ég mundi vera afkastaminni en fyrr. Ef mér færi 
aftur við vinnuna, þá mundi ég ekki fá fullan matarskammt framar. Brátt kynni 
þá að reka að því, að ég gæti ekki einu sinni unnið fyrir miðlungsskammti. Og þá 
mundi ég byrja að hrapa niður brekkuna, þar sem enginn náði fótfestu.
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Þetta var vofan, sem ofsótti mig sýknt og heilagt, þegar ég var kallaður fyrir 
fanga  búðastjórann.

Þegar ég gekk fyrir hann, spurði hann: „Mundir þú vilja vera leystur undan 
erfiðis vinnu um sex mánaða skeið?“ Ég svaraði því vitanlega játandi, svo að hann 
hélt áfram: „Það er hægt að gera gegn einu skilyrði. Þú verður að þjóna Ráð-
stjórnarríkjunum á annan hátt, ef þú hefur löngun til þess að bjarga þér. Ég vil, að 
þú ferðist milli fangabúðanna hér norður frá og haldir ræður fyrir verkamönnunum, 
sem fluttir hafa verið í útlegð. Hvettu þá til að fara að dæmi þínu sem Stakhanovíta. 
Aðstoðarmaður minn fer með þér sem túlkur. Samþykkirðu að gera þetta?“

Ég samþykkti uppástungu hans.
Fangabúðastjórinn hefur ef til vill álitið, að ég gæti gert mest gagn með því að afla 

nýrra Stakhanovíta, er settu ný afkastamet og ykju hróður stjórnar fangabúðanna. 
Ég taldi, að hlið Vorkúta-búðanna væru að opnast fyrir mér í fyrsta skipti, og það 
væri ekki lengur óhugsandi, að ég gæti fundið aðferð til að komast undan.
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Tvær ástkonur

Frá því augnabliki, þegar ég lenti í klónum á NKVD-lögreglunni aftur, vissi ég, 
að ég mundi gera aðra tilraun til þess að komast úr landi. En þegar ég hafði verið 
fluttur til fangabúðanna í Vorkúta, virtist það margfaldlega erfiðara fyrirtæki en í 
fyrra skiptið, og ég vissi, að ég mundi engu fyrr týna en lífinu, ef ég væri hand-
samaður á flóttanum. Ég var samt reiðubúinn að hætta á það, því að ég vildi heldur 
hljóta skjótan dauðdaga en veslast smám saman upp, rotna lifandi. En ég ætlaði 
að fara mér hægt og grípa hentugt tækifæri, þegar það gæfist. Þangað til ég varð 
fyrir slysinu í námunni, hafði mér tekist að varðveita krafta mína nokkurn veginn 
óskerta og raunar betur en félagar mínir. Það var því að þakka, að ég hafði komist 
í góða aðstöðu við námuna. En mér var það samt fyllilega ljóst, að ég mundi ekki 
frekar en neinn annar geta þolað þetta harðrétti um alla framtíð. Ég vissi, að ég 
mundi hafa eytt líkamlegum varasjóðum mínum fyrr en síðar, og þá mundi mér 
fara að hraka að öllu leyti.

Meiðsl þau, sem ég hlaut við slysið, færðu mér heim sanninn um það, að þetta 
gæti gerst fyrr en mig grunaði, ef ég yrði fyrir slysi við vinnu á nýjan leik. Ég var 
leik soppur kringumstæðnanna. Slys voru daglegt brauð í námunum þarna — ekki 
nein undantekning. Enda þótt ég hefði lagt mig allan fram til að standa mig sem 
best á því sviði, mundi ég verða afskrifaður, mundi mér verða varpað fyrir róða, 
þegar ég héldi ekki lengur óskertum kröftum til að strita. Og þó fór það svo um 
síðir, þótt mér væri það ekki ljóst þegar í stað, að slysið varð mér til hins mesta 
happs og blessunar. Það leysti mig undan þeirri kvöð að mega aldrei fara nema hina 
mörk uðu braut, sem lá frá skálanum til námunnar og til skálans aftur. Ég var að 
vísu fangi eftir sem áður, þegar ég hafði fengið hin nýju skilríki mín í hendur, en 
hafði þó að minnsta kosti heimild til að vera á ferli fyrir utan gaddavírsgirðingarnar. 
Ég ætlaði að framlengja þetta frelsi mitt og tækifæri til að komast undan, uns ég 
kæmi auga á leið til þess að flýja, leið, er enginn gat farið, sem var lokaður inni í 
sjálfum fangabúðunum í Vorkúta. Ég vissi nú, hvernig ég átti að fara að því að hafa 
yfir boðara mína eins og hentugast var fyrir mig. Ég auðsýndi enga þrjósku og lét 
enga gagnrýni í ljós, aðeins brennandi ósk mína um að sanna, að ég væri auðsveipur 
komm únisti, og lofsöng stjórnarvöldin sýknt og heilagt. Þetta ætlaði ég að láta 
verða mér til hjálpar við framkvæmd fyrirætlana þeirra, er ég hafði á prjónunum.

Ég var nú sendur í nokkra leiðangra um fangabúðirnar þar á norðurslóðum, og 
með mér fór ritari fangabúðastjórnarinnar, vinur minn, sem ég hafði kynnst á Spáni 
forðum. Í ferðalögum þessum gerði ég það, sem af mér var krafist, hélt áróðursræður 
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í anda Stakhanovismans yfir þjáningabræðrum mínum í fangabúðunum. Mér 
til mikillar sorgar fann ég meðal þeirra marga menn, er höfðu áður barist með 
Alþjóða stórfylkjunum í borgarastyrjöldinni spænsku, menn, er höfðu farið eins 
að og ég, leitað hælis í Rússlandi. Þeir áttu nú að afplána fimmtán til tuttugu ára 
þrælk unar dóma, og það var lítil von til þess, að þeim tækist nokkru sinni að losna 
úr þessu víti. Á hinn bóginn komst ég í vinfengi við embættismenn í hinum ýmsu 
fanga búðum á þessum slóðum, en allt varð þetta til þess, að ég aflaði mér æ meiri 
og víðtækari þekkingar á fangabúðunum og allri tilhögun þeirra.

Þeim er stjórnað af ofvöxnu skriffinnskubákni, flókinni vél, sem er mjög svifasein. 
Miðlungsfangabúðum, þar sem 2.500 menn eru hafðir í haldi, er stjórnað af fjölda 
ein kennisklæddra manna. Þar eru sex majórar, seytján höfuðsmenn, sextíu og sex 
liðsforingjar, átján liðþjálfar, fimmtíu og fjórir undirliðþjálfar og 129 varðmenn, 
svo að þar koma um það bil níu fangar á móti hverjum fangaverði og yfirmanni. 
Auk þess hafði mikill fjöldi fanga störf með höndum, þar sem um nokkurn trúnað 
var að ræða, í deildum, er snertu ritstörf, hreinlæti og tæknileg efni, og nutu þeir 
smávægilegra fríðinda fyrir þjónustu sína sem njósnarar og þefarar.

Yfirmaður fangabúðanna var majór að tign, og hafði hann liðsforingja sér við 
hlið, er var ritari hans. Fangabúðastjórnin skiptist annars í eftirfarandi deildir:

I) Vinnudeild, þar sem majór var æðsti maður, en við hlið sér hafði hann tvo 
liðsforingja sem aðstoðarmenn og fimm manna skrifstofulið að auki. Það var þessi 
deild, sem ákvað, hversu mikil meðalafköst fanganna skyldu teljast, svo og hversu 
mikinn matarskammt fangar hvers flokks skyldu fá, en það var þó ákveðið í sam-
ræmi við leiðbeiningar frá Moskvu. Deild þessari var skipt í þrjár undirdeildir eða 
skrifstofur: Vinnuskrifstofu, sem var undir stjórn höfuðsmanns og liðsforingja, 
er gekk frá áætlunum um vinnu og framkvæmdir; heilbrigðisskrifstofu, þar sem 
störfuðu majór og þrír til fimm læknar, er höfðu heilbrigðiseftirlitið í búðunum 
með höndum; og loks lyfjaskrifstofu, þar sem liðsforingi sagði fyrir verkum, en 
hann hafði tvo aðstoðarmenn sér við hlið.

2) Lagadeild, en henni stjórnaði majór, sem naut aðstoðar tveggja manna. 
Majór inn starfaði sem sérstakur dómari innan fangabúðanna. Þegar hann hafði 
kynnt sér æviferilsskýrslur manna, ákvað hann örlög þeirra fanga, sem höfðu þegar 
af plánað hegningu sína, og gaf þá annaðhvort fyrirskipun um, að þeir skyldu látnir 
lausir eða hann dæmdi þá í nýja refsingu. Þegar komið var að því, að fangi skyldi 
látinn laus, uppgötvaði hann stundum allt í einu, að hann hafði skyndilega verið 
dæmdur til þrælkunarvinnu á ný, án þess að þar hefði til komið nokkur dómstóll 
utan fangabúðanna. Skjalavarsla, sem var í höndum höfuðsmanns og þriggja liðs-
foringja, varð að fylgjast með öllum afbrotum eða misgerðum, sem fangar gerðu sig 
seka um, og færa þetta á ný skjöl, er voru síðan send dómaranum og voru forsendur 
hins nýja dóms.

3) Áróðursdeildin, þar sem starfsliðið var höfuðsmaður og liðsforingi. Þeir urðu 
að tryggja það, að fangarnir nytu sífellt „handleiðslu“ í stjórnmálum. Föngum, 
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er færðu sönnur á tryggð sína við ráðstjórnarskipulagið með lýtalausri framkomu 
sinni, svo og með því að afkasta meira en krafist var af þeim, var heitið því, að dómar 
þeirra skyldu mildaðir. Við slík loforð var þó ekki alltaf staðið. Áróðursdeildin hafði 
mjög biturt vopn í höndum, þar sem var starfsliðsdeildin, er var háð henni, en þar 
störfuðu tveir liðsforingjar. Yfirmaður starfsliðsdeildarinnar átti meðal annars að 
út nefna verkstjórana. Það táknaði í framkvæmdinni, að þær eftirsóttu stöður féllu 
þeim föngum í skaut, er tókst að sannfæra áróðursdeildina um rétttrúnað sinn í 
stjórnmálum.

4) Flutningadeildin. Hún var undir stjórn flutningaforingja, er hafði í þjón ustu 
sinni fjóra bifreiðastjóra og sex ökumenn aðra til að stjórna farartækjum fanga-
búðanna, en þau voru tvær fangabifreiðir, tvær vöruflutningabifreiðir og sex hest-
vagnar.

5) Öryggismáladeildin. Yfirmaður hennar var majór að tign, og hún skiptist 
í þrjár undirdeildir. Hlutverk hinnar fyrstu, þar sem störfuðu höfuðsmaður, 
sex liðsforingjar og átján liðþjálfar, var að skipuleggja flutninga og eftirlit með 
föng um, þegar þeir voru á leið til vinnu og frá. Hún átti einnig að bera ábyrgð 
á öryggi fangabúðanna. Önnur deildin, undir stjórn majórs, hafði umsjá með 
fanga skálunum. Þriðja deildin, en henni stjórnaði liðsforingi, hafði með höndum 
umsjá „fangabúðalögreglunnar“. Liðsforingi þessi stjórnaði þrjátíu völdum föng-
um, er voru vopnaðir bareflum og voru eins konar aukalögregla. Hann sagði líka 
hreinsunarsveitinni fyrir verkum.

6) Birgðadeildin, sem sá um kaup á öllum nauðsynjum fyrir birgðaskemmur 
og eldhús fangabúðanna. Var þar mannmargt starfslið og meðal þess nokkrir for-
réttinda fangar. 

7) Flokksskrifstofan undir forustu höfuðsmanns. Hann hafði sér við hlið rit ara, 
sem var liðsforingi að tign, auk skrifstofustjóra, er hafði þrjá aðstoðarmenn. Skrif-
stofa þessi var ekki aðeins fulltrúi kommúnistaflokksins, heldur hafði hún einnig 
það mikilvæga hlutverk að gæta þess, að ríkið fengi í sinn hlut helming af hreinu 
verðmæti alls, sem framleitt var af föngum búðanna.

Launagreiðslur allra þessara liðsforingja, embættismanna og varðmanna voru 
tengd hlunnindum í fríðu. Sé launaupphæð og verðmæti hlunninda lögð saman, 
verða mánaðarlaun majóra rúmlega 4.000 rúblur, höfuðsmanna rúmlega 3.000, 
liðsforingja um 2.700, liðþjálfa tæplega 1.000, undirliðþjálfa tæplega 800 og 
óbreyttra fangavarða rúmlega 600 rúblur.

Meðalkostnaðurinn í fæði og fatnaði á hvern fanga nam um 85 rúblum á mánuði 
hverjum. Þar sem fangarnir voru samtals 2.500, voru um 300 í 1. flokki, 500 í 2. 
flokki og hinir, 1.700 samtals, í 3. flokki, sem fékk minnsta matarskammtinn. Á 
þennan hátt var kostnaðinum við matarkaup haldið niðri í samræmi við flokka-
skiptingu fanganna.

Ef afkastakröfum vinnudeildarinnar var fullnægt, þá framleiddi fangi í 1. flokki 
verðmæti fyrir 672 rúblur á mánuði, fangi í 2. flokki fyrir 552 rúblur mánaðarlega og 
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fanga vesalingur í 3. flokki fyrir 378 rúblur á mánuði. Þetta gefur mönnum nokkra 
hug mynd um hagnaðinn, sem rann til fangabúðanna — og ríkisins — af striti 
fanganna. Það gefur einnig enn ljósari skýringu — enn frekar en stjórnmálahliðin, 
sem kemur þessu máli við — á því, hvers vegna Ráðstjórnarríkjunum er nauðsynlegt 
að hafa ógrynni fanga til að starfa fyrir sig. Vinnuafl fanga, sem notaðir eru í svo 
stórum stíl, er margfalt ódýrara en vinnuafl frjálsra verkamanna. Fanga er hægt að 
senda hvert á land sem er, láta þá vinna við hvers konar kringumstæður og skilyrði, 
til að undirbúa jarðveginn fyrir stórkostlegar fyrirætlanir um iðnað og landbúnað, 
til að hefja námagröft eða olíuvinnslu á nýjum stað og til að gera auðnir heim-
skautshéraðanna frjósamar — hvað sem það kostaði.

Það er ekki svo að skilja, að mér hafi fyrst orðið þetta ljóst, þegar ég var laus 
orðinn úr fangabúðunum og gat virt þær fyrir mér utan frá. Fangarnir og aðrir, 
sem reknir eru í útlegð, eru þeir menn í Ráðstjórnarríkjunum, er gerst þekkja alla 
hluti þar í landi. Þeir geta talað frjálslega sín í milli, en það geta engir aðrir. Það 
er hverju orði sannara, að meðal þeirra eru svikarar, sem hlaupa með söguburð, en 
það tekur aldrei langan tíma að verða þess var, hverjir þeir eru. Og jafnvel þótt það 
væri ekki hægt, hvaða refsing óttast þá þeir menn, er hafa þegar orðið að þola hið 
versta, sem hugsanlegt er? Þeir skelfast það ekki, þótt þeir eigi það yfir höfði sér, að 
dauða þeirra verði hraðað.

Fangi, er hefur getað staðist ægifarg umhverfis síns, en hefur ekki látið bugast af 
vonleysi og örvílnan, eins og sá, er bíður með óþreyju dauða síns, af því að hann 
veit, að hann hefur beðið ósigur, hefur séð hinu innra frelsi sínu borgið. Hann 
heldur baráttunni áfram með þessum hætti. Ein aðferðin til þess að halda barátt-
unni áfram er að tala við aðra menn, sem er líkt ástatt fyrir og honum sjálfum, og 
að kynnast heimi þeim, sem hann hefur verið dæmdur til að lifa og hrærast í.

Fangi í Ráðstjórnarríkjunum, er dæmdur hefur verið til langvarandi þrælkunar, 
getur átt von á því að vera hvað eftir annað fluttur á milli fangabúða, en slíkir 
flutn ingar eru framkvæmdir í samræmi við breytilega vinnuaflsþörf í hinum ýmsu 
hlutum ríkisins. Í hverjum fangabúðum kynnist hann mörgum hundruðum 
manna, sem hafa farið um margar fangabúðir eins og hann sjálfur. Þegar þeir hafa 
allir lagt þekkingu sína saman, er árangurinn sá, að þeir fá góða yfirsýn, að minnsta 
kosti um heim fangelsa og fangabúða og oft yfir enn stærri svið. Það var um þetta 
þétt riðna upplýsinganet, sem ég aflaði staðreynda þeirra, er ég þekki nú.

Þegar ég hafði samþykkt að gerast áróðursmaður í þágu Stakhanovismans, 
komst ég í samband við konu, er hafði að vísu verið send í útlegð, en var jafnframt 
eiginkona yfirmanns tveggja stórra fangabúða í Vorkúta-héraði. Hún átti sjálf enga 
sök á því, að hún var send í útlegð, því að hún hafði ekki einu sinni brotið neitt af 
sér í augum stjórnvalda. Hún var í raun og veru gallharður kommúnisti, sumpart 
vegna þess, tvímælalaust, að hún naut forréttinda í stöðu sinni, og sá eymd þá, sem 
blasti við henni í öllum áttum, gegnum lituð gleraugu. En faðir hennar, er hafði 
verið gamall kommúnisti frá Úkraínu, hafði verið dæmdur, meðan ein hinna stóru 
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hreins ana stóðu yfir, og það hafði leitt til þess, að dóttir hans var nú í Vorkúta. Hún 
var verkfræðingur að menntun. Hún var ung — aðeins tuttugu og fjögurra ára — 
fögur og gáfuð. Og hún elskaði ekki eiginmann sinn, fangabúðastjórann. 

