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1\1 AR GIN Ą I"'IA 
do „ZMIERZCHU" 

Będzie tu mowa o pisarzu niewątpliwie genialnym, a wciąż 
za mało znanym. Zostawił rzetelną i chyba najświetniejszą 
reJaeję o rosyjskiej rewolucj i, zginął w syberyjskim obozie. 
Wszystko co napisał mieści się w tomie skromnej objętości• 
J ednak trudno w dziejach nowej literatury znaleźć innego 
p i arza. który by z pomocą tak niewielu zdań powiedział 
tak wiele. Kilkadziesiąt krótkich jego opowiadań, jeden czy 
dwa dramaty, parę szkiców, należą do dziel, których obec
ność uzasadnia samą już potrzebę i dalszy byt literatury, 
jest dowodem siły znikomych słów, usprawiedliwieniem 
trudów i zawodów pisarskiej pracy. 

Był krępy, łysawy. Na fotografii 
widać okulary w drucianej oprawie, 
przymrużone oczy, bruzdy po uśmie_ 
chu, płaski nos, szerokie policzki. 
Twarze o takich rysach spotykało 
się we wschodniej Europie wszę
dzie, na ukraińskich wsiach, w ży-. 
dowsklch miasteczkach, w rosyj
skich miasteczkach, w rosyjskich 
urzędach i polskich warsztatach. 
Nie są pospolite, są zwyczajne, jak
by je urobiło nie pochodzenie. ale 
wspólny los. Urodził sie w pobliżu 
Odessy, za życia przedost:itniego 
cara, w 1894 roku. Dzieciństwo 
i młodość spędził w Odessie. ChQ

ciaż sam pisał gdzieś o holenderskich rabinach i uczonych 
w piśmie, swoich przodkach, to jednak dzieciństwo minęło 
mu w takiej samej chyba klitce, w jak!ej mi-eszkał bojaź
liwy, chorowity chłopak z „Historii mojego gołębnika". drę
czony głodem wyobraźni i obijający się wśród biedaków, 
woźniców, pomyleńców, tragarzy i gangsterów z portowego 
przedmieścia. Odessa jest dla całej Ros.ii miastem legen
darnym i '.!asługuje na legendy tak samo jak Marsylia, 
Neapol i Lwów. Zamieszkiwali to miasto Rosjanie i Grecy, 
Żydzi i Niemcy, otaczała je tyraliera ukraińskich chutorów. 
Do portu zawijały oceaniczne parowce wszystkich bander 
i cumowały obok czarnych barek przemytniczych. W tym 
mieście mieszkali na wygnaniu i Mickicwi<"i: i Puszkin, 
a twórca jego świetności i irubernatorem był książę Riche
lieu, b'ały emigrant z rewolucyjnej Francji. Odeskie dowci
llY krążyły i krażą od Murmańska do Władywostoku, odeski 
spryt i akcent należą pow5zechnie do knajackiego szyku. 
Teatr odeski wciąż stanowi przedmiot najzaszczytniejszych 
porównań, gdy mowa o malinowych. aksamitnych obiciach 
i nazwiskach sł~w. które tu niegdyś gościnnie występowały. 
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Odessa dała nowej literaturze rosyjskiej więcej autentycz
nych pisarzy, niż jakiekolwiek inne miasto. .Jest wśrńd 

nich Wiera Inber .. Jest Katajew, autor „Naprzód czasie!". 
Jest Ilia Ilf i Eugeniusz Pietrow. współautorzy „12 krze
seł" i „Złotego cielca", książek nicprześcig·nionych i pełnych 
zjadliwego, niefrasobliwego ducha, który w powietrzu tego 
miasta krąży. Jest Edward Bagrycki, poeta znakomity, któ
ry po wojnie domowej chodził z milicyjnym naganem, po
lując na Benię Krzyka. romantycznego bossa bandytów 
z Mołdawanki (zwał się w istocie Miszka Japończyk), bo
hatera ballad podwórzowych, opisanego potem przez Lwa 
Sławina, oraz Izaaka Babla. 