Það kom nokkrum sinnum fyrir, að hún kynnti mig áheyrendum á þeim fanga-
búðafundum, sem efnt var til, en þeir voru helgaðir því að hvetja menn til þess að 
sýna meira kapp í félagsmálum, hlýða á Stakhanovíta-áróður og njóta tilsagnar í 
kommúnískum fræðum. Í síðustu tvö skiptin lét hún mig taka mér stöðu við hlið 
sér og kynnti mig eitthvað á þessa leið: „Félagi Komísaro Pjotr Antonovítsj er af 
spænsku bergi brotinn og var ein af hetjum spænsku borgarastyrjaldarinnar. Nú 
er hann hetja vinnunnar í landi okkar, landi sósíalismans. Í dag, eins og áður fyrr, 
fer hann eftir kröfum þeim, sem hinn mikli félagi okkar, Stalín, gerir til sannra 
kommúnista.“

Ég hélt, að áhugi hennar fyrir mér væri meiri en áhugi, sem hún gæti haft fyrir 
„hetju vinnunnar“, enda þótt hún virtist ekki gera sér neitt upp að því leyti. Við 
fór um nokkrum sinnum saman frá fundum þessum. Ég sá hana með reglulegu 
millibili, þegar ég sótti matarskammt fanganna í vinnuflokki mínum, því að hún 
var „fangafulltrúi“ gagnvart úthlutun matvæla og tóbaks. Vinfengi okkar fór hrað-
vaxandi. Hún bar mikla virðingu fyrir Spánverjum, síðan borgarastyrjöldin hafði 
verið háð, og henni fannst ég einkennilegur maður, af því að ég var Spánverji.

Einu sinni spurði hún mig: „Er það satt, sem sagt er, að Spánverjar sé einkum 
skap aðir fyrir dauðann og ástina?“

„Dauðinn og ástin leita alla uppi,“ svaraði ég.
En við létum ekki lengi sitja við orðin ein, heldur framkvæmdum það, sem við 

höfðum bæði í hyggju. Við urðum elskendur. 
Hin nánu kynni mín af konu þessari báru mikinn hagnýtan ávöxt fyrir mig. Eins 

og allir aðrir, er höfðu aðgang að nauðsynjabirgðum fangabúðanna, braskaði lags-
kona mín með alls konar varning á svörtum markaði. Munurinn á hinu opinbera 
verðlagi og því, er fékkst fyrir hvers kyns varning á hinum frjálsa markaði, gerði slík 
viðskipti mjög arðvænleg og auðveld. Vindlingapakki kostaði til dæmis opin ber-
lega tvær rúblur, en á svarta markaðnum var hægt að fá 30 rúblur fyrir hann. Aðal-
kaupendurnir voru liðsforingjar og embættismenn, er höfðu engan beinan að gang 
að birgðum ríkisins vegna vinnu sinnar. Þeir lögðu sig ekki í mikla hættu, því að 
ríkið tapaði engu á slíkum viðskiptum. Bókhald vinkonu minnar var alltaf í besta 
lagi, allt var fært þar með hinu opinbera verðlagi, og hið eina, sem varð ekki ljóst 
af bókum hennar, var hversu mikið af varningnum hafði verið selt við hærra verði.

Ég varð henni þarfur viðskiptafélagi, vegna þess að ég var sífellt á ferðalögum 
milli fangabúðanna. Í hvert skipti, sem ég var sendur í slíkan leiðangur, hafði ég 
með ferðis fullan poka af alls konar varningi, sem hún hafði útvegað. Ég þurfti ekki 
annað en að gefa hinum lítilsigldari af embættismönnum þeim, er á vegi mínum 
urðu, nokkra vindlingapakka, til að gera þá að hjálparmönnum mínum. Var brátt 
svo komið, að hlutur minn af hagnaðinum af þessum viðskiptum var orðinn 
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myndar legasta fjárhæð — 18.000 rúblur. Þetta var fyrsta skrefið til flóttans — 
tækin til að standa straum af honum fjárhagslega.

Ég steig annað skrefið í sömu átt fyrir tilstilli annarrar konu, er var í mikilvægri, 
opinberri stöðu. Það leið senn að því, að þeir sex mánuðir, sem ég átti að vera laus 
við erfiðisvinnu, væru á enda. Ég varð að ganga á fund heilbrigðiseftirlitsnefndar, ef 
ég hafði hug á að fá framlengingu á þessu hóglífistímabili, og það hafði ég. Þar eð 
vinkona mín var fangafulltrúi, gat hún orðið mér að liði við þetta, því að hún útbjó 
sjálf skilríki þau, sem ég átti að afhenda lækni þeim, er hún réð mér að leita til. Í 
skil ríkjum þessum var þess getið, að ég væri frábær Stakhanovíti, og það hefði varla 
verið hægt að bera meira lof á mig í þeim, þótt ég hefði verið liðsforingi í NKVD-
liðinu. Með þessi vopn í höndum fór ég til lækningastofunnar við Kírov-stræti, en 
svo heitir aðalgatan í Vorkúta.

Læknirinn var ung kona, um það bil hálf-þrítug. Hún var höfuðsmaður að tign 
í NKVD-liðinu.

Þegar ég gekk inn til hennar, heilsaði hún mér með svofelldum orðum: „Nú, svo 
að þér eruð þessi frægi Spánverji, sem ég hef heyrt svo mikið um talað?“ Og um leið 
virti hún mig fyrir sér í krók og kring, eins og rússneskar konur einar geta horft á 
karl menn, að því er ég held. En í stað þess að fara að tala um heilsufar mitt lét hún 
mig setjast niður og fór að skrafa um allt milli himins og jarðar.

„Mér er sagt, að Spánverjar sé alveg óðir í að horfa á nautaat,“ sagði hún. „Ég 
mundi hafa mjög mikið gaman af að sjá nautaat. Einn góðan veðurdag verðið þér 
að segja mér, hvernig slíkur leikur er.“

„Ég er ekki eins og Spánverjar eru flestir að því leyti,“ svaraði ég. „Ég hef enga 
skemmtun af nautaati.“

„En hvað það var dæmalaust leiðinlegt,“ hrópaði hún. „En mér hefur líka verið 
sagt, að Spánverjar hafi gaman af konum og sé flestir mestu kvennamenn. Ef til vill 
þér séuð líka þannig, að þér hafið ekkert gaman af konum?“

Ég hló við og svaraði: „Í þeim málum er ég ósvikinn Spánverji.“
Hún hélt áfram í sama dúr, eins og ég hafði gert ráð fyrir: „Það er betra að heyra. 

Og hvernig eru þær konur, sem þér hafið mestar mætur á? Hvernig líst yður á mig?“
Eg svaraði vitanlega: „Ágætlega.“
Og það vill líka svo til, að það var alveg satt. Hún var fönguleg kona. Ég greip 

tæki færið til að gefa henni gjöf, er var þó aðeins hin fyrsta af mörgum, sem ég færði 
henni upp frá þessu. Ég man ekki nákvæmlega, hvaða gjöf þetta var eiginlega. 
Konan sagði mér á hinn bóginn, að hún kynni því vel, hvernig ég leitaði á hana, 
og að henni félli vel við mig. Varð samverustund okkar löng að þessu sinni, og hún 
lét hina sjúklingana bíða á meðan. Þegar ég fór seint og um síðir, sagði hún mér að 
koma aftur fljótlega og láta tilkynna nafn mitt strax, því að þá mundi hún taka á 
móti mér án tafar. Það var með þessum hætti, sem lagskona mín, verkfræðingurinn 
og fangafulltrúinn, kynnti mig fyrir hinni lagskonu minni, lækninum.

Það var skiljanlegt af ýmsum ástæðum, hversu fljótt mér tókst að fá hana til 
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fylgi lags við mig. Fyrst má telja almenningsálitið í landinu. Í Rússlandi voru kyn-
ferðis mál ekki talin nein feimnismál og menn voru hispurslausir í þeim efnum. 
Enginn hirti hót um hegðun annarra í þessum efnum, enginn taldi ástæðu til að 
fara leynt með gerðir sjálfs sín á þessu sviði, og enginn kippti sér upp við það, þótt 
karl eða kona hefðu mök við marga samtímis. Sjálfur stóð ég vel að vígi að því leyti, 
að ég var ekki eins grindhoraður og þjakaður og flestir þeir karlmenn, er læknirinn 
minn þurfti að fást við í starfi sínu.

Í öðru lagi virtust rússneskar konur laðast að mér vegna hins spænska uppruna 
míns, því að þær kröfðust ástríðuofsa, sem þær kynntust ekki í fari karla af sinni 
eigin þjóð.

Og síðan var það líka þungt á metaskálunum, að ég sýndi þeim nýja hlið á karl-
manninum, sem þær höfðu aldrei fengið að kynnast áður. Konur þessar sættu sig 
ekki við þau tilbreytingarlausu hrjóstur, sem hirðuleysi og ruddaskapur rússneskra 
karl manna gerðu kynferðismökin að. Hinar fornu rússnesku venjur, sem hafði 
verið varpað fyrir borð, höfðu ef til vill verið innantómar og „borgaralegar“; afnám 
þeirra hafði hugsanlega lyft konunni, svo að hún varð jafnrétthá karlmanninum í 
kyn ferðismálum — eða fært bæði niður á sama bekk. Hvað sem er um það, er víst, 
að rússnesku konurnar virtust finna það á sér, að þær hefðu glatað einhverju, svo að 
þær tókust allar á loft, þegar þær komust í kynni við eitthvað, er bar ofurlítinn keim 
af hinni fornu kurteisi karla í garð þeirra. Þær kunnu því vel, þegar þeim voru færðar 
gjafir, og þær komust svo við, ef maður lét í ljós, að honum stæði ekki öldungis 
á sama um þær, að það var eins og þær væru banhungraðar að þessu leyti. Ég gat 
gefið lækninum gjafir, og var það hinni lagskonu minni að þakka. Sápa, ilmvötn, 
sæt indi, góðir vindlingar voru til í Vorkúta, en að nafninu til var slíkur munaður 
ein ungis ætlaður þeim, er voru komnir nægilega hátt í metorðastiganum — voru 
orðnir höfuðsmenn eða enn meira. Fangafulltrúi hafði aðgang að öllum þessum 
munaðarvörum vegna þess, að hann hafði hönd í bagga með stjórn birgðanna. Og 
þetta hjálpaði mér til að vinna lækninn, hafi ég þá þurft að gera nokkurn skapaðan 
hlut, til fylgilags við mig.

Þegar ég hafði heimsótt hana nokkrum sinnum í lækningastofnunina, sagðist 
hún geta búið svo um hnútana, að heilbrigðiseftirlitsnefndin fengist til þess að 
fram lengja skírteini það, sem ég hafði fengið, en á því var sagt, að ég væri „ófær til 
vinnu“. En hún tók það fram, að það mundi ekki verða hægt, án þess að greiðsla 
kæmi fyrir. Það mundi ekki nægja eitt, að hún beitti áhrifum sínum. En hún gæti 
talað við þá, er störfuðu með henni í nefndinni, og fengið þá til að samþykkja það, 
að ég bæri fé á þau. Svo var gróða mínum af svarta markaðsviðskiptum fyrir að 
þakka, að ég hafði efni á að gera þetta.

Nefndin, sem „rannsakaði“ mig, var skipuð majór nokkrum, vini mínum 
höfuðs manninum, og þremur öðrum yfirmönnum úr NKVD-liðinu. Þessi hópur 
rann sakaði mig með meiri sérfræðilegri alvöru en tíðkaðist, þegar hin mánaðarlega 
skoðun fór fram í fangabúðunum. Rannsóknin var um garð gengin eftir tíu mín-
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útur, og þá fór ég mína leið. Ég hafði þá í höndum miða, þar sem lýst var yfir því, 
að ég mundi verða ófær til vinnu í sex mánuði til viðbótar.

Hinni nýju lagskonu minni tókst meira að segja að afla mér enn mikilvægara 
skil ríkis. Með því að benda mönnum hvað eftir annað á það, hversu ágætlega ég 
hefði hegðað mér í alla staði undanfarna átján mánuði, tókst henni að afla mér lög-
legrar heimildar til að vera um fjögurra mánaða skeið í suðurhéruðum landsins í 
því skyni að jafna mig til fulls eftir slys það, sem ég hafði orðið fyrir. Ég mátti velja 
á milli tveggja borga, Tashkent og Samarkand. Ég kaus að fara til Samarkand. Ef ég 
hefði farið til Tashkent, hefði ég orðið að fara um hluta af Síberíu til að komast úr 
landi. Samarkand var í héraði því, sem ég hafði kannað vandlega, þegar ég var að 
undir búa fyrri flótta minn.

Það voru þannig tvær konur, sem gerðu mér kleift að yfirgefa hinar frosnu 
auðnir í Vorkúta. Ég sneri þangað aldrei aftur. 
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Ashgabat

Í júní 1947 lagði ég af stað í ferðalag mitt til Samarkand. Ferðaheimild mín 
mælti svo fyrir, að ég ætti að fara um Kírov, Moskvu, Kharkov, Rostov, Bakú og 
Krasno vodsk og að ég mætti ekki hafa lengri viðdvöl en tuttugu og fjögurra stunda 
í hverri þessara borga á leiðinni.

Það kann að virðast harla ótrúlegt, að nokkur maður, er hafði verið dæmdur til 
þrælkunarvinnu í Síberíu, skyldi vera látinn laus á þenna hátt. En yfirvöld fanga-
búð anna vissu mætavel, hversu þéttriðið net NKVD-liðið hafði lagt um landið 
þvert og endilangt, svo að þau álitu, að það mundi vera í hag hvers fanga að gera 
ekkert slíkt af sér, er leitt gæti til þess, að hann yrði sendur aftur til Síberíu — til 
enn þyngri refsingar en hann hafði verið dæmdur í áður. Ferðaskilríki þau, sem 
ég hafði í höndum, náðu alveg tilgangi sínum frá sjónarmiði yfirvaldanna. Kæmi 
einhver smávægileg misfella í ljós, þar sem eftirlit væri haft með skilríkjum ferða-
manna, mundi ég verða handtekinn samstundis. Af sömu ástæðum voru þau einnig 
ófull nægjandi fyrir mig í þeim tilgangi, sem ég hafði ætlað mér að nota þau.

Ferðamaður, sem var ekki embættismaður og kom frá hinum nyrstu héruðum 
lands ins, gat aðeins verið útlagi, fangi eða fyrrverandi fangi, og af því leiddi, að 
hann var þegar tortryggður, ef skilríki hans voru ekki í fullkomnu lagi. Skilríki mín 
mundu ekki alltaf verða í lagi, því að ég ætlaði mér, þegar tækifæri byðist, að bregða 
mér af leið þeirri, sem yfirvöldin skipuðu mér að fara, í þeim tilgangi að gera til-
raun til að komast úr landi. Vegna þess hluta ferðarinnar þarfnaðist ég skilríkja af 
öðru tagi til þess að tryggja mig gegn athugunum og eftirliti, sem ég mátti eiga von 
á. Vegna þess hvernig högum mínum var háttað, gat ég ekki notast við annað en 
vegabréf flóttamanns, er væri gefið út í Moskvu og með stimpli yfirvaldanna þar.

Ég mátti hafa þar nákvæmlega tuttugu og fjögurra klukkustunda viðstöðu til 
að afla mér vegabréfs þessa. Annað erindi mitt til höfuðborgarinnar hefði verið að 
komast í samband við eiginkonu mína og sjá litlu dóttur mína í fyrsta skipti — og 
sennilega einnig hið síðasta. Ég þorði þó ekki að gera þetta og hætti ekki einu sinni 
á að hringja til Aríödnu. Vegna andrúmslofts þess, sem ríkti nú aftur í höfuð-
borginni — nýs ótta og ógnarstjórnar vegna áróðurs þess, sem var á þá leið, að 
„ensk-amerísku heimsvaldaseggirnir“ ætluðu sér að tortíma Ráðstjórnarríkjunum 
með nýrri styrjöld — hefði ég ekki unnið annað með þessu en koma konu minni 
í vanda og leiða athygli lögreglunnar að mér. Það hefði verið til of mikils ætlast, 
að menn hefðu ekki tekið eftir heimsókn til hennar eða hlerað á símtal á einhvern 
hátt. Ég sá hvorki konu mína né barn.
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Skrifstofa sú, sem ég varð að leita til í því skyni að fá flóttamannsvegabréf mitt, 
var skrifstofa stjórnar kommúnistaflokksins spænska. Það gat varla verið heppilegt 
fyrir mig að leita á náðir hennar vegna fyrri reynslu minnar af henni, en ég átti ekki 
annarra kosta völ. Hver önnur opinber stofnun, sem ég hefði leitað til í þessu efni, 
hefði aðeins sent beiðni mína rétta boðleið til spænsku skrifstofunnar, og ég hafði 
ekki tök á því að eyða neinum tíma til ónýtis. Ég leit svo á, að best mundi að ganga 
beint til verks. Heppnin var með mér. Báðir þeir menn, sem áttu að undirskrifa 
slíkt vegabréf, voru staddir í skrifstofunni — José Antonio Uribe, er hafði enn 
með höndum öll mál, sem snertu flóttamennina, en undir nákvæmu eftirliti La 
pasionaria, og Sentís, er gaf út öll skilríki handa spænskum flóttamönnum, þar sem 
hann var liðsmaður Rauðu hjálparinnar. Og fjandmenn mínir, La pasionaria og 
Líster, voru ekki við.

Það vakti vitanlega mikla athygli, þegar mér skaut svo fyrirvaralaust upp í 
Moskvu. En mennirnir í skrifstofunni höfðu frétt, hversu ágætlega ég hafði hegðað 
mér í fangabúðunum norður í landi, svo að þeir gerðu ráð fyrir, að ég hefði séð að 
mér — ég væri orðinn að nýjum El campesino, sem væri að minnsta kosti reiðubúinn 
að hlýða fyrirskipunum flokksins án þess að gera uppsteit. Framkoma mín og fas, er 
ég hafði ákveðið fyrirfram, höfðu einnig tilætluð áhrif. Ég var framlágur og ófram-
færinn, notaði einmitt orðatiltæki þau, sem rétt þóttu í flokknum, og gætti þess 
vandlega að láta skapið ekki hlaupa með mig í gönur. Ég varð að tala dálítið um 
fyrir þeim, en um síðir tókst mér þó að fá vegabréfið, eins og ég hafði ætlað mér. Á 
því var ekki aðeins undirskrift Uribes og Sentís, heldur og varaforseta Rauðu hjálp-
ar innar, tékknesks uppgjafaþingmanns, er talaði spænsku reiprennandi.

Enda þótt ég væri nú vel búinn til áframhaldandi ferðar, að því er ýmis skilríki 
snerti, fór ég mjög gætilega að öllu. Yfir mér vofði alltaf sú hætta, að Dolores 
Ibárruri, öðru nafni La pasionaria, afturkallaði flóttamannsvegabréf mitt, jafnskjótt 
og hún frétti um, að ég hefði fengið það, og yfirmönnum NKVD-liðsins á leiðinni 
væru sendar tilkynningar þar um. Ég skipti því oft um járnbrautarlestir og forðaðist 
sér staklega að vera nætursakir á þeim stöðum, þar sem ég mátti eiga von á því, að 
mér yrði skipað að sýna skilríki mín.

Þegar ég var kominn til Kharkov, kom ég mér í kynni við kvenstúdent úti á götu, 
en hún fór með mig til herbergis þess, sem hún hafði til umráða í vísindastofnuninni. 
Hermaður stóð vörð við hliðið á lóð stofnunarinnar, en stúlkan sagði honum, að ég 
væri unnusti hennar, er hefði komið í heimsókn til hennar. Hvort sem varðmaður 
þessi trúði þeirri sögu hennar eða ekki, þá er hitt víst, að hann þáði það, sem ég 
bauð honum — tvo pakka af vindlingum — tegundin var Tbílísí nr. 5 — og hálfa 
flösku af vodka, er ég hafði orðið að borga með 160 rúblum. Faðir stúlkunnar hafði 
verið rekinn í útlegð til Síberíu, og sama var um tvo bræður hennar að segja. Þegar 
ég sagði henni, að ég hefði einnig verið í þrælabúðunum norður í landi, varð hún 
mjög samúðarfull og leyfði mér að sofa í herbergi sínu í tvær nætur samfleytt. Hún 
fylgdi mér meira að segja nokkurn hluta leiðarinnar með lestinni til Rostov.
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Þar var ég tvær nætur að auki og hafði sömu aðferð við að útvega mér næturstað. 
Það var einmitt vegna þess, að allar reglur voru svo strangar og eftirlit með járn-
brautar lestum og ferðamönnum svo nákvæmt, að margt fólk hafði það sér bók-
staflega að lífsframfæri að fara í kringum þær og versla á svarta markaðnum. Á hverri 
mikilvægri járnbrautarstöð dreifðu ungar stúlkur sér innan um mannfjöldann og 
buðu mönnum að nota herbergi sín fyrir hundrað rúblur.

Á leiðinni frá Rostov til Bakú ferðaðist ég í klefa þeim, sem lestarstjórinn hafði 
til umráða, en hann var kona að þessu sinni. Kostaði það mig hálfa flösku af víni 
— mér tókst ekki að afla vodka í það skiptið — hálft kílógramm af svörtu brauði, 
hluta af bjúga og tvö epli. Ég lenti sjaldnast í neinum vandræðum nema á skipinu 
frá Bakú til Krasnovodsk, en þar hafði ég ekki heldur gert ráð fyrir því, að neitt 
eftir lit færi fram.

En hér var breyting á orðin, síðan ég hafði farið um síðast, er ég gerði fyrri til-
raunina til þess að flýja land. Skömmu áður en skipið tók höfn í Krasnovodsk, 
kom foringi í NKVD-liðinu til mín og krafðist þess að fá að sjá skilríki mín. Ég 
sá, að skilríki annara farþega í grennd við mig voru athuguð mjög nákvæmlega. Ég 
varð hræddur um, að liðsforinginn kæmist að því, að ég hefði þegar verið lengur 
á leiðinni en mér var heimilt samkvæmt skilríkjum mínum. Þegar ég rétti honum 
skilríki mín, stakk ég nokkrum hundrað rúblna seðlum inn á milli þeirra. NKVD-
maðurinn lét sér hvergi bregða, leit samviskusamlega gegnum skilríki mín, rétti 
mér þau aftur — án peninganna. Mér létti stórum.

Síðan byrjaði ég síðasta áfangann. Ég fylgdi fyrri flóttaáætlun minni í aðalatriðum, 
og öðru sinni fór ég upp í lestina frá Krasnovodsk til Samarkand. Að þessu sinni 
tók ég þó það ráð, að ég fór úr henni í stöðinni í Bamíj, sem er röska 300 kílómetra 
frá persnesku landamærunum. Þaðan ætlaði ég að hefja hinn raunverulega flótta. 
Meðan ég hafðist við í stöðinni sjálfri, var ég enn á þeirri leið, er ég mátti fara, og 
jafnvel þótt lögreglan tæki eftir því, að ég var ekki þarna nákvæmlega um það leyti, 
sem fyrir var mælt í skilríkjum mínum, gerði ég ráð fyrir að geta talað svo um fyrir 
henni, að ég slyppi við refsingu — þriggja ára þrælkun og síðan Síberíuvist á ný — 
en venjan var, að menn væru dæmdir til þeirrar refsingar, þegar þeir brutu af sér 
eins og ég í landamærahéraði. En um leið og ég fór af járnbrautarstöðinni, var ég 
orðinn lögbrjótur. Mér var um og ó, þegar ég fór yfir þessi ósýnilegu landamæri, og 
hóf gönguna gegnum þorpið Bamíj.

Enginn skipti sér af mér. Ég var brátt kominn fram hjá öllum húsum í þorpinu 
og hélt síðan áfram göngunni eins rólega og mér var unnt, meðan ég svipaðist 
um eftir heppilegum stað, þar sem ég gæti farið út af veginum og stefnt beint af 
augum. Nokkurn spöl framundan mér lá vegurinn gegnum dálitla lægð, sem var 
milli tveggja hæða. Ég taldi, að hægt mundi að sjá mig frá þorpinu, ef ég færi út af 
veg inum á þessum stað, en áleit, að ég mundi verða kominn í hvarf við aðra hvora 
hæðina heldur lengra á brott.

Mér skjátlaðist í þessu efni. Ég hafði ekki gengið langan spöl á veginum, þar 
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sem brekkur voru beggja vegna við hann, svo að þær lokuðu honum eins og veggir, 
þegar vörubifreið kom akandi á móti mér. Hún nam staðar. Höfuðsmaður og tveir 
óbreyttir hermenn úr NKVD-liðinu stukku af bifreiðinni, og ég varð að sýna þeim 
skilríki mín.

Höfuðsmaðurinn skoðaði þau vandlega og spurði mig síðan: „Hvað ertu að gera 
hér? Hvert er för þinni heitið?“

Ég svaraði, að ég hefði gert hlé á för minni, þegar ég hafði verið kominn þarna, 
af því að mig langaði að heimsækja gamlan kunningja, spænskan flóttamann, sem 
hefði um skeið starfað á samyrkjubúi um þessar slóðir.

„Þú hefur enga heimild til þess að vera hér á ferð,“ sagði höfuðsmaðurinn þá. 
„Skil ríki þessi gefa þér leyfi til þess að bíða á járnbrautarstöðvum milli ferða, en þú 
hefur enga heimild til að fara út fyrir stöðvarnar. Þú ættir ekki að vera hér, og síst 
ættir þú að vera á ferð í þessa átt.“

Ég reyndi að láta þetta líta svo út eins og mér hefðu þarna orðið á meinlaus 
mis tök, en höfuðsmaðurinn vildi alls ekki taka skýringu mína góða og gilda. Að 
þessu sinni mistókst mér að beita mútum, og greip ég þó til þess ráðs að bjóða 
höfuðsmanninum úrið mitt. Landamæralögreglan lætur ekki freistast eins auð-
veldlega og starfsbræður hennar inni í landinu, enda er aðallega hugsað um það, 
þegar menn eru valdir í landamæragæsluna, að þeir þiggi ekki mútur. Þar við bættist, 
að höfuðsmaðurinn yfirheyrði mig þarna að mönnum sínum ásjáandi. Hann ýtti 
fé mínu og úri til hliðar og hnykkti höfðinu í áttina til vörubifreiðarinnar. „Upp í 
með þig,“ sagði hann.

Meðan vörubifreiðin byltist og skrölti eftir veginum, sem ég hafði komið gang-
andi eftir, tók ég eftir rifu milli pallsins á henni og grinda þeirra, er höfðu verið 
settar meðfram hliðunum. Tókst mér fyrst að lauma áttavita mínum gegnum rifuna 
og skömmu síðar litlum vasahníf sem ég átti. Ég var enn með hættulegt sönn-
unargagn á mér — uppdrátt, er ég hafði gert af landamærahéruðunum, en mér 
lánaðist að losna við hann í salerninu í lögreglustöðinni í Búkhara, því að þangað 
var fyrst farið með mig.

Það var augljóst, að lögreglan vissi ekki, hvað hún ætti að gera við mig, því að ég 
var brátt fluttur í varðhald í Kara-Kala og hafður þar í fimm daga, en síðan var ég 
fluttur til Búkhara á nýjan leik. Í Kara-Kala, þjálfunarmiðstöð fyrir njósn ara, sem 
ætlað er að starfa í Afganistan, Persíu og öðrum austrænum löndum, voru tekin frá 
mér úrið mitt, fötin og skórnir, sem ég var í. Þótt einkennilegt sé, var malpokinn 
minn skilinn eftir hjá mér, en á botni hans hafði ég falið 10.000 rúblur. Þær fundu 
þeir aldrei.

Þegar ég hafði verið fluttur til Búkhara á nýjan leik, varð ég að ganga undir 
eld skírn, sem ég held, að hafi verið hin versta af öllu, er ég varð að þola. Mér var 
hrundið inn í myrkan, þröngan klefa, raunverulegt svarthol. Þegar hurðinni hafði 
verið lokað að baki mér, fannst mér eiginlega, að ég hefði verið settur ofan í djúpan 
brunn. Ég gat ekki haft neitt samband við umheiminn nema um gægjugatið á 
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hurðinni, sem bar þó enga birtu. Ég fann nakinn, rakan jarðveg, en annars urðu 
hendur mínar ekki varar við neitt annað, þegar ég kannaði klefann, en fötu, sem 
stóð í einu horninu.

Brátt fór ég að heyra lág hljóð, klór og trítl. Klefinn var fullur af rottum. Skömmu 
síðar heyrði ég hljóð, sem líktist því helst, að eitthvað drægist eftir klefagólfinu. 
Ég steig ofan á eitthvað mjúkt, sem rann undan fæti mínum, og þá rak ég upp 
skelf ingar óp. Hlátrasköll heyrðust handan hurðarinnar. Ég þorði ekki að leita á 
jörðinni með höndunum. Það lá því miður í augum uppi, að það voru höggormar 
í klefanum hjá mér.

Í þrjá sólarhringa samfleytt kom mér ekki blundur á brá. Ég reyrði skálmarnar 
vand lega utan um öklana, og beltið spennti ég svo fast utan um mig, að það var 
í síðasta gati. Þegar ég heyrði aftur til höggormsins eða höggormanna, hrökk ég 
undan, en það var til lítils, því að klefinn var svo þröngur. Í myrkrinu gat ég ekki 
gert mér nákvæma grein fyrir því, hvar rotturnar og höggormarnir væru, fyrr en 
þau snertu mig. Á fjórðu nóttu var ég orðinn svo örmagna, að ég lagðist fyrir og 
sofnaði. Í draumum mínum fannst mér, að höggormur væri að hringa sig um háls-
inn á mér. Þegar ég hrökk upp með andfælum, komst ég að raun um það, að þetta 
hafði ekki verið martröð. Einkennilega mjúkur líkami var á iði undir skyrtunni 
minni — á beru hörundi mínu — og annar hafði hringað sig um mig miðjan. Ég 
varð að bíta á jaxlinn til þess að reka ekki ósjálfrátt upp óp og beið átekta með hvern 
vöðva spenntan. Höggormurinn hélt áfram að renna sér fram og aftur um mig, eins 
og hann væri að gæla við mig, og ég heyrði lág hljóð, eins og frá barni, sem hefur 
verið gefið brjóstið.

Þessi tilfinning var meira tryllandi en sársauki. Mig langaði til að kalla á hjálp, 
en ég tók sjálfum mér tak og kom í veg fyrir, að frá mér heyrðist nokkurt hljóð. 
Það var eins og streng hefði verið brugðið um heilann á mér og hert að. Ég vissi, 
að ég mundi ganga af vitinu, ef ég slakaði á viljaþreki mínu, þótt ekki væri nema 
andar tak. En þó fór þetta svo, að ég kaus heldur návist höggormanna en rottnanna, 
þegar nokkrir dagar voru liðnir. Höggormarnir voru aðeins að leita í hlýjuna af 
lík ama mínum, þegar ég lá hreyfingarlaus og sofandi, en rottuflandrararnir voru á 
sí felldum hlaupum umhverfis mig öllum stundum.

Einu sinni á degi hverjum var mér hleypt út úr þessari myrkrastofu og látinn í 
annan klefa, þar sem ég var hafður í þrjá stundarfjórðunga. Mig grunar, að varð-
mennirnir hafi gefið rottunum að éta á þeim tíma, því að ella hefðu þær áreiðanlega 
ráðist á mig og bitið. Versta augnablikið, sem ég lifði þarna, rann upp, þegar ég var 
settur aftur í klefann fyrsta daginn — þegar ég var látinn á ný í myrkrastofuna, er ég 
hafði fengið að fara úr henni í fyrsta sinn. Ég hafði haldið, að þessu kvalræði mundi 
nú vera lokið. Þegar ég var látinn í klefann á nýjan leik, fylltist ég örvæntingu og 
ætlaði alveg að ganga af vitinu. Og hvern dag eftir þetta lifði ég í sömu voninni, 
en hún varð daufari með degi hverjum, og í hvert skipti kom yfir mig myrkur ör-
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vilnunarinnar, þegar ég varð að hverfa aftur inn í myrkrið, þar sem rotturnar og 
högg ormarnir voru fyrir.

Þetta var aðferðin, sem lögreglan í Búkhara hafði til að ,,mýkja“ fanga, fá þá til 
að gera lokajátningu sína og undirskrifa hvaðeina, sem þörf þótti á. Viðurværið, 
sem ég varð að láta mér nægja þessa daga, var 100 grömm af svörtu brauði og hálfur 
lítri af vatni á dag.

Á sjöunda degi var ég enn leiddur út úr myrkrastofunni, og var þá farið með mig 
til herbergis, sem var vel lýst. Rafmagnsljósið skar mig í augun, svo að ég varð að 
depla þeim. Þegar ég sá aftur eðlilega, komst ég að raun um það, að ég var staddur 
í skrifstofu með einföldum búnaði og stóð frammi fyrir þremur foringjum úr 
NKVD-liðinu — ofursta, majór og liðsforingja. Fyrir framan skrifborð sat óvenju-
lagleg stúlka, sem var skrifari. Þau störðu öll á mig með óblandinni forvitni, eins og 
þau væru að reyna að athuga, hvaða áhrif þessir sjö sólarhringar hefðu haft á mig.

Þessi yfirheyrsla varð nákvæmlega eins og svo margar, sem ég hafði verið tekinn 
til áður, og þótt ég hefði gert mér vonir um það rétt sem snöggvast — í fáfræði 
minni — að það mundi hafa nokkur áhrif í þessu efni, að hin unga og laglega 
stúlka var viðstödd, varð mér ekki að þeirri von minni. Rannsóknardómararnir 
voru vinsamlegir í fyrstu, óskuðu mér til hamingju með það, hversu vasklega ég 
hefði gengið fram í borgarastyrjöldinni spænsku — en ég þekkti þessa byrjun svo 
vel, að ég lét ekki blekkjast af henni.

Ég veit ekki, hvernig aðrir fangar, sem hafðir höfðu verið í haldi í Búkhara, 
brugð ust við vistinni í myrkrastofunni hjá höggormunum og rottunum. Um mig 
gilti, að ég missti alveg stjórn á mér af þessari meðferð. Ég gleymdi öllu, sem ég hafði 
lært áður — og ekki án fyrirhafnar og þjáninga — um nauðsynina á að sýna hin um 
rússnesku embættismönnum undirgefni, svo að ég svaraði hrósyrðum þeirra með 
hinum verstu hrakyrðum, sem ég kunni í rússnesku. Þegar ég snerist þannig við 
þessu, hættu þeir allri uppgerðarvinsemd og helltu yfir mig alls konar ásök unum. 
Ég kannaðist einnig við þær frá vistinni í Lúbjanka-fangelsi. Þeir sögðu mér, að ég 
hefði alltaf verið launaður flugumaður Breta og Bandaríkjamanna. Hafði ég ekki 
gert tilraun til að flýja land áður til að koma leynilegum upplýsingum á framfæri 
við hina bresku húsbændur mína? Lá það ekki í augum uppi, að ég hafði verið 
hand samaður í annað sinn undir svipuðum kringumstæðum?

Ég neitaði hinum upplogna áburði þeirra, svo og hinni sönnu ásökun, að ég 
hefði verið að gera nýja tilraun til þess að komast yfir landamærin. Ég harðneitaði 
öllu, þrákelknislega og jafnharðan, er það var á mig borið. Þá gripu þeir til þess 
ráðs að berja mig, að vísu ekki með bareflum eða svipum, heldur með hnefunum. 
Þeir hröktu mig um herbergið með barsmíð, spörkuðu í mig, þegar ég datt, slógu 
mig upp að veggnum. Milli þess sem á mér dundu högg og spörk mannanna, kom 
ég í svip auga á skrifstofustúlkuna laglegu, þar sem hún virti fyrir sér atganginn 
með dauflegum áhuga þess, er þekkir mætavel slíka viðburði. Hún hefði vafalaust 
orðið steinhissa, ef einhver hefði skýrt henni frá því, að í sumum löndum sé lög-
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regl unni bannað að misþyrma föngum. Hún hefði ekki fengist til þess að leggja 
trúnað á það. Í Ráðstjórnarríkjunum standa flestir á því fastar en fótunum, að það 
sé í auðvaldsríkjunum, sem menn séu barðir oftast og af mestri grimmd, þegar lög-
reglan tekur þá fasta.