Babel z tej plejady najwięcej przysporzył piśm~ennictwu 
rosyjskiemu. Chowany w mieście marynarzy i bywalców 
kawiarnianych, przeżył w nim i bunt na „Potiomkinie" 
i żydowskie pogromy. W opowiadaniach autobiograficznych 
wspomina zarówno g dręczącym niedostatku, który stano
wił troskę całego jego dzieciństwa i młodości, jak o aspL 
racjach intelektualnych, mających w jego rodzinie charak
ter tradycji żałosne.i nieco i dz ;wacznej, ze względu na 
brak środków i skrępowanie obyczajowe. Ojciec Babla od
dal syna we wczesnym dzieciństwie do szkoły religi,jnej, 
do szesnastego roku żyda Babel ślęczał nad hebrajskimi 
tekstami biblii i talmudu. .Jednak udało mu się - mimo 
ograniczeń stosowanych wobec dzieci żydowskich - wsta
pió do gimnazjum. W odeskiej szkole handlowej noszącej 
imię Mikołaja I, wykładał francuski nauczyciel Vadaun, 
bretończyk, który stał się dobrym duchem lękliwego, cho
rowitego, zdolnego chłopca . .Jego życzliwości i opiece należy 
przypisać zarówno ogromne oczytanie Babla, jeg·o zna,jo
mość francuskiego języka i literatury, jak niezupełnie zwy
kły fakt rozpoczęcia przez Babla prób literackich w języku 
francuskim. Opowiadanie ta.kie, wspomina Babel, „pisałem 
jakie dwa lata, ale potym zaprzestałem; typy pe,jzańskie 
i wszelkie refleksje autorskie wychodziły mi bezbarwnie, 
tylko dialogi się udawały''. 

W 1916 roku wyjechał do Kijowa, a potem trafił do Pe
tersburga, postanawiając zarobkować piórem. Tułał się po 
sublokatorskich klitkach, z racji pochodzenia nie miał bo
wiem prawa do stałego meldunku.Redaktorzy pism literac
kich odrzucając rękopisy radzili mu, żeby raczej starał się 
zostać subiektem sklepowym. „Było ze mnie - pisał - ru
miane, pulchne i niewyrośnięte ciasto. składa,jące się z mie
szanki tolstojowca i socjaldemokraty". Wtedy to trafił Babel 
do Maksyma Gorkiego. któr y pierwszy się na nim poznał 
i ,da ł mu imrmls pisarski na całe życie; Gorki bronił 1Jotem 
Babl 'l w s łynnym liście otw artym z powodu protestu mar
sz:iłka Budionnego prz'.'ciw „K onarmii". 

ba lJ c i r:i i si o.<;,(rr~ IHory . O rl cssu 
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lz:wk Babel • PRYSZCZEPA 

Przedzieram się na Leszniów, gdzie roztasowany jest 
sztab dywizji. Towarzyszy mi w drodze po dawnemu Pry
szczepa - młody Kozak kubański, cham, ale nie natrętny, 
wylany z partii, przyszły gałganiarz, niefrasobliwy syfili
tyk, bałaguła . Ma na sobie malinową czerkieskę z cien
kiego sukna i puszysty baszłyk, odrzucony na plecy. Po 
drodze opowiada o sobie. 

Przed rokiem Pryszczepa uciekł od białych . Za karę 
wzięli mu rodziców za zakładników i zabili ich w kontr
wywiadzie. Dobytek rozgrabili sąsiedzi. Kiedy białych prze
pędzono z Kubania, Pryszczepa wrócił do rodzinnej stanicy. 
Był ranek. świtało, chłopski sen zachłystywał się skisłym 

zaduchem. Pryszczepa narychtował wojskowy wóz i ruszył 
przez stanicę zbierać swoje gramofony, dzbany na kwas 
i ręczniki, które matka wyszywała . Wyszedł na ulicę w czar
nej burce, z krzywym kindżałem za pasem; wóz wlókł się 
z tyłu. 