Þeir hættu iðju sinni nokkra stund. Mér var skipað að skrifa undir tilbúið skjal, 
þar sem ég gerði þá játningu, að ég hefði starfað að njósnum. Viðurlögin hefðu ver-
ið tuttugu og fimm ára vist í þrælkunarbúðum. Ég neitaði að skrifa undir. Þá réðust 
þeir á mig aftur, og að þessu sinni börðu þeir mig, þar til ég féll í öngvit.

Þegar ég raknaði úr rotinu, lá ég á gólfinu í skrifstofunni, og var ég nú einn þar 
með skrifstofustúlkunni, sem sat enn á sínum stað hin rólegasta með krosslagða 
fætur, reykti og brosti. Hún bauð mér vindling og stakk síðan upp á því með 
dimmri, ögrandi röddu, að ég skrifaði undir játninguna. Ef ég gerði það ekki, þá 
mundi mér aldrei auðnast að sleppa úr hinum viðbjóðslega klefa, sem ég hefði verið 
í, þangað til ég yrði látinn í hina sameiginlegu gröf fanganna.

Ég lenti aftur hjá höggormunum og rottunum. Dregið var úr hinum daglega 
brauð skammti mínum, svo að hann varð aðeins 50 grömm. Þegar fangavörðurinn 
afhenti mér hann á morgnana, gleypti ég hann í mig af græðgi mikilli. Um daginn 
dreypti ég við og við á vatninu — einum pela — sem ég fékk, er hér var komið. Ég 
var látinn vera í klefa þessum í meira en mánuð. Að lokum var ég leiddur fyrir aðal-
rannsóknardómarann, sem var höfuðsmaður að tign. Hann mælti ekki orð, þegar 
komið var með mig til hans, heldur tók aðeins spegil af borðinu og hélt honum 
fyrir framan ásjónu mína. Ég ætlaði ekki að trúa mínum eigin augum, þegar ég leit 
í spegilinn. Hár mitt, sem hafði einu sinni verið hrafnsvart, var nú orðið snjóhvítt. 
Ég var kinnfiskasoginn, og vangar mínir voru þaktir gráu skeggi. Ég var eins og 
aumur beiningamaður, óhreinn og viðbjóðslegur, og það var einhver ókennilegur 
glampi í augum mínum, eins og ég væri með sótthita eða væri orðinn vitskertur. 

En nú voru menn í Búkhara búnir að beita mig þeim verstu brögðum, sem þeir 
kunnu, svo að þeir gáfust upp við frekari tilraunir til að fá mig til að játa. Ég var 
þess vegna fluttur í fangelsið í Ashgabat, höfuðborginni í Túrkmenístan, og þar var 
ég hafður í haldi í fimm vikur, en þegar ég var sendur aftur til Búkhara að þeim 
tíma liðnum, var það aðeins til þess að koma fyrir NKVD-rétt, sem eyddi varla tíu 
mínútum í að dæma mig til tveggja ára þrælkunarvinnu.

Þetta var mjög vægur dómur í samanburði við þau tuttugu og fimm ár, sem 
ég hefði verið dæmdur í, ef ég hefði fengist til þess að undirskrifa játninguna, er 
krafist hafði verið af mér. Þetta var meira að segja vægari dómur en tíðkaðist, því að 
það var venjan, að menn voru dæmdir í þriggja ára þrælkun, ef þeir höfðu verið í 
fangabúðum í Vorkúta, en voru síðan handteknir fyrir einhverjar yfirsjónir í Túrk-
menístan. Rétturinn bætti því raunar við, að ég mætti eiga von á þyngri dómi, ef 
það kæmi á daginn, að aðrar sakir væru á hendur mér í Moskvu.

Jafnskjótt og dómurinn hafði verið upp kveðinn, var ég fluttur til fangabúða 
í Merv, en síðan var ég fluttur með stuttum hléum milli þriggja fangabúða í 
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Tsjardzhúí og loks sendur aftur til Merv. Þar varð ég að koma fyrir heilbrigðisnefnd. 
Lækn arnir komust að þeirri niðurstöðu, að fangavistin í Búkhara hefði borið þann 
árangur, sem Vorkúta hafði ekki tekist að ná. Ég var ekkert nema skinn og bein, 
svo að ég var ekki einu sinni talinn fær til þess að vinna í þriðja flokki. Ég var þess 
vegna sendur umsvifalaust í helskálann, sem ég hafði aðeins þekkt að utanverðu í 
fangabúðunum í Vorkúta. Í Merv var skáli þessi kallaður „mykjuhaugurinn“. Nú 
var ég ekki á leiðinni niður brekkuna til endalokanna, heldur var ég næstum kom-
inn alla leið niður. Samkvæmt öllum lögmálum og fyrri reynslu hefði ég ekki átt að 
bíða dauðans lengi. En mig langaði ekki enn til þess að deyja. Ég fann enn betur 
en áður til brennandi löngunar til þess að lifa, til þess að komast undan og segja 
heiminum frá því, sem ég hafði séð og mátt reyna.

Þegar ég hafði verið látinn í „mykjuhauginn“, gerði ég mér far um að vinna sam-
úð aðalheilbrigðisfulltrúans. Hann gerði sér ljóst, að ég var ekki af því tagi manna, 
sem sættir sig við dauðann, heldur berst áfram, meðan hann getur dregið andann, 
og hann gaf mér tækifæri til að sleppa úr þessu líkhúsi hinna lifandi.

Það var hryllilegt starf, sem hann gaf mér kost á að vinna, starf, er fáir menn 
buð ust til þess að inna af hendi. Ég átti að grafa hina dauðu. Ég samþykkti að 
taka það að mér. Á hverju kvöldi gekk ég milli helskálanna og valdi hina dauðu úr 
hinum kviku. Á hverju kvöldi biðu mín fimmtán til tuttugu lík, og stundum voru 
þau meira að segja þrjátíu.

Það var oft talsvert erfitt að gera sér ljósa grein fyrir því, hverjar af hinum mörgu 
hreyf ingarlausu hrúgum á gólfinu voru ekki með lífsmarki og hverjar biðu aðeins 
eftir komu dauðans. Það kom meira að segja fyrir, þegar ég laut niður að mönnum, 
sem ég taldi, að væru dauðir, að þeir bærðu varirnar örlítið og hvísluðu: „Ekki 
ennþá“. Og það var eins og þeir hörmuðu, að þeir skyldu vera enn á lífi.

Ég varð að færa líkin úr fötunum, svo að hægt væri að nota garmana af þeim 
handa öðrum föngum. Síðan varð ég að vefja þeim í ábreiðu og bera þau á bakinu, 
hvert af öðru, til sameiginlegu grafarinnar, sem var bak við fangabúðirnar. Vopnaður 
varðmaður og varðhundur fóru þessa leið með mér, fram og aftur, meðan ég vann 
við þessa flutninga. Hinir dauðu féllu hver ofan á annan, er ég varpaði þeim í gröf-
ina, eins og stórar brúður fylltar hálmi. Þegar ein gröfin hafði verið fyllt, var mokað 
ofan í hana, og síðan var ný tekin.

Þetta starf svæfði svo tilfinningar mínar, herti mig svo, að ég var loksins farinn 
að vinna það kvöld eftir kvöld án þess að láta mér bregða. Mér finnst það eiginlega 
ótrú legt, þegar ég horfi nú um öxl. Gat ég í rauninni gert það, sem ég gerði þarna? 
Ég gerði það, þótt ótrúlegt sé. Það er ekki fyrr en nú, sem það rennur upp fyrir 
mér, hversu hroðalegt starf þetta var í raun og veru. En þegar ég hafði það með 
höndum, var það tákn þess, að ég gæti haldið lífi. Fyrir þetta óhugnanlega starf fékk 
ég greiddan hálfan skammt af brauði, kurlaðan maís og mjólk, sem var dýrmætust 
af þessu öllu. Þetta veitti mér aukið þrek og lífsþrótt. Þegar hærurnar hrundu af 
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mér, komu svört hár í staðinn. Ég var að ná eðlilegum þrótti með því að vinna þetta 
viður styggilega starf. Og það gekk kraftaverki næst.

Þegar ég hafði verið í tvo mánuði í „mykjuhaugnum“, hafði starfað þar sem 
grafari eða útfararstjóri, var gefin út yfirlýsing um, að ég væri orðinn vinnufær. 
Í nóvember 1947 var ég fluttur í þrælkunarbúðir hjá Ashgabat, en síðan var ég 
sendur með skömmu millibili milli fimm búða í Nebit-Dag-héraði. Ég hafði ekki 
haft hemil á mér, meðan ég var í Búkhara, en nú tók ég aftur upp hegðun þá, 
sem hafði reynst mér svo vel, þegar ég var í fangabúðunum í Vorkúta, það er að 
segja ég lét bera mikið á góðum vilja mínum og algerri auðsveipni. Ég var gerður 
að verkstjóra í vinnuflokki og það var aftur Stakhanovíta-sveit, sem ég var lát-
inn stjórna. Við vorum að vinna grjót, sem átti að nota við smíði hinnar „nýju 
Bakú borgar“. Hegðun mín og kapp við vinnuna urðu til þess, að hegning mín var 
minnkuð um sjö mánuði. En þá varð ég fyrir öðru áfalli. Lagadeild fangabúðanna, 
sem ég var hafður í, var tilkynnt frá Moskvu, að ég hefði verið dæmdur til nýrrar tíu 
ára vistar í Síberíu, og yrði ég að taka þá hegningu út, þegar þrælkunarvist minni 
í Túrkmenístan væri lokið. Ég vissi, að allt mundi verða að eilífu glatað, ef ég yrði 
sendur til norðurhéraðanna á ný. Aftur var svo komið, að ég gat aðeins hugsað um 
eitt atriði — flótta.

En meðan þetta gerðist, var ég sífellt fluttur frá einum fangabúðum til annarra 
— allt eftir geðþótta þeirra, er höfðu yfirstjórn þrælanna. Ég var í samtals sex 
fanga búðum í grennd við Krasnovodsk. Í aprílmánuði 1948 var ég sendur aftur til 
Ashgabat, og að þessu sinni var ég látinn vinna í tígulsteinaverksmiðju. Vinnu- og 
lífsskilyrði öll voru af því tagi í þeim fangabúðum, að fangarnir kölluðu þær nafni 
því, sem alræmt var á tímum nasista — gereyðingarbúðir.

En í Ashgabat eignaðist ég nýja vini, raunverulega vini. Hinn fyrsti í þeim hópi 
var ung kona, pólsk stúlka, sem hafði verið félagi í æskulýðsfylkingu kommúnista 
í Varsjá. Faðir hennar, verkfræðingur, og móðir hennar, kennari, voru bæði gamlir 
komm únistar, er áttu ekkert sökótt við NKVD-lögregluna, en sú staðreynd hafði 
samt ekki komið í veg fyrir það, að dóttir þeirra væri dæmd í fimmtán ára þrælkun. 

Hin opinbera ákæra gegn henni hafði verið sú, að hún hefði gagnrýnt rússnesk 
stjórnvöld. Sannleikurinn var sá, að hún hafði ekki aðeins reitt háttsettan foringja í 
NKVD-lögreglunni til reiði með því að neita að verða fylgikona hans og taka þátt í 
svartamarkaðsbraski hans, heldur hafði hún bætt gráu ofan á svart með því að fletta 
ofan af honum. Þetta var ástæðan til þess, að hún var nú í Ashgabat.

Hún fékk við og við matarsendingar og peninga frá foreldrum sínum. Enda þótt 
stjórn fangabúðanna stæli þrem fjórðu hlutum þess, sem þau sendu henni, nægði 
samt afgangurinn til þess, að hún gat þolað harðréttið í þessari vist. Hún lét mig 
njóta góðs af sendingum þeim, sem henni bárust þannig. Ég sagði henni í staðinn 
frá leyndarmálum mínum. Ég skýrði henni frá fortíð minni, og að ég hefði í hyggju 
að strjúka. Hún hafði orðið fyrir svo miklum vonrigðum af kommúnismanum, að 
hún hét mér aðstoð sinni við að hrinda fyrirætlunum mínum í framkvæmd, enda 
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þótt af þeim mundi leiða — sagði hún og var döpur í bragði — að við mundum 
aldrei sjást upp frá því.

Meðan ég var í haldi í Ashgabat kynntist ég auk þess fjórum gömlum bolsé-
víkum, sem mér var óhætt að treysta. Þeir gáfu mér heilræði og veittu mér hjálp. 
Mestur maður þessara fjögurra var Níkolaj Mísja, er var einn af yfirmönnum tígul-
steinaverksmiðjunnar. Hann var fæddur í Síberíu, hafði verið einn hinna gömlu 
baráttumanna bolsévíka og hjálpað við flótta nokkurra foringja þeirra, sem voru 
reknir í útlegð, þegar byltingartilraunin hafði mistekist árið 1905. Hann sagði oft 
við mig: „Það var ekki svo miklum vandkvæðum bundið að komast frá Rússlandi, 
meðan keisarastjórn var í landinu. Það vantaði Stalín til þess að búa svo um hnútana, 
að gamall bolsévíki væri glataður í landi okkar. ... Þú verður að komast undan. Þú 
verður að segja félögum okkar í öðrum löndum, hvernig hér er umhorfs. Ég er 
orð inn gamall. Og hvað gæti ég líka gert í öðrum löndum? Hvert gæti ég farið?“

Mísja bjó yfir ótrúlegri seiglu og þreki. Hann hafði verið í fanga- og þrælkunar-
búðum frá árinu 1931. Þegar hann hafði afplánað fyrstu hegninguna til enda, hafði 
hann aftur verið dæmdur í tuttugu og fimm ára þrælkunarvinnu, og þannig hafði 
hann fengið að kynnast flestum fangabúðunum í norðurhéruðum landsins.

„Stalín þorir ekki að horfast í augu við neinn úr gamla baráttuliðinu,“ sagði 
hann til skýringar á þessu. „Við þekkjum hann of vel til þess. Við vitum, hvaða 
glæpi hann hefur gert sig sekan um til að verða alger einræðisherra. Ég mun bera 
bein in í fangabúðum. Hinir fáu gömlu kommúnistar, sem enn skrimta, munu allir 
deyja í fangabúðum eða fangelsi. En það gerir ekkert til, því að Stalín og einræði 
hans eru dæmd til að verða að engu.“

Það var vissulega hægt að líta á Mísja gamla sem fjandmann stjórnvaldanna, 
en hann naut samt mikillar virðingar í Ashgabat, jafnvel meðal manna í NKVD-
liðinu.

Hinir góðvinirnir, sem ég eignaðist þarna, Víktor Ívanov, Korsakov og Kúrgan 
Amedo, voru allir af sama andlega toga spunnir, enda þótt þeir væru ekki mjög 
líkir Mísja. Þeir voru allir úr hópi hinna fornu baráttumanna bolsévíka, voru allir 
Úzbekar og allir voru þeir í stjórnarstöðum í fangabúðunum, en stöður sínar höfðu 
þeir fengið fyrir sakir dugnaðar síns og heiðarleika, sem enginn gat borið brigður á. 
Ég var ekki nærri eins einmana þarna og árin áður.

Hinn 6. október árið 1948 var ég á leið til skálans, sem ég bjó í, en hann var í 
fyrsta hverfi fangabúðanna. Ég var miklu seinna á ferli en aðrir félagar mínir, sem 
voru löngu komnir inn. Ég var einmitt að koma að dyrunum á skálanum, þegar 
jörðinni virtist allt í einu kippt undan fótum mínum, og skálarnir fóru allir að lyft-
ast og hníga til skiptis. Biti skall á mér og sló mig til hliðar. Tígulsteinum rigndi 
í kringum mig. Síðan var eins og veröldin sundraðist, og ég gat ekki fylgst lengur 
með því sem var að gerast umhverfis mig. Er allt datt í dúnalogn aftur, varð ég þess 
var, að ég sat flötum beinum á jörðinni, hélt um höfuðið á mér og blóð vætlaði 
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niður vangann á mér. Umhverfis mig var auðn ein, og frá skálarústunum bárust 
stunur og neyðaróp.

Orsökin var sú, að komið hafði í Ashgabat mesti jarðskjálfti, sem sögur fóru af í 
héraðinu, og hann hafði riðið yfir, án þess að á undan færu nokkrar hræringar, sem 
veittu vísbendingar um, hvað í vændum væri.

Í fyrstu héldu menn, að geigvænleg sprenging hefði valdið þessu, og sú fregn 
flaug um allt, að Bandaríkjamenn hefðu varpað kjarnorkusprengju þarna. Blöðin í 
Krasno vodsk urðu að bera þetta til baka, og því til sönnunar birtu þau tilkynningu 
frá Jarðskjálftamælingastofnuninni í París, þar sem hræringanna hafði orðið vart.

Þegar ég gat hugsað skýrt, fór ég fyrst að svipast um eftir vinkonu minni, pólsku 
stúlk unni. Þröngin hafði verið orðin svo mikil í kvennaskálunum, að henni og 
nokkrum öðrum konum að auki hafði verið komið fyrir í skálanum okkar, þótt 
hann væri fyrir karlmenn. Ég leitaði að henni undir rústunum og brakinu og 
fann hana þar hálfgrafna. Enda þótt hún væri marin og öll stokkin blóði, var hún 
óbrotin á útlimum, og ég sá þess engin merki, að hún hefði fengið alvarlega ytri 
áverka. En hún var dáin.

Ég sat enn yfir líki hennar, höggdofa og utan við mig, þegar sveit hermanna 
kom á vettvang. En hlutverk þeirra var ekki að bjarga þeim, sem grafist höfðu 
lif andi undir rústunum eða draga úr þjáningum hinna særðu, er drógust áfram 
hingað og þangað. Þeir beindu handvélbyssum sínum á þá, er lífi héldu, og luku 
tor tímingunni, sem landskjálftinn hafði hafið.

Ég get ekki gefið mönnum neina skýringu á þessu blóðbaði. Voru þeir hræddir 
um, að fangarnir mundu komast undan í ringulreiðinni, sem þessu fylgdi? Fannst 
þeim umstangið minna við að myrða hina særðu en að hjúkra þeim og græða sár 
þeirra? Töldu þeir heppilegt að losa sig við fólk, sem gæti ekki lengur orðið að 
neinu gagni við vinnu? Hver sem ástæðan hefur verið, þá er eitt víst: Hvar sem 
einhver kallaði á hjálp eða rödd veinaði af sársauka, þar heyrðist stutt skothríð, og 
síðan datt allt í dúnalogn.

Ég lagðist endilangur á jörðina við hlið hinnar látnu vinstúlku minnar, hreyfði 
mig ekki og reyndi að láta fara eins lítið fyrir mér og hægt var. Í grennd við okkur 
voru einungis þögul lík hinna dauðu. Í þessum hluta skálans höfðu allir beðið 
bana, og enginn kallaði á hjálp, svo að kúlnahríðinni var ekki beint í áttina til 
okkar. En þrátt fyrir það hafði ég hljótt um mig lengi og þóttist vera dauður.

Þegar morðæðið var um garð gengið, tók NKVD-liðið í Tashkent við stjórninni 
og smalaði þeim saman, er höfðu lifað bæði landskjálftann og skothríðina. Í fanga-
búðunum höfðu verið alls 2.800 manns. Við vorum aðeins þrjátíu og fjögur á lífi.

Þessi þrjátíu og fjögur, svo og fangar, sem komist höfðu lífs af úr öðrum fanga-
búðum í héraðinu, vorum flutt til Krasnovodsk. Þar fékk ég vitneskju um það, að 
hinir vinir mínir væru allir heilir á húfi, og var það því að þakka, að þeir voru ekki 
í sams konar skálum og aðrir fangar, af því að þeir höfðu stjórnarstörf á hendi í 
fanga búðunum. Mísja gamli kom í heimsókn til mín.
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„Farðu til fangabúðastjórans í Krasnovodsk,“ sagði hann, „og tilkynntu honum, 
að refsivist þín sé á enda.“

„Til hvaða gagns mundi það verða?“ spurði ég. „Ég verð að byrja á að taka út tíu 
ára þrælkunarvistina, sem tilkynnt var frá Moskvu, — það er allt og sumt.“

Mísja drap tittlinga framan í mig. „Öll skjöl um fangana eyðilögðust í jarð-
skjálft unum.“

„En það fer ekki hjá því, að einhver reki minni til þessa,“ sagði ég.
„Allir starfsmenn skjalavörslunnar biðu bana, þegar byggingin hrundi. Það eru 

allar líkur til þess, að það séu einungis menn í Moskvu, sem vita um þennan nýja 
dóm yfir þér. Það sakar að minnsta kosti ekki, að þú reynir þetta.“ 

„Nei, það er þess virði,“ mælti ég.
Á jóladag fór ég til fangabúðastjórnarinnar í Krasnovodsk og náði þar fundi 

fanga búðastjórans sjálfs. Sagði ég honum, að næsti dagur væri sá síðasti, sem ég 
ætti að vera í fangabúðunum. Þar sem hann hafði ekki undir höndum nein skjöl, 
sem hann gæti litið í til að ganga úr skugga um þetta, hringdi hann til réttarins í 
Búk hara — þar sem ég hafði verið dæmdur — og þar var honum tjáð, að ég hefði 
í raun og veru ekki verið dæmdur í meira en tveggja ára þrælkunarvinnu. Fanga-
búða stjórinn í Krasnovodsk vottaði enn fremur, að ég hefði hegðað mér svo vel og 
unnið svo kappsamlega sem Stakhanovíti, að ákveðið hefði verið að draga sjö mán-
uði frá upphaflega dóminum. Ég var milli vonar og ótta allan næsta dag, en vonaði 
þó að verða kallaður á hverri stundu til skrifstofunnar og fá afhentan miða, þar sem 
mér væri tilkynnt, að ég hefði verið látinn laus. En ekkert gerðist þann dag allan. 
Ég sagði við sjálfan mig, að fangar mundu ekki vera látnir lausir fyrr en daginn eftir 
að refsivist þeirra væri á enda. En sá tuttugasti og sjöundi leið tíðinda laust eins og 
sá tuttugasti og sjötti. Sama var um þann tuttugasta og áttunda að segja. Ég varð 
vonlaus.

En þann 29. desember var ég kallaður fyrir yfirmann fangabúðanna. Þar voru 
mér afhentar 14 rúblur, sem voru launin fyrir vinnu mína, svartur brauðhleifur og 
skjal, þar sem sagt var, að ég hefði verið látinn laus, þar eð ég hafði afplánað hegn-
ingu mína, og að mér bæri skylda til að setjast að í Lenínabad í Úzbekístan, þar til 
ég fengi nánari fyrirmæli um dvalarstað minn. Og þannig var ég orðinn fyrrverandi 
fangi, sem naut vafasams frelsis.

Ég fór úr fangabúðunum. Mísja gekk með mér að girðingunni, og virtist hann 
meira að segja ánægðari en ég, enda þótt hann mælti ekki orð af vörum, þegar 
hann faðmaði mig að sér að skilnaði. Þegar ég var kominn út fyrir hliðið, gekk 
hann samhliða mér — innan girðingarinnar, meðan ég gekk utan hennar — þar 
til við vorum komnir að horninu á henni. Þar veifaði hann til mín að skilnaði, og 
augnaráð hans færði mér boðskap að endingu.

En vinur minn Mísja hafði gert mér mesta greiðann, áður en hér var komið. 
Hann hafði útvegað mér félaga við síðustu flóttatilraunina, sem nú var að hefjast, og 
sá félagi átti fáa sína líka. Kúrgan Amedo hafði lokið tíu ára refsivist sinni, nokkrum 
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dögum áður en landskjálftarnir lögðu fangabúðirnar í rústir. Hann var frjáls ferða 
sinna um þessar mundir, en hann gekk ekki að því gruflandi, að hann mundi senn 
verða handtekinn á nýjan leik, hver sem átyllan kynni að verða. Fyrrverandi fangi 
getur aldrei um frjálst höfuð strokið í Ráðstjórnarríkjunum. Lögreglustjórninni 
þar þykir ástæða til þess að tortryggja alla, sem hafa orðið að taka út óréttmæta 
hegningu, og hún tortryggir þá meira en alla aðra, sem eru að auki heiðarlegir og 
einbeittir menn eins og vinur minn Amedo.

Mísja gamli, sem hafði mikil áhrif á Amedo, taldi hann ekki einungis á að hjálpa 
mér við hina nýju tilraun mína til að flýja land, heldur fékk hann Amedo einnig til 
þess að lofa því að fara með mér. Ég hefði ekki getað óskað mér betri félaga á því 
ferðalagi. Amedo þekkti Úzbekístan, Túrkmenístan og persnesku landamærin mjög 
vel, því að hann hafði unnið í öllum þessum héruðum árum saman, áður en hann 
var tekinn fastur. En það var þó mesti kostur hans, að honum féllust aldrei hendur. 
Hann hafði verið í samfelldu sambandi við mig frá þeim degi, er hann var látinn 
laus. Þegar ég hitti hann síðan fyrir utan fangabúðirnar, hafði hann meðferðis 
fatnað, sem ég gat farið í, svo að ég þurfti ekki að vera í fangabúðagörmunum. Mér 
fannst ég verða nýr maður, þegar ég hafði haft fataskipti. Það var eins og þessar 
hreinu flíkur, sem ég átti að þakka samheldninni milli mannlegra vera, stæltu mig 
á allan hátt.

Við keyptum okkur matvæli, sem nægðu til nokkurra daga, og fórum síðan 
af stað með járnbrautarlest klukkan níu að kvöldi. Lestin flutti okkur fram hjá 
Ashgabat, þar sem nýjum þrælum hafði þegar verið safnað saman til að endurreisa 
skálana og kofana, sem jarðskjálftarnir höfðu jafnað við jörðu. Þegar lestin var 
komin heldur lengra, fórum við úr henni á laun og stefndum til persnesku 
landamæranna — fórum sömu leið og ég hafði farið mörgum árum áður, þegar ég 
gerði fyrstu tilraunina til þess að flýja land.

Við fórum mjög varlega á ferð okkar áleiðis til persnesku landamæranna, og 
í rauninni var þetta alger endurtekning á fyrri ferð minni þessa sömu leið að því 
undanskildu, að það voru allt aðrar töggur í félaga þeim, sem ég hafði í þetta skipti. 
Við urðum að vinna bug á sömu erfiðleikum, brutumst áfram um sama ógreiðfæra, 
fjandsamlega landið og gripum til sömu varúðarráðstafananna til þess að forðast 
NKVD-mennina og hunda þeirra, því að þeir — bæði menn og hundar — voru 
enn grimmari en birnir og úlfar fjallahéraðanna. Eins og áður vorum við á ferli um 
nætur og fórum þá hátt í fjallahlíðum. Amedo hafði alist upp á þessum slóðum, 
og hann var þess vegna fjallamaður eins og ég. Þegar hættulegir kaflar urðu á leið 
okkar, bundum við okkur saman. Við bættum hvor annan ágætlega upp.

Við áttum ekki nema um það bil tveggja daga ferð eftir til landamæranna, þegar 
við urðum að fara um hættulegt svæði. Eina leiðin, sem til greina kom, var um 
lítinn dal milli brattra hlíða, þar sem hamrabelti tóku við fyrir ofan. Um daga mátti 
ætla, að NKVD-verðir tækju eftir okkur af hæðum þeim, þar sem þeir tóku sér 
stöðu eða voru á ferð, en um nætur fóru þeir ofan í dalina, svo að hættan var varla 
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minni þá. Við reyndum að fara þennan spotta í dögun, þegar við gerðum ráð fyrir, 
að varðmennirnir mundu vera á leið frá dalbotnunum til tindanna, í hlíðunum 
sjálfum, svo að þeir gætu ekki komið auga á okkur. Það virtist öruggast að gera 
þetta um þetta leyti sólarhringsins.

En það var ekki öruggast þá. Við vorum næstum komnir gegnum skarðið, þegar 
skot hríð var hafin á okkur fyrirvaralaust. Við tókum á stökk í örvæntingu okkar, en 
Amedo fékk skot í kviðinn og féll við. Ég reyndi að draga hann með mér, en hann 
stundi: „Reyndu að forða þér, taktu til fótanna!“

Þegar skotið var á okkur í annað sinn, fór ein kúlan gegnum höfuðið á Amedo. 
Hann hneig niður úr faðmi mínum. Ég hafði séð svo marga menn deyja, að ég 
vissi, að þarna mundi ekki þurfa um sár að binda. Ég tók til fótanna. En áður kyssti 
ég hann á ennið.

Kúlurnar hvinu allt í kringum mig og rifu flísar úr trjánum í kring. En engin 
þeirra snerti mig. Mér var lengra líf hugað. Tveimur dögum síðar drógst ég yfir 
landa mærin inn í Persíu, en á því landi var orðin sú breyting vegna umskiptanna 
eftir stríðið, að flóttamenn frá Ráðstjórnarríkjunum þurftu ekki lengur að óttast 
um líf sitt.

Mér hafði tekist að brjótast aftur til frjáls lífs. Ég hafði snúið aftur til þess að 
segja sannleikann um líf og dauða í Ráðstjórnarríkjunum, eins og ég hafði fengið 
að kynnast hvoru tveggja.



Gúlag-þrælabúðir kommúnista voru á víð og dreif um Ráðstjórnarríkin eins og eyjar í hafi. El campesino 
var um skeið í Vorkúta-búðunum í Vestur-Síberíu, en honum tókst að flýja frá Ashgabat í Túrkmenístan, 
þegar hann var staddur þar fyrir tilviljun og stór jarðskjálfti reið yfir.
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Skýringar 

Franciscos Francos … 7. bls. Hann (1892–1975) var spænskur herforingi og þjóðernissinni og 
hóf ásamt nokkrum starfsbræðrum sínum uppreisn gegn lýðveldinu sumarið 1936. Tók hann 
brátt forystu, ekki síst vegna þess að sumir aðrir herforingjar þjóðernissinna féllu brátt í valinn. 
Eftir sigur í stríðinu gerðist hann Foringi, Caudillo, Spánar. Stjórnaði hann harðri hendi til 
æviloka og leyfði aðeins einn flokk, sameinaðan flokk konungssinna, kaþólskra manna og 
falangista. Hann endurreisti þó konungdæmið 1947, gerðist ríkisstjóri til æviloka og skipaði 
Jóhann Karl, sonarson Alfonsos XIII., ríkisarfa. Hagvöxtur var ör á Spáni á seinni helmingi 
valdatíðar hans, og eftir lát hans varð Spánn lýðræðisríki með stuðningi hins nýja konungs. 
Eftirmæli um Franco og spænska borgarastríðið eru misjöfn. Báru Franco og aðrir herforingjar 
óskipta ábyrgð á stríðinu, eða mátti rekja það til fyrirætlana spænsku vinstri stjórnarinnar, sem 
unnið hafði nauman sigur í þingkosningum 1936, um að gera án ótvíræðs umboðs róttækar 
breytingar? Hallaðist eitthvað á í stríðinu um voðaverk milli þjóðernissinna og lýðveldissinna? 
Var Franco sannfærður fasisti sjálfur eða stjórnlyndur afturhaldsmaður, sem studdist við 
fasista? Reynt er að gæta sanngirni í bókum tveggja virtra sagnfræðinga um borgarastríðið, The 
Spanish Civil War (New York: Modern Library, endursk. útg. 2001) eftir Hugh Thomas og The 
Spanish Civil War (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) eftir Stanley Payne. Hins 
vegar skrifar Paul Preston í sama anda og heitustu stuðningsmenn lýðveldisins, t. d. í Franco: a 
Biography (London: Fontana, 1995). Gagnrýnir hann m. a. skrif Georges Orwells um stríðið, 
en að þeim er vikið í aftanmálsgrein um Orwell við 8. bls. Svipaða afstöðu til stríðsins og 
Preston hefur Antony Beevor, en ein bók hans um það hefur komið út á íslensku, Orrustan um 
Spán: spænska borgarastyrjöldin 1936–1939 (Reykjavík: Hólar, 2009). Á hinn bóginn heldur 
spænski rithöfundurinn Pio Moa því fram, að Franco hafi bjargað Spánverjum frá alræði 
kommúnista, sjá Los mitos de la Guerra Civil (Madrid: La Esfera de los Libros, 2003).

Ráðstjórnarríki Stalíns … 7. bls. Josíf Víssaríanovítsj Dzhúgashvíli, sem kallaði sig Stalín 
eða Stálmanninn (1878–1953), var frá Georgíu í Kákasus. Hann komst smám saman til 
æðstu valda í Kremlkastala árin eftir valdarán bolsévíka 7. nóvember 1917. Gerðist hann 
miskunnarlaus einræðisherra, sem svelti milljónir bænda í Úkraínu til bana 1932–1933, 
þegar þeir tregðuðust við að afhenda ríkinu allar afurðir sínar og stunda samyrkju. 
Einnig framkvæmdi hann reglulega „hreinsanir“ í kommúnistaflokknum. Milljónir 
manna sátu í þrælkunarbúðum Stalíns, og heilu þjóðirnar og þjóðflokkarnir voru fluttir 
nauðungarflutningum úr heimkynnum sínum út á hrjóstug flæmi Síberíu. Unnið er úr 
traustustu heimildum, sem völ er á um stjórnarfar í ríki Stalíns, í Stéphane Courtois (ritstj.): 
Svartbók kommúnismans (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2009), sem er endurútgefið í þessari 
ritröð. Íslenskir kommúnistar harðneituðu hins vegar á sínum tíma öllum óþægilegum 
staðreyndum um Stalín. Gáfu þeir út lofsamlegar ævisögur hans, Bóndann í Kreml eftir 
Gunnar Benediktsson (Reykjavík: Reykholt, 1945) og Stalín, 1879–1944 eftir breska 
kommúnistann J. T. Murphy í þýðingu Sverris Kristjánssonar (Reykjavík: Kristján Júlíusson, 
1975). Það varð íslenskum kommúnistum að vonum feikilegt áfall, þegar Níkíta Khrústsjov, 
leiðtogi kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna, viðurkenndi ýmis ódæði Stalíns í leyniræðu 
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1956, sem kemur ásamt svokallaðri Erfðaskrá Leníns út í þessari ritröð. Komið hefur út bók 
með skjölum um afskipti Stalíns af spænska borgarastríðinu, Spain Betrayed: The Soviet Union 
in the Spanish Civil War, ritstj. Ronald Radosh, Mary Habeck og Grígoríj Sevostjanov (New 
Haven CT: Yale University Press, 2001).

Gunnar Finsen … 7. bls. Hann (1907–1986) var sonur Vilhjálms Finsens, stofnanda og 
fyrsta ritstjóra Morgunblaðsins, ólst að mestu leyti upp í Noregi, en var íslenskur ríkisborgari. 
Hersjúkrahúsið í Alcoy, sem hann starfaði í, var rekið af norrænum verklýðsfélögum. Sjá m. 
a. Jo Stein Moen og Rolf Sæther, Tusen dager: Norge og den spanske borgerkrigen 1936–1939 
(Oslo: Gyldendal, 2009). Gunnar var ekki kommúnisti og gerðist sjálfboðaliði í finnska 
hernum í Vetrarstríðinu 1939–1940, eftir að Stalín hafði ráðist á Finna.