Pryszczepa chodził od jednego sąsiada do drugiego, krwa
we pieczęcie podeszew znaczyły jego ślady. W chatach, 
gdzie znalazły się rzeczy matczyne albo ojcowski cybuch, 
Kozak zostawiał podźgane staruchy, psy powieszone nad 
studnią, ikony wymazane łajnem. Stanicznicy ćmiąc fajki 
ponuro obserwowali tę jego drogę. Mlodzi Kozacy zaczaili 
się w stepie i tylko rachowali w pamięci. Rachunek rósł, 
stanica milczała. W końcu Pryszczepa wrócił do opuszczo
nego domu ojcowskiego. Porozstawiał odwojowane meble 
na starych miejscach, tak jak to pamiętał z dziecióstwa, 
i posłał po wódkę. Później zamknął się w chacie, pił dwie 
doby - płakał i rąbał szablą stoły. Trzeciej nocy stanica 
zobacz~·ła dym nad chałupą Pryszczep~" Osmalony i obdarty 
powłócząc nogami. wyprowadził z obory krowę, wetknął 
jej w pysk rewolwer i wvstrzelił. Ziemia dymiła się pod 
nim. kółko sinego ognia wyleciało 7. komina i roztajało, 
w sta.ini ryknął zapomniany byczek. Pożar jaśniał odświę
tnie. Pryszczepa odwiązał konia, skoczył w siodło . rzucił 
w ogień kosmyk swoich włosów i zniknął. 

tlum . .Jerzy Pom i an ou :sl-:l 
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W 1928 roku, w październiku i listopadzie, w pismach 
„Krasnaja Gazjeta" i „Prawda" miała miejsce ta polemika 
między Budionnym a Gorkim. Budionny: „Babel opowiada 
nam o Konnej Armii babskie plotki.„ Wymyśla niestwo
rzone rzeczy, oblewa pomyjami najlepszych dowódców, ko
munistów, fantazjuje i po prostu kłamie„. Pracę Babla 
osądziliśmy już dawno oceniając ją jako paszkwil„." 
Maks~'m Gorki: ,„Jestem uważnym czytelnikiem, nie znaj

duję jednak w książce Babla nic z „karykatury i paszkwi
lu", odwrotnie ksiażka ta wzbudziła u mnie miłość i sza
cunek dla żołnierzy Konnej Armii, pokazał im ich bowiem 
jako prawdziwych bohaterów - pozbawieni strachu czu.ią 
głęboko wielkość swej walki. Nie znam w rosyjskiej lite
raturze tak żywego i pięknego obrazu pojedynczych żoł
nierzy, któryby dawał mi jasne wyobrażenie o psychice 
całego kolektywu„. Nie można w ciągu dziesięciu lat wy
chować od nowa ludzi, którzy przez wieki wychowywali 
się w kulcie złota i pieniędzy. Ale my musimy we wła
snvm interesie odnosić się troskliwie i wyrozumiale do 
człowieka, który może nam pomóc w walce przeciw gniją
cym. lecz silnym .leszcze ostojom przeklętej. hańbiące.i prze
szłości. Babel może to zrobić. Nie jest nas tak dużo. że
byśmy mogli odpychać beztrosko od siebie utalentowanych 
i potrzebnych nam ludzi„." 
Należał do tego osobliwego, prześladowanego plemienia, 

które w tak znacznej masie poparło rewolucję -r. całą na
dzieją rozpaczy. Urodził się i wychował wśród odłamu na
rodu żydowskiego przepełniającego ubogie miasteczka ży. 
znej Ukrainy, wśród łaciarzy, wozaków i komłwojażerów, 
tych samych, których opisał Szolem Alejchem. 
Opętaniem tego ludu jest obsesja sprawiedliwości. Krzyw. 