þjálfun í leyniskólum … 7. bls. Líklega stunduðu 23 Íslendingar nám í leyniskólum 
Kominterns 1929–1938, 19 karlar og 4 konur. Mynduðu þessir nemendur hinn harða 
kjarna kommúnistaflokksins og síðar Sósíalistaflokksins. Tveir settust á þing, Steingrímur 
Aðalsteinsson og Þóroddur Guðmundsson. Einn, Eggert Þorbjarnarson, starfaði um skeið á 
skrifstofu Kominterns og var lengi framkvæmdastjóri Sósíalistaflokksins. Eins og hér segir, 
barðist Hallgrímur Hallgrímsson í spænska borgarastríðinu. Jón Ólafsson heimspekingur 
skrifar í bók um Rússlandstengsl íslenskra kommúnista, Kæru félögum (Reykjavík: Mál og 
menning, 1999, 52. bls.): „Það er ekki að sjá af þeim heimildum, sem aðgengilegar eru úr 
Norðurlandadeildum Lenínskólans og Vesturskólans, að sérstök áhersla hafi verið lögð á 
praktíska byltingarstarfsemi, svo sem njósnir, undirróður og hvers kyns moldvörpustarfsemi.“ 
Nægar heimildir eru þó til um, að nemendur voru þjálfaðir í vopnaburði og þeim kenndur 
undirróður, enda var það beinlínis á stefnuskrá Kominterns. Til dæmis sögðust þeir Andrés 
Straumland (í dagbók sinni), Helgi Guðlaugsson (í samtölum við Ólaf Grím Björnsson) 
og Benjamín Eiríksson (í bókinni Benjamín H. J. Eiríksson í stormum sinna tíða, Reykjavík: 
Bókafélagið, 1996) allir hafa fengið þjálfun í meðferð skotvopna. Sbr. einnig Niels Erik 
Rosenfeldt, Verdensrevolutionens generalstab. Komintern og det hemmelige apparat (København, 
Gads forlag, 2011), 131. bls.: „Á námskrá voru meðal annars námskeið í marx-lenínisma, 
stjórnmálahagfræði, þróun hinnar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sögu Ráðstjórnarríkjanna 
og kommúnistaflokksins. En einnig voru haldnar skotæfingar og tilsögn veitt í notkun 
skotvopna, undirróðri, dulmálssendingum og vopnaðri skæruliðastarfsemi.“ Bók Jóns 
Ólafssonar er óáreiðanleg vegna ónákvæmni í vinnubrögðum og sterkrar tilhneigingar til að 
gera minna en efni standa til úr Rússlandstengslum íslenskra kommúnista.

Alþjóðasambands kommúnista … 7. bls. Komintern, Alþjóðasamband kommúnista, var 
stofnað í Moskvu 1919, og sóttu tveir Íslendingar 2. þing þess 1920, Brynjólfur Bjarnason 
og Hendrik S. Ottósson. Þar voru Moskvuskilyrðin svokölluðu samþykkt fyrir aðild, en 
þau leggja m. a. þá skyldu á aðildarflokka (skv. 3. skilyrði) að stofna ólögleg hliðarsamtök, 
sem reiðubúin séu til aðgerða, ef og þegar byltingarástand myndast. Ólafur Friðriksson sótti 
3. þingið 1921 og 4. þingið 1922. Brynjólfur Bjarnason sótti 5. þingið 1924 og þeir Einar 
Olgeirsson og Haukur Björnsson 6. þingið 1928. Kommúnistaflokkur Íslands, sem starfaði 
1930–1938, átti aðild að Komintern. Fyrir hönd hans sóttu Brynjólfur Bjarnason og Einar 
Olgeirsson 7. þingið 1935. Komintern veitti kommúnistaflokkum ríflega fjárhagsaðstoð. 
Fengu íslenskir kommúnistar margsinnis slíka aðstoð, m. a. fyrir kosningarnar 1937, eins 
og rakið er í Íslenskum kommúnistum 1918–1998 eftir Hannes H. Gissurarson (Reykjavík: 
Almenna bókafélagið, 2011), sjá líka aftanmálsgrein hér um Wilhelm Florin við 55. bls. 
Fjárstyrkir frá Moskvu eru mjög vantaldir í bók Jóns Ólafssonar, Kæru félögum. Eftir að 
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Komintern var lagt niður 1943, tók alþjóðadeild kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna við 
hlutverki þess, og fengu Sósíalistaflokkurinn og hliðarsamtök hans alls hátt í 500 milljónir kr. á 
verðlagi ársins 2015 í styrki 1955–1970 eða sem svarar 30 milljónum kr. á ári.

Undir fána lýðveldisins … 7. bls. Undirtitill er Endurminningar frá Spánarstyrjöldinni 
(Reykjavík: Björn Bjarnason, 1941). Eftir að Hallgrímur hafði vorið 1938 birt greinar um 
stríðið í Þjóðviljanum, hneykslaðist Morgunblaðið í leiðara 21. júní á þeim hernaðaranda, sem 
þar kæmi fram: „Fyrir nokkru var þessi maður í Rússlandi. Var hann þar í Rauða hernum eða 
eins konar herskóla. Kostaði Moskvustjórnin vist hans og kennslu þar.“ Móðir Hallgríms, 
Sigríður Björnsdóttir, svaraði í Þjóðviljanum 2. júlí: „Hallgrímur, sonur minn, dvaldi um 
tveggja ára skeið á Rússlandi, en var hvorki í herskóla né í Rauða hernum og ekki heldur 
kostaður af Moskvustjórninni; hann vann fyrir sér í verksmiðju.“ Kvað Sigríður Morgunblaðið 
blygðunarlaust í níðskrifum sínum. Þegar Hallgrímur drukknaði 1942, skrifaði Brynjólfur 
Bjarnason eftir hann í Þjóðviljann 10. desember og minntist þá á skrif móður hans fjórum 
árum áður: „Sigríður svaraði fyrir son sinn með fáum, einföldum orðum, þar sem móðurástin 
birtist í allri sinni tign.“ Auðvitað vissi Brynjólfur það, sem móðir Hallgríms vissi ekki í 
grandaleysi sínu, að Hallgrímur hafði dvalist tvö ár í Moskvu í leynilegum þjálfunarbúðum 
Kominterns fyrir byltingarmenn og fengið þar tilsögn í undirróðri og vopnaburði, þótt hann 
hefði að vísu aldrei verið tekinn inn í Rauða herinn. Ef til vill er þetta dæmi um það, sem 
George Orwell hafði mestar áhyggjur af, sjá aftanmálsgrein um hann við 8. bls., að í spænska 
borgarastríðinu hætti sannleikurinn að skipta máli.

Aðalsteinn Þorsteinsson … 7. bls. Hann (1914–1961) átti að baki afbrotaferil, en var maður 
stór og sterkur og reyndi fyrir sér í hnefaleikum. Hann var í Varnarliði verkalýðsins eins og 
hinir tveir Spánarfarar kommúnistaflokksins, en það var hópur manna, sem stofnaður var 
1932 og þjálfaði sig reglulega í hermennsku.

Björn Guðmundsson … 7. bls. Björn (1914–1972) varð síðar leigubílstjóri í Reykjavík og 
kemur fyrir í skáldsögum frænda síns, Einars Más Guðmundssonar, sem „Ragnar risi“. Hann 
særðist í loftárás á skála, þar sem hann sat og sinnti þörfum sínum (frásögn Ólafs Gríms 
Björnssonar e. Helga Guðlaugssyni).

Dagur Austan … 7. bls. Engar heimildir eru til um það aðrar en frásögn Vernharðs 
Eggertssonar (1909–1952) sjálfs, sem kallaði sig Dag Austan, í bókinni Íslenzkur æfintýramaður 
í styrjöldinni á Spáni (Reykjavík: 1938), að hann hafi tekið þátt í spænska borgarastríðinu. 
Vernharður var ofdrykkjumaður og átti að baki afbrotaferil. 

Þórhallur Þorgilsson … 7. bls. Hann (1903–1958) nam rómönsk mál í háskólum í Frakklandi 
og á Spáni, var bókavörður á Landsbókasafninu, samdi kennslubækur í spænsku og ítölsku og  
þýddi margt úr þeim málum. Bók hans kom út hjá Ísafold í Reykjavík 1939.

Yfir Ebrofljótið … 7. bls. Bók hennar kom út hjá Máli og menningu í Reykjavík 2001.

lýst er í Svartbók … 7. bls. Sjá kaflann „Skuggi NKVD á Spáni“ eftir Stéphane Courtois og 
Jean-Louis Panné.

George Orwell … 8. bls. Enski rithöfundurinn Eric Blair (1903–1950) notaði höfundarnafnið 
George Orwell. Hann varð ungur róttækur, eindreginn andstæðingur nýlendustefnu Breta 
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og hinnar rígskorðuðu stéttaskiptingar í landi sínu. Smásagan „Þegar ég skaut fílinn“ birtist 
eftir hann í Rauðum pennum, 3. árg. (3: 1938), 44.–54. bls. Orwell gerðist sjálfboðaliði í 
lýðveldishernum spænska og særðist þar, en þegar hann varð vitni að ofsóknum kommúnista 
á hendur öðrum vinstri mönnum, aðallega stjórnleysingjum, verklýðssinnum og trotskistum, 
snerist hann gegn þeim. Einnig blöskraði honum, hversu miklu var logið um stríðið. Þá brá 
svo við, að fyrri útgefandi hans, Victor Gollancz, vildi ekki gefa út bók hans um þátttökuna í 
Spánarstríðinu, Homage to Catalonia eða Katalónía hyllt (London: Secker & Warburg, 1938). 
Íslenskir kommúnistar hættu líka að þýða verk hans. Eftir reynsluna á Spáni skrifaði Orwell 
síðan dæmisöguna Animal Farm (London: Secker & Warburg, 1945). Var hún um dýrin, sem 
gerðu uppreisn gegn mönnunum, en loks tóku svínin völdin: Nýr kúgari leysti hinn fyrri af 
hólmi. Duldist fáum, að sagan væri um byltingu bolsévíka í Rússlandi og valdatöku Stalíns 
(félaga Napóleons). Orwell átti í erfiðleikum með að koma verkinu á prent. Victor Gollancz 
taldi það árás á Ráðstjórnarríkin, sem nú voru í bandalagi við Bretland og Bandaríkin. 
Bókmenntaráðunautur Faber & Faber, skáldið T. S. Eliot, réð líka frá útgáfu bókarinnar, enda 
þyrftu menn betri svín frekar en engin. Þegar Jonathan Cape hafði ákveðið að gefa bókina 
út, kom flugumaður Stalíns í breska upplýsingaráðuneytinu, Peter Smollett (réttu nafni 
Hans Peter Smolka, 1912–1980), í veg fyrir það. Bókin kom út á íslensku 1949 í þýðingu 
Jóns Sigurðssonar frá Kaldaðarnesi, en útgefandi var Lárus Jóhannesson, alþingismaður 
Sjálfstæðisflokksins, sem rak Prentsmiðju Austurlands á Seyðisfirði. Nefndist hún Félagi 
Napóleon á íslensku. Orwell skrifaði aðra fræga stjórnmálaskáldsögu um kommúnisma, 
Nineteen Eighty Four (London: Secker & Warburg, 1949). Þar var lögð áhersla á tilraunir 
alræðisstjórna til að endurskapa mannlega vitund, ráðast inn í mannssálina, svipta fólk 
aðgangi að eigin sögu og tungu. Sú bók, Nítján hundruð áttatíu og fjögur, kom út 1951 í 
þýðingu Hersteins Pálssonar og Thorolfs Smiths hjá Stuðlabergi, fyrirtæki nokkurra ungra 
baráttumanna gegn alræðisstefnu. Félagi Napóleon hefur verið endurútgefinn undir nafninu 
Dýrabær (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1985). Er af þeirri útgáfu orwellsk 
saga. Þorsteinn Gylfason, ritstjóri lærdómsrita Hins íslenska bókmenntafélags, hafði beðið 
dr. Arnór Hannibalsson heimspekiprófessor, sem hafði sérstaka þekkingu á og reynslu af 
alræði (eftir margra ára nám í Rússlandi kommúnismans), að skrifa formála að ritinu, en 
hafnaði honum, af því að Arnór leyfði sér þar að gagnrýna Stalínsþjónkun Halldórs Kiljans 
Laxness. Þá staðreynd átti að þurrka burt. Nítján hundruð áttatíu og fjögur hefur komið út 
í annarri þýðingu, eftir Þórdísi Bachmann (Reykjavík: Ugla, 2015). Einnig hafa komið út 
á íslensku eftir Orwell æviskáldsagan Í reiðuleysi í París og London (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2005), greinasafnið Stjórnmál og bókmenntir (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2009) og nokkrar þýddar greinar aðrar. Í greinasafninu Stjórnmál og 
bókmenntir er ritgerðin Litið um öxl á spænska borgarastríðið (Looking back on the Spanish 
Civil War), 93.–133. bls. Þar skrifaði Orwell (109. bls.): „Valdabaráttan milli flokka spænskra 
lýðveldissinna er dapurlegt, fjarlægt fyrirbæri sem ég hef enga löngun til að rifja upp á þessari 
stundu. Ég nefni hana aðeins til að geta sagt: trúið engu, eða því sem næst engu, af því 
sem þið lesið um innanríkismál og er ættað frá þeim sem eru á bandi ríkisstjórnar Spánar.“ 
Orwell bætti við, að því síður væri því að treysta, sem kæmi frá þjóðernissinnum (sem 
hann kallaði fasista), og þess vegna væri nú runninn upp nýr tími í mannkynssögunni: tími 
alræðisstefnunnar, þegar reynt væri að stjórna sögunni, hinu sameiginlega minni mannkyns. 
Nú væri reynt að ná valdi á sál manna ekki síður en líkömum. Sá er kjarninn í orðum Orwells 
við Koestler, „Mannkynssagan staðnæmdist árið 1936.“

Arthur Koestler … 8. bls. Hann (1905–1983) var ungversk-enskur rithöfundur, sem var 
ákafur kommúnisti ungur, en tók að efast af alvöru í spænska borgarastríðinu, þegar hann 
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varð vitni að yfirgangi kommúnista. Var íslenskur kommúnisti, Þorvaldur Þórarinsson, 
langt kominn að þýða bók hans um borgarastríðið, Spanish Testament eða Eftirmæli um 
Spán (London: Gollancz, 1937), en hætti við, þegar fréttist af sinnaskiptum hans. Höfðu 
þó birst tveir kaflar úr bókinni í Rétti 1937 og þriðji stutti kaflinn í Þjóðviljanum 30. júní 
og 1. júlí 1937. Koestler varð heimskunnur af skáldsögunni Darkness at Noon eða Myrkur 
um miðjan dag (Reykjavík: Snælandsútgáfan, 1947), en hún var um Moskvuréttarhöldin 
1938. Í árslok 1945 lagði Morgunblaðið heila Lesbók undir kafla úr greinasafni Koestlers, 
The Yogi and the Commissar eða Skýjaglópnum og flokksjálknum (London: Jonathan Cape, 
1945), þar sem ástandinu í Ráðstjórnarríkjunum var lýst eftir bestu fáanlegu heimildum. Var 
þá skammt í bæjarstjórnarkosningar í Reykjavík. Íslenskir kommúnistar svöruðu í sérstöku 
blaði gegn Koestler, Nýrri menningu, sem þeir dreifðu um alla Reykjavík, og spöruðu ekki 
heldur stóryrðin í aðalmálgagni sínu, Þjóðviljanum, sbr. t. d. Jónas Haralz, Hið nýja met 
Morgunblaðsins í siðlausri blaðamennsku: Falsspámaðurinn Koestler afhjúpaður, 6. janúar 
1946. Árið 1950 kom síðan út í þýðingu Hersteins Pálssonar bók, sem Koestler og fleiri 
skrifuðu í, Guðinn sem brást (Reykjavík: Stuðlaberg, 1950). Koestler var fyrstu árin eftir stríð í 
forystu þeirra evrópsku menntamanna, sem börðust gegn kommúnisma. Eru þrjú ofannefnd 
rit Koestlers endurbirt í þessari ritröð.

Guernica … 8. bls. Strax eftir loftárás á bæinn Guernica 26. apríl 1937 tóku goðsagnir 
að birtast í frásögnum erlendra fréttaritara, sem höfðu samúð með lýðveldishernum: Þar 
hefðu fallið vel á annað þúsund manns; bærinn hefði ekki verið hernaðarlegt skotmark, 
svo að um hryðjuverk hefði verið að ræða; þýsk flugsveit hefði gert árásina til að æfa sig 
fyrir heimsstyrjöld. Sannleikurinn var sá, að um 150 manns féllu í árásinni; Guernica var 
hernaðarlegt skotmark, vegna þess að þar voru mikilvæg brú yfir á og ýmis hernaðarmannvirki, 
m. a. vopnaverksmiðjur; og þýska flugsveitin gerði árásina að undirlagi spænskra þjóðernis-
sinna, sem reyndu síðar að gera lítið úr sínum hlut. Pablo Picasso (1881–1973) hafði hafið 
gerð veggmyndar sinnar (sem var framlag lýðveldisstjórnarinnar á heimssýningu í París), þegar 
loftárásin var gerð, en ákváð síðan að kalla hana eftir bænum og hafði með því mikil áhrif. Sjá 
m. a. John S. Corum, The Persistent Myths of Guernica, Military History Quarterly, 22. árg. 
(4: 2010), 16.–23. bls., og Stanley Payne, The Spanish Civil War, 211.–212. bls.

Robert Capa … 8. bls. Ungur ljósmyndari, sem hét upphaflega Endre Friedmann og var 
frá Ungverjalandi, hafði skipt um nafn, kallaðist Robert Capa (1913–1954) og gerðist 
Bandaríkjamaður. Hann studdi lýðveldissinna í borgarastríðinu á Spáni, en þangað fór hann 
til að taka ljósmyndir. Ein kunnasta ljósmynd hans er „Banastundin“. Hún er af liðsmanni 
lýðveldishersins að falla eftir að hafa fengið kúlu í höfuðið. Kvaðst Capa hafa tekið myndina 
á vígstöðvunum í Cerro Muriano nálægt Córdoba 5. september 1936. Seinna var því bætt 
við, að maðurinn á myndinni hefði heitið Federico Borrell García. En sannleikurinn var 
sá, að myndin var ekki tekin í Cerro Muriano, heldur í Espejo, talsvert langt frá. Maðurinn 
á myndinni var ekki Borrell samkvæmt álitsgerð sérfræðings í réttarlæknisfræði. Lýsing og 
skuggar sýna, að myndin var tekin klukkan níu um morgun, ekki síðdegis, og þennan morgun 
geisuðu engir bardagar á svæðinu. Capa hafði fengið nokkra lýðveldishermenn til að leika 
hvern af öðrum, að þeir væru að falla fyrir byssukúlu, og þessi mynd heppnaðist best. Hefur 
hún oft verið talin ein áhrifamesta fréttaljósmynd 20. aldar. Sjá m. a. José Manuel Susperregui, 
Sombras de la fotografía (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2009).

birti málgagn sósíalista, Þjóðviljinn, … 8. bls. Stjórnarherinn tekur Teruel, Þjóðviljinn 19. 
desember 1937; Uppreisnarmenn reyna að umkringja Larida, Þjóðviljinn 1. apríl 1938.
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Ernest Hemingway … 8. bls. Hverjum klukkan glymur (Reykjavík: Mál og menning, 3. útg. 
1987), 18. k., 213.–214. bls. Leyniþjónusta ráðstjórnarinnar fékk Hemingway 1941 til að 
gerast erindreka hennar undir dulnefninu „Argo“, en óvíst er, að því hafi fylgt mikil alvara, og 
kom Hemingway að litlum notum samkvæmt leyniskjölum í Moskvu. Sjá John Earl Haynes, 
Harvey Klehr og Alexander Vassiliev, Spies: The Rise and Fall of the KGB in America (New 
Haven CT: Yale University Press, 2009).

Aríödnu Dzhan … 9. bls. Sjá Ízvestía 26. mars 2004, viðtal við Víktoríu Leonídevu. 
Aðgengilegt á Netinu http://izvestia.ru/news/288400

Vorkúta … 9. bls. Vorkúta er borg í Komi-lýðveldinu og stendur við fljótið Úsa. Þar er einkum 
stundaður kolagröftur, og voru þar fjölmennustu þrælkunarbúðirnar í hinum evrópska hluta 
Rússlands. Skv. Svartbók kommúnismans voru á fjórða áratug um ein milljón manns á ári 
vistuð í þrælkunarbúðum á víð og dreif um Ráðstjórnarríkin, en sú tala fór upp í tvær milljónir 
1941, og við lát Stalíns voru um 2.750.000 manns í slíkum búðum. Aino Kuusinen var líka í 
Vorkúta, sjá Konur í þrælakistum Stalíns í þessari ritröð.

en marga landa hans … 9. bls. Sjá Svartbók kommúnismans, 348.–350. bls.

Aleksandr Solzhenítsyn … 9. bls. Aleksandr I. Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918–
1956. An Experiment in Literary Investigation, III–IV (New York: Harper & Row, 1975), 186. 
bls. Solzhenítsyn bætti við í nmgr., að hann hefði heyrt, að El campesino hefði komist eftir 
jarðskjálftann mikla í Ashgabat yfir fjöllin til Írans.

Julián Gorkin … 9. bls. Hann (1901–1987) hét réttu nafni Julián Gómez García-Ribera, en 
tók sér nafnið Gorkin eftir rússneska skáldinu Maksím Gorkíj. Hann og aðrir forystumenn 
spænska verklýðsflokksins, POUM, voru fórnarlömb hreinsana kommúnista, sem sökuðu þá 
um undirróður og gagnbyltingarstarfsemi. Sumir voru myrtir, en Gorkin og nokkrir félagar 
hans voru leiddir fyrir rétt í Barcelona og dæmdir í fangelsi, en í lok borg ara stríðsins tókst 
honum að flýja til Mexíkó. Hann bjó síðan þar og í Frakklandi og var einn af forvígismönnum 
Frjálsrar menningar (Congress for Cultural Freedom), sam taka menntamanna gegn 
alræðisstefnu kommúnista, en þau nutu stuðnings bandarískra stjórn valda.

verki þeirra … 9. bls. Bókin kom m. a. út á frönsku, La vie et la mort en U.R.S.S. (Paris: Les 
Iles d’Or, Plon, 1950), spænsku, La vida y muerte en la URSS (Buenos Aires: Bell, 1951), 
þýsku, Die große Illusion (Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1951), ensku í Bandaríkjunum, El 
Campesino: Life and Death in the Soviet Union (New York: Putnam, 1952), og í Bretlandi, 
Listen Comrades: Life and Death in the Soviet Union (London: Heinemann, 1952).

Stuðlaberg … 9. bls. Stuðlaberg þeirra Geirs Hallgrímssonar, Eyjólfs Konráðs Jónssonar og 
fleiri ungra hugsjónamanna í baráttunni við alræðisstefnur kommúnista og nasista varð eins 
konar fyrirrennari Almenna bókafélagsins. Það gaf auk bókar Gonzáles út Guðinn sem brást 
eftir Arthur Koestler og fleiri 1952 og Nítján hundruð áttatíu og fjögur eftir George Orwell 
1951. Geir (1925–1990) varð seinna borgarstjóri og forsætisráðherra. Eyjólfur Konráð 
(1928–1997) varð framkvæmdastjóri Almenna bókafélagsins, ritstjóri Morgunblaðsins og 
alþingismaður. Hersteinn Pálsson (1916–2005), ritstjóri Vísis, þýddi allar þrjár bækurnar 
(skáldsögu Orwells í samstarfi við Thorolf Smith).
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Þjóðviljinn skrifaði … 9. bls. Hallærisútgáfa h.f., Þjóðviljinn 30. desember 1952.

David Rousset … 9. bls. Hann (1912–1997) var franskur sósíalisti, sem sat í fangabúðum 
nasista í stríðinu, en hóf eftir það baráttu fyrir því að upplýsa heiminn líka um fangabúðir 
kommúnista. Eftir sigur í ársbyrjun 1951 í meiðyrðamáli gegn frönsku kommúnistatímariti 
efndi hann m. a. til ráðstefnu um fangabúðir kommúnista í Brüssel haustið 1951 og gaf út 
skýrslu um fangabúðir kínverskra kommúnista 1956.

Elinor Lipper … 10. bls. Hún (1912–2008) fæddist í Belgíu, en ólst upp í Hollandi og 
Sviss. Hún gerðist kommúnisti og fór til Rússlands 1937, starfaði við bókaútgáfu undir 
dulnefninu Ruth Zander og bjó á Hótel Lux í Moskvu. Hún hafði aðeins dvalist tvo mánuði 
í Rússlandi, þegar hún var handtekin. Hírðist hún ellefu ár í fangelsum og þrælkunarbúðum 
ráðstjórnarinnar, en hún var svissneskur ríkisborgari, og var hún látin laus 1948 að kröfu 
svissneskra stjórnvalda. Hún gaf út bók um fangelsisdvöl sína á þýsku og ensku, og birtust 
útdrættir úr henni í Tímanum 1951 og Vísi 1953. Eru þeir hluti eins ritsins í þessari ritröð, 
Konur í þrælakistum Stalíns.

Margarete Buber-Neumann … 10. bls. Hún (1901–1989) var gift þýska kommúnista-
leiðtoganum Heinz Neumann (1902–1937). Þau bjuggu um skeið á Hótel Lux í Moskvu 
eins og Elinor Lipper. Heinz Neumann var handtekinn 1937 og skotinn sama ár. Margarete 
var handtekin árið eftir fyrir að vera „í skylduliði föðurlandssvikara“. Hún var send í 
þrælkunarbúðir í Karaganda í Kazakhstan, en Stalín afhenti Hitler hana ásamt mörgum öðrum 
þýskum kommúnistum eftir griðasáttmálann, sem ealræðisherrarnir gerðu 1939. Sat hún í 
Ravensbrück-fangabúðum nasista fram á vor 1945. Bók hennar frá 1949, Als Gefangene bei 
Stalin und Hitler (Fangi Stalíns og Hitlers), kom út undir heitinu „Konur í einræðisklóm“ hjá 
Ísafold 1954 og er ein af bókunum í þessari ritröð. Hana þýddi Stefán Pjetursson, sem verið 
hafði einn af forystumönnum íslenskra kommúnista, en sjálfur komist nálægt vinnubúðavist, 
þegar hann leyfði sér í námsdvöl í Moskvu að gagnrýna stalínisma.

Einar Olgeirsson … 10. bls. Bókarfregn, Réttur, 45. árg. (7: 1962), 335. bls. Hann (1902–
1993) var af fátæku fólki kominn, en naut stuðnings efnaðs frænda til að ganga menntaveginn. 
Hann stundaði nám í Þýskalandi 1921–1924, en lauk ekki prófi. Hann var fyrst kennari og 
blaðamaður á Akureyri og í Reykjavík, en helgaði síðan stjórnmálum allt sitt líf, sat á þingi 
fyrir kommúnistaflokkinn, síðan Sósíalistaflokkinn og loks Alþýðubandalagið 1937–1967 
og var formaður Sósíalistaflokksins 1939–1968. Einar hafði mikil tengsl við forystumenn 
kommúnistaflokka Ráðstjórnarríkjanna, Austur-Þýskalands og Kína og dvaldi langdvölum í 
Rússlandi og Kína. Einnig gaf hann reglulega sendiherrum Ráðstjórnarríkjanna í Reykjavík 
leyniskýrslur um stjórnmálaviðhorfið. Skv. skjölum í Moskvu virðast hann og Kristinn E. 
Andrésson einir hafa veitt viðtöku því mikla fé, sem Kremlverjar sendu hreyfingu vinstri 
sósíalista og kommúnista á Íslandi. Einar harðneitaði því þó í viðtali við Dagblaðið 14. 
desember 1979, að hann hefði tekið við fé frá Kremlverjum. Jón Guðna son sagnfræðingur 
skráði endurminningar Einars eftir sögn hans sjálfs, Ísland í skugga heimsvaldastefnunnar 
(Reykjavík: Mál og menning, 1980) og Kraftaverk einnar kynslóðar (Reykjavík: Mál og 
menning, 1983). Dóttir hans, Sólveig, skrifaði einnig bók um hann, Hugsjónaeld (Reykjavík: 
Mál og menning, 2005). 

Dolores Ibárruri … 10. bls. Hún (1895–1989) var iðulega nefnd La pasionaria, sem á spænsku 
merkir Píslarblómið. Hún starfaði ung við sauma og framreiðslu, en gerðist einn af leiðtogum 
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kommúnistaflokksins spænska. Hún var annálaður ræðuskörungur, en einnig dyggur stalínisti. 
Hún var aðalritari kommúnistaflokks Spánar í útlegð 1942–1960 og bjó í Moskvu frá lokum 
borgarastríðsins fram til 1977, þegar hún sneri aftur til Spánar.

Mola hershöfðingi … 18. bls. Emilio Mola (1887–1937) var einn af foringjunum í liði 
þjóðernissinna. Hann sat í október 1936 árangurslaust um Madrid, og þá mælti hann þau 
fleygu orð, að til viðbótar þeim fjórum herdeildum, sem hann hefði á að skipa, væri „fimmta 
herdeildin“ inni í borginni sjálfri. Lýðveldissinnar tóku hann á orðinu og drápu nokkur 
þúsund manns í Madrid án dóms og laga. Mola lést óvænt í flugslysi, og að honum látnum 
sæmdi Franco hann hertogatign.

Largo Caballero … 19. bls. Hann (1869–1946) var upphaflega byggingaverkamaður, 
en kjörinn formaður Sósíalistaflokks Spánar 1925. Hann var forsætisráðherra 
lýðveldisstjórnarinnar 1936–1937. Þótt hann væri í vinstri armi flokks síns, samdi honum 
misjafnlega við kommúnista. Eftir borgarastríðið flýði hann til Frakklands og var í haldi 
Þjóðverja mestalla heimsstyrjöldina.

Enrique Castro … 21. bls. Hann (1907–1965) var járnsmiður að iðn og gerðist ungur 
kommúnisti. Hann flýði eftir lok borgarastríðsins til Ráðstjórnarríkjanna, en varð þar fyrir 
sárum vonbrigðum. Honum tókst að komast þaðan til Mexíkó og síðan til Spánar. Gerðist 
hann stækur andkommúnisti og skrifaði m. a. bókina La vida secreta de la Komintern: cómo 
perdí la fe en Moscú eða Leyndardómar Kominterns: hvernig ég missti trú á Moskvumenn 
(Madrid: Ediciones y publicaciones españolas, 1950).

Líster … 21. bls. Enrique L. (1907–1994) fæddist á Spáni, en ólst upp að mestu leyti á Kúbu. 
Hann var múrari að iðn, varð  kornungur kommúnisti og hlaut hernaðarþjálfun 1932–1935 
í Frúnze-herskólanum í Moskvu. Eftir þátttökuna í borgarastríðinu á Spáni flýði hann til 
Rússlands og barðist í Rauða hernum í seinni heimsstyrjöld. Hann var líka hernaðarráðgjafi 
fyrir Castro á Kúbu eftir valdatöku hans 1959. Eftir að kommúnistaflokkur Spánar fordæmdi 
opinberlega innrás Rauða hersins í Tékkóslóvakíu 1968, stofnaði Líster eigin kommúnistaflokk 
útlaga, hollan Kremlverjum, en sneri til Spánar 1977 og gekk aftur í kommúnistaflokkinn. 

Modesto … 21. bls. Juan Guilloto (1906-1969), kallaður Modesto, vann í sögunarmyllu, 
áður en hann gekk í spænska herinn. Hann varð kommúnisti 1930, og 1933 gerðist hann 
foringi Varnarsveitar verkalýðsins, sem var baráttusveit spænska kommúnistaflokksins. Eftir 
þátttökuna í borgarastríðinu flýði hann til Ráðstjórnarríkjanna og barðist í Rauða hernum í 
seinni heimsstyrjöld. Hann lést í Prag.

majór Orlov … 21. bls. Aleksandr Míkhaílovítsj Orlov (1895–1973) hét réttu nafni Leiba 
Feldbin og var af gyðingaættum í Hvítarússlandi. Hann gekk ungur til liðs við leyniþjónustu 
ráðstjórnarinnar og starfaði aðallega utanlands. Hann var sendur til Spánar haustið 1936 og 
sá um að flytja gullforða Spánar frá Madrid til Moskvu í skiptum fyrir vopn. Hann stjórnaði 
ýmsum ódæðum kommúnista á Spáni, þar á meðal morðinu á verklýðsleiðtoganum Andreu 
Nin. Þegar hann var kallaður til Moskvu 1938, í miðjum hreinsunum Stalíns, taldi hann 
einsýnt, að hann yrði tekinn af lífi. Hann flýði þess vegna til Bandaríkjanna og tilkynnti fyrri 
yfirmönnum, að hann myndi ljóstra upp um ýmis myrkraverk þeirra, reyndu þeir að myrða 
hann. Það var ekki gert, og Orlov lifði kyrrlátu lífi og gaf ekki út bók um fortíð sína fyrr en að 
Stalín látnum, The Secret History of Stalin’s Crimes eða Leyndarmálin um glæpi Stalíns (London: 
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Jarrolds, 1954). Sú bók er hins vegar óáreiðanleg um margt, ef marka má gögn í skjalasöfnum 
í Moskvu, sjá Boris Volodarsky, Stalin’s Agent: The Life and Death of Alexander Orlov (Oxford: 
Oxford University Press, 2015).

Vittorio Vidali … 21. bls. Hann (1900–1983) kallaði sig einnig Carlos Contreras, eins og 
El campesino sagði, og ýmsum öðrum nöfnum. Hann flýði eftir valdatöku Mússólínis til 
Ráðstjórnarríkjanna og gerðist flugumaður Kominterns. Á Spáni var hann talinn bera ábyrgð á 
morðum ýmissa þeirra, sem kommúnistar töldu andstæðinga sína. Eftir að Trieste varð hluti af 
Ítalíu 1954, settist hann á þing fyrir ítalska kommúnistaflokkinn.

Andrés Martys … 21. bls. Hann (1886–1956) var franskur kommúnisti og stjórnmálafulltrúi 
á vegum Kominterns í sjálfboðaliðasveitum spænska lýðveldishersins í borgarastríðinu 1936–
1939. Hann kemur fyrir í áðurnefndri skáldsögu Ernests Hemingways, Hverjum klukkan 
glymur. Er Marty lýst þar óvinsamlega, enda gekk hann fram af mikilli grimmd og hlaut 
viðurnefnið „slátrarinn frá Albacete“. Eftir borgarastríðið flýði Marty til Ráðstjórnarríkjanna, 
en sneri aftur til Frakklands 1944, reyndi þá að leiða vopnaða uppreisn kommúnista, en hlaut 
daufar undirtektir. Hann sat fyrir kommúnista á franska þinginu til 1955.

Longos … 21. bls. Luigi Longo (1900–1980), sem kallaði sig Gallo í spænska borgarastríðinu, 
var ítalskur kommúnisti, sem fluttist til Frakklands eftir valdatöku Mússólínis. Í lok spænska 
borgarastríðsins sneri hann aftur til Frakklands. Franska stjórnin hafði hann í varðhaldi 
1939–1941, en framseldi hann síðan til Ítalíu. Hann var látinn laus, eftir að Mússólíni missti 
völd í Mið- og Suður-Ítalíu 1943. Longo gerðist þá leiðtogi skæruliða á Norður-Ítalíu og bar 
ábyrgð á aftöku Mússólínis án dóms og laga vorið 1945: Eftir að fasistaforinginn og fylgikona 
hans voru skotin, voru lík þeirra hengd upp á endann á krókum á torgi í Mílanó. Er mælt, að 
Longo og sveit hans hafi hirt gullkistur, sem Mússólíni hafði meðferðis. Longo sat lengi fyrir 
kommúnista á ítalska þinginu og var aðalritari kommúnistaflokks landsins 1964–1974.

Indelacios Prietos … 25. bls. Hann (1883–1962) var upphaflega prentari, en gerðist 
blaðamaður og einn af leiðtogum Sósíalistaflokks Spánar. Taldist hann til hófsamari arms 
flokksins. Hann var ráðherra 1931–1933 og aftur frá 1936, en sagði af sér vorið 1938 í 
mótmælaskyni við ítök kommúnista í lýðveldisstjórninni. Eftir það var Indelacio Prieto í 
útlegð í Mexíkó til æviloka.

Grígorevítsj … 25. bls. Þetta dulnefni bar Grígoríj Míhaílovítsj Shtern (1900–1941). Hann 
var aðalhernaðarráðunautur ráðstjórnarinnar á Spáni 1937–1938 og stjórnaði síðar liði í 
Vetrarstríðinu við Finna 1939–1940. Hann var líflátinn eftir hreinsanir í Rauða hernum.

La pasionaria … 28. bls. Sjá aftanmálsgr. um Dolores Ibárruri við 10. bls. 

Dr. Negrín … 28. bls.  Juan Negrín (1892–1956) var læknir að mennt og einn af leiðtogum 
Sósíalistaflokks Spánar. Á meðan hann var fjármálaráðherra lýðveldisstjórnarinnar 1936–
1937, var gullforði Spánar fluttur frá Madrid til Moskvu í skiptum fyrir vopn. Hann var 
forsætisráðherra lýðveldisstjórnarinnar 1937–1939 og þá handgenginn kommúnistum. Hann 
flýði til Frakklands í lok borgarastríðsins.

José Díaz … 30. bls. Hann (1896–1942) var bakari að iðn, en varð aðalritari kommúnista-
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flokks Spánar 1934. Hann bjó í Ráðstjórnarríkjunum frá 1939, en stytti sér aldur 1942. Hann 
hafði átt við vanheilsu að stríða, en líka orðið fyrir vonbrigðum þar eystra.

NKVD … 36. bls. Leynilögregla ráðstjórnarinnar gekk undir ýmsum nöfnum. Ráðherrar 
bolsévíka nefndust í upphafi þjóðfulltrúar, og þjóðfulltrúaráð innanríkismála gegndi sama 
hlutverki og innanríkisráðuneyti í öðrum ríkjum. Eftir valdatöku sína 1917 stofnuðu 
bolsévíkar fyrst leynilögreglu, sem kölluð var Tsjeka. Hún var endurskipulögð 1922 sem 
GPÚ, síðar OGPÚ, og var deild í þjóðfulltrúaráði innanríkismála, NKVD. Leynilögreglan 
var síðan aftur endurskipulögð 1934 og gekk eftir það undir sama nafni og stofnunin 
öll. Þjóðfulltrúaráðin voru lögð niður 1946 og stofnuð ráðuneyti, og var NKVD skipt í 
innanríkisráðuneytið, MVD, og leynilögreglu, MGB. Þessu var breytt aftur 1953, þegar 
ráðuneytin tvö voru sameinuð. Þeim var síðan skipt aftur 1954 í MVD, innanríkisráðuneytið, 
og KGB, leynilögregluna, sem rekin var allt til hruns Ráðstjórnarríkjanna 1991.

Molotov og Bería … 75. bls. Vjatsjeslav M. (1890–1986) var utanríkisráðherra 
Ráðstjórnarríkjanna 1939–1949 og 1953–1956. Lavrentíj B. (1899–1953) var yfirmaður 
leynilögreglu Stalíns frá 1938 til 1953, er hann var handtekinn og skotinn skömmu eftir lát 
Stalíns.

Tagüeña … 43. bls. Manuel T. (1913–1971) stundaði nám í eðlisfræði við Háskólann í 
Madrid, en gerðist ungur einn af leiðtogum lýðveldishersins. Eftir borgarastríðið flýði hann 
til Ráðstjórnarríkjanna og gegndi þar ýmsum trúnaðarstörfum, en fór til Mexíkó 1955, 
sagði skilið við kommúnisma og gaf út Testimonio de dos guerras eða Vitnisburður um tvö stríð 
(Ciudad México: Oasis, 1973).

Lenín … 47. bls. Rússneski lögfræðingurinn Vladímír Íljítsj Úljanov, sem kallaði sig Lenín 
(1870–1924), var leiðtogi þeirra rússnesku sósíalista, bolsévíka, sem vildu, að fámennur, 
samhentur hópur tæki völdin strax í vopnaðri byltingu og umskapaði síðan skipulagið 
eftir kenningum Marx. Rússneski keisarinn valt úr hásæti sínu í mars 1917, en bolsévíkar 
rændu völdum 7. nóvember sama ár, og Lenín þjóðnýtti þá öll framleiðslufyrirtæki, stofnaði 
leynilögreglu, Tsjekuna, hafði að engu úrslit kosninga til stjórnlagaþings og fangelsaði 
andstæðinga eða tók af lífi. Hann stofnaði fyrstu þrælkunarbúðirnar, Gúlag. Um hann má lesa 
í Svartbók kommúnismans. Íslenskir lærisveinar Leníns gáfu út þrjú verk hans hjá Heimskringlu 
á hundrað ára afmæli hans 1970, Ríki og byltingu (áður útg. 1938), Hvað ber að gera? og 
„Vinstri róttækni“: barnasjúkdómar kommúnismans, en áður hafði komið út Heimsvaldastefnan: 
hæsta stig auðvaldsins (Reykjavík: Heimskringla, 1961). Þeir gáfu einnig út Endurminningar um 
Lenín (Reykjavík: Heimskringla, 1970).

Trotskíj … 47. bls. Hann (1879–1940) hét upphaflega Lev Bronshtein og var af 
gyðingaættum. Hann stjórnaði Rauða hernum í borgarastríðinu rússneska 1918–1923 og gekk 
þá næstur Lenín að völdum í bolsévíkaflokknum. Meðal annars barði hann í mars 1921 niður 
uppreisn sjóliða og verkamanna í Kronstadt af mikilli grimmd. Hann tapaði valdabaráttunni 
í Kreml eftir lát Leníns, var sviptur öllum trúnaðarstörfum 1927 og sendur í útlegð 1929. 
Eftir dvöl í Tyrklandi, Frakklandi og Noregi fékk hann 1936 hæli í Mexíkó, en þar réð 
flugumaður Stalíns hann af dögum. Á íslensku hefur komið út e. Trotskíj Ævi mín (Reykjavík: 
Steindórsprent, 1936).

Jesús Hernández … 53. bls. Hann (1907–1971) stundaði nám í Lenínskólanum í Moskvu 
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1931–1932 og var annar af ráðherrum kommúnista í lýðveldisstjórninni 1936–1938. Að 
loknu borgarastríðinu dvaldist hann lengi í Moskvu, en féll í ónáð. Hann var sendur til 
Mexíkó 1943 og rekinn úr spænska kommúnistaflokknum 1944. Hann skrifaði bók um 
borgarastríðið, Yo fui ministro de Stalin eða Ég var ráðherra Stalíns (Ciudad de México: 
Ameríca, 1953), þar sem hann lýsti því, hvernig kommúnistar myrtu samherja í röðum 
lýðveldissinna eða héldu yfir þeim sýndarréttarhöld. Eftir það var nafn hans máð út af öllum 
opinberum skjölum spænska kommúnistaflokksins, og í endurminningum sínum nefndi 
Dolores Ibárruri hann aðeins „hinn kommúnistaráðherrann“, en ekki með nafni.

Florin … 55. bls. Wilhelm Florin (1894–1944) var þýskur járnabindingamaður, sem gekk 
ungur í kommúnistaflokk lands síns og gegndi þar trúnaðarstörfum. Eftir valdatöku nasista 
flýði hann til Moskvu og var kjörinn í framkvæmdastjórn Kominterns 1935. Á skrifstofu 
Kominterns hafði hann umsjón með málefnum norrænna kommúnista. Hann lagði til dæmis 
til, að íslenskir kommúnistar fengju fjárhagsaðstoð fyrir þingkosningarnar 1937, sem þeir hafa 
eflaust fengið. Þá unnu kommúnistar góðan sigur og fengu þrjá menn kjörna á þing. Einnig 
átti Florin þátt í því, að Halldóri Kiljan Laxness, sem tekið hafði virkan þátt í kosningabaráttu 
kommúnista 1937, var boðið til Ráðstjórnarríkjanna í árslok 1937 og að hann fékk leyfi til að 
vera viðstaddur sýndarréttarhöldin yfir Níkolaj Búkharín og öðrum gömlum bolsévíkum vorið 
1938. Florin var líka í nefnd ráðamanna í Moskvu, sem fylgdist 1937–1938 með tilraunum 
íslenskra kommúnista til að mynda samfylkingu með Alþýðuflokknum í samræmi við línuna 
í ræðu Dímítrovs 1935, sjá aftanmálsgrein um Dímítrov við 55. bls. Samkvæmt fyrirmælum 
Moskvumanna átti hinn sameinaði flokkur að hafa sósíalisma og stéttabaráttu á stefnuskrá 
sinni, styðja land sósíalismans, Ráðstjórnarríkin, og banna gagnrýni á það í málgögnum sínum. 
Eftir að sameiningarviðræður leiddu í ljós, að vinstri armur Alþýðuflokksins var reiðubúinn að 
samþykkja skilyrði kommúnista, þótt það kostaði klofning flokksins, skrifaði Einar Olgeirsson 
til Moskvu og leitaði ráða. Florin samdi þá minnisblað til Dímítrovs, þar sem hann benti 
á ýmis vandkvæði á því að kljúfa Alþýðuflokkinn. Það gæti veikt vinstri menn á Íslandi og 
auðveldað myndun hægri stjórnar. Af þessu minnisblaði Florins í skjalasafni í Moskvu dregur 
Jón Ólafsson heimspekingur þá ályktun, að stofnun Sósíalistaflokksins hafi verið í óþökk 
Kominterns. Engin önnur gögn styðja þá ályktun, enda var minnisblaðið ekki opinber stefna 
Kominterns, heldur vinnsluskjal innan stofnunarinnar. Sósíalistaflokkurinn, sem kommúnistar 
stofnuðu haustið 1938 ásamt vinstri armi Alþýðuflokksins, laut öllum þeim skilyrðum, sem 
Komintern hafði sett. Kommúnistaflokkar Svíþjóðar og Danmerkur sendu hinum nýja flokki 
heillaóskaskeyti. Um þetta mál deildu þeir Jón Ólafsson og Þór Whitehead sagnfræðiprófessor 
um skeið í tímaritinu Sögu. En þá fannst í skjalasafni Æskulýðsfylkingarinnar, ungliðasamtaka 
Sósíalistaflokksins, bréf frá Michal Wolf í Alþjóðasambandi ungra kommúnista, þar sem hann 
lét í ljós ánægju með stofnun Æskulýðsfykingarinnar og stefnu. Wolf, sem seinna kallaði 
sig Mihály Farkas og var dyggur stalínisti, hefði aldrei sent það bréf, hefði Komintern verið 
óánægt með stofnun Sósíalistaflokksins. Eftir stríð varð Farkas illræmdur hermálaráðherra 
Ungverjalands. Þá má benda á, að Florin yfirheyrði Kristin E. Andrésson í Moskvu vorið 1940 
um Sósíalistaflokkinn, og kom hvergi fram í skýrslu um yfirheyrsluna, að Moskvumenn hefðu 
verið óánægðir með stofnun flokksins. Sjá nánar Hannes H. Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 
1918–1998.

Dímítrov … 55. bls. Georgí Dímítrov (1882–1948) var búlgarskur kommúnisti. Eftir 
misheppnaða uppreisn kommúnista í Búlgaríu 1924 var hann landflótta, fyrst í Rússlandi, 
síðan Þýskalandi, þar sem hann stjórnaði Mið-Evrópudeild Kominterns og var ritari 
Alþjóðanefndarinnar gegn stríði og fasisma. Nasistar handtóku hann vorið 1933, en létu hann 
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lausan, þegar ekki sannaðist á hann hlutdeild í Ríkisþinghússbrunanum. Hann fór til Moskvu 
og var forseti Alþjóðasambands kommúnista, Kominterns, frá 1934, uns það var lagt niður 
1943. Þeir Brynjólfur Bjarnason og Einar Olgeirsson sóttu sem fyrr segir 7. þing Kominterns 
í Moskvu 1935, þegar kommúnistar breyttu um stefnu og leituðust við „að mynda víðtæka 
þjóðfylkingu gegn fasismanum á grundvelli samfylkingar verkalýðsins“, eins og Dímítrov sagði 
í aðalræðu sinni á þinginu, sem kom út í íslenskri þýðingu, Samfylking gegn fasisma (Reykjavík: 
Kommúnistaflokkur Íslands, 1936). Jafnvel þótt kommúnistaflokkurinn, sem var deild í 
Komintern, væri lagður niður 1938, þegar Sósíalistaflokkurinn var stofnaður, hélt Dímítrov 
áfram að hafa afskipti af íslenskum kommúnistum, sem nú nefndu sig sósíalista. Hann sendi 
til dæmis íslenskum sósíalistum fyrirmæli um það í heimsókn Kristins E. Andréssonar til 
Moskvu vorið 1940 að berjast gegn viðleitni Breta til að ná tökum á Íslandi, enda væri stríð 
þeirra við Hitlers-Þýskaland aðeins stríð tveggja auðvaldsríkja. Þetta breyttist sumarið 1941, 
eftir að Hitler réðst á Ráðstjórnarríkin. Þá sendi Dímítrov íslenskum sósíalistum fyrirmæli 
um að styðja hervernd Bandaríkjanna, og kom breski þingmaðurinn William Gallacher þeim 
áleiðis til Einars Olgeirssonar, sem þá var staddur í Englandi, og Einar til annarra í forystusveit 
íslenskra kommúnista. Einnig hélt Dímítrov leynifund með Einari Olgeirssyni í Moskvu 
haustið 1945, en þá var Dímítrov orðinn starfsmaður alþjóðadeildar kommúnistaflokks 
Ráðstjórnarríkjanna. Jón Ólafsson segir í Kæru félögum, 141. bls.: „Ekki er ljóst af 
dagbókarfærslu Dimitrovs hvað þeim Einari fór á milli en þó hefur Einar rætt við hann um 
möguleika á viðskiptum landanna því að Dimitrov hefur skrifað hjá sér að Einari ætli sér næsta 
dag að hitta Anastas Mikojan, utanríkisviðskiptaráðherra.“ Þetta er fjarri lagi. Í dagbók sína 
færði Dímítrov, að þeir hefðu rætt um viðbrögð sósíalista við herstöðvabeiðni Bandaríkjanna 
og um „flokksmálefni“, en það merkti jafnan fjárstuðning frá Moskvu. Þarf ekki vitnanna við 
um, hvaða fyrirmæli Dímítrov gaf Einari á þessum leynifundi: Sósíalistar börðust harkalega 
gegn herstöðvabeiðni Bandaríkjanna 1945 og Keflavíkursamningnum 1946. Sjá m. a. bók Þórs 
Whiteheads, SovétÍsland óskalandið (Reykjavík: Ugla, 2010), 403. bls. Eftir stríð fór Dímítrov 
til Búlgaríu, flutti inn í höll fyrrverandi konungs og var einræðisherra til dánardags. 

Manúílskíj … 55. bls. Dmítríj S. Manúílskíj (1883–1959) var úkraínskur kommúnisti, sem 
Einar Olgeirsson kallaði „hinn vitra fulltrúa sovéska flokksins í Komintern“, sjá Tito látinn, 
Réttur, 63. árg. (2: 1980), 79. bls. Manúílskíj var forseti Kominterns 1929–1934, er hann 
vék fyrir Georgí Dímítrov frá Búlgaríu. Í ræðu gegn kommúnisma í Reykjavík haustið 1954 
vitnaði Gunnar Gunnarsson rithöfundur í eftirfarandi orð Manúílskíjs yfir nemendum í 
Lenínskólanum í Moskvu 1930: „Vér verðum að svæfa borgarastéttina. Það munum vér gera 
þann veg, að hleypa af stað mestu friðarsókn, er um getur. Mun þá rísa hrifningaralda, og í 
hinu og þessu hljótum vér að hliðra til. Auðvaldsríkin, rotin og sauðheimsk, munu hlakkandi 
samstarfa oss við eyðileggingu sjálfra sín. Þeim er tamt að fagna hverju vinarhóti. En um leið 
og slakað er á vörnunum, munum vér láta reiddan hnefa mala þau mjölinu smærra.“ Hafði 
bandarískur kommúnisti, sem síðar gekk af trúnni, haft þetta eftir Manúílskíj, sjá m. a. Joseph 
Z. Korn feder, Dimitry Manuilsky — Pacifist or Bolshevik? American Mercury, júlí 1963, 
90.–91. bls.

Lorente og Campillo … 76. bls. Þeir héldu báðir lífi, þótt El campesino gerði ráð fyrir því, 
að þeir hefðu dáið. Salvador Campillo var dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir flóttatilraun 
sína. Hann bjó eftir fangelsisvist sína í Komí og Dnepropetrovsk og bar beinin í 
Ráðstjórnarríkjunum. Juan Lorente sneri hins vegar aftur um síðir til Spánar. Sjá Ángel Luis 
Encinas Moral, Fuentes históricas para el estudio de la emigración española a la U.R.S.S. (Madrid: 
Exterior XXI, 2008), 226. og 394. bls.
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„Hann var hugrakkur maður, harðskeyttur 
og óbilandi í mannraunum.“ 

— Ernest Hemingway, 
Nóbelsverðlaunahafi í bókmenntum

Spænska borgarastríðið 1936–1939 milli þjóð- 

ernissinna og lýðveldissinna orkaði sterkt á vest- 

ræna menntamenn. Í frægri skáldsögu Heming- 

ways, Hverjum klukkan glymur, kemur fyrir El 

campesino (Bóndinn), kommúnisti og herforingi í 

lýðveldishernum, Valentín González. Eftir ósigur 

lýðveldishersins flúði González til Ráðstjórnar- 

ríkjanna, en lenti í þrælabúðum fyrir orðskárni. 

Fyrir röð af ótrúlegum tilviljunum tókst honum 
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O LÍF OG DAUÐI Í RÁÐSTJÓRNARRÍKJUNUM

Hemingway lýsti El campesino af 
aðdáun, en sagði hann opinskáan um 
of. Spænski rithöfundurinn Julián 
Gorkin færði minningar Bóndans í letur.

„Flestum reyfurum fremri að spenningi 
og hroðalegum frásögnum.“
— Kristmann Guðmundsson rithöfundur
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