dzeni bezkarnie, od tysięcy lat już nie wierzyli w pomoc 
siły i chwytali się każdej złudnej gwarancji dawanej przez 
prawo. To oni stworzyli proroctwo o Królestwie Sprawie
dliwości, wiarę w sąd ostateczny i w Męża Sprawiedliwego. 
Z musu i zamiłowania mają w poważaniu pracę umysło
wą, całą nabożną uwagę zwrócili na r a c j ę. Ale zmiany 
na lepsze nie doczekali się od rozwoju świętych racji, od 
postępu i techniki. Dopiero perspektywa sprawiedliwości, 
ale społecznej, idea przewrotu w stosunkach materialnych 
była realną obietnicą. Czerwoni partyzanci w osiemnastym 
roku mieli w swoich szeregach z reguły czarniawych wy
rostków, którzy pierwszy raz dosiedli konia właśnie z tej 
okazji, po ucieczce z jeszybotu, czy ojcowskiego warsztatu. 
Ten lud uległ prawie zupełnie zagładzie. Tragedia współ
plemieńców i bohaterów Izaaka Babla nie skończyła się 
wcale w masowych grobach wykopanych przez faszystów 
na całej Ukrainie; na kartach jego opowiadań sprawa to
czy się dalej i stanowić będzie świadectwo oświetlające 
prawdę ze strony często przemilczanej, skazywanej na 
krzywdzące zapomnienie. 
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Od vrawej: Gorki, Andre Mnlrat :r, Ba bet i Micha! Koleow rodczas 
I-go Zj cz.:du Pisar:zy Rndzieck i. ~h (l\1o s1-:wai 1934) 

J:;,,·,'J.h Buf!d SYN RABDIF.GO 

... E~m i ~ tasz ty Ż.Y '.. umi te rz, Wasylu" Parni tasz ty Teterew. 
Wr.:;; vlu, t eJ nocy, k iedy s obota, mło da sobota s ~radała się 
śla dem zmierzchu, pr zyd eptując g»:,·iazd,· czen '- o.'lym obca
si s kien.1 ·; 

Ci enki róg księżyca pławił swoje strzały w czarnej wo
dzie Teterewu. Smieszny Gedali, założyciel IV i\'Iiędzyna
r odó \'ki, prowadził n as do Habbiego Mote!e BracJ2.wskiego 
1rn .,, ieczorną rn odlit·wę . śmieszny Gedali l:iwał kogucimi 
piórkami na s woim cylindrze w czen"on:-·m dymie wieczo
ru. Drapieżne źrenice świec mrug ::i. ly \V izbie rabbiego. 
Fo~hyleni nad modlitewnikami g!ucho wzdychali barczyści 

Żydzi i stan· błazen czarnobylsl:i eh cadyków dzwonił mis
dziakami w podartej kieszeni . 

... Pamiętasz ty tę noc, Wasylu? Za oknami 6:ały konie 
i pokrzykiwali Kozac:-'. Pustynia wojny ziewała za oknem 
i rabbi Motele Bracławski, zaciskając palce na zbutwiał:-•m 
tałesie, modlił się pod wschodnią ści a ną. Potem rozch:l'liła 
się zasłona szafy i w pogrzebowym blasku świec zoba
czyliśmy zwoje tory zawinięte w pokrowce z purpurowego 
aksamitu i błękitnego jedwabiu i zwisające nad torą zmar
twiałe. pokorne, piękne oblicze Ilii, syna rabbiego, ostatnie
go z dynastii... 

I oto onegdaj, Wasylu, pułki dwunaste.i armii odsłoniły 
front pod Kowlem. \V mieście zagrzmiała niedbała kano
nada zwycięzców. Nasze wojska drgnęły i skotłowały się. 
Pociąg politoddziału zaczął odpełzać wzdłuż martwego 
grzbietu pól. I spotworniała Ro~ja. nieprawdopodobna jak 
stado wsz?. zatupała l<tpcL:imi z obu stron wsgonów. Ma
_iaczące w tyfusie chłopstwo pchało pFed sobą stary garb 
sołdackiej śmierci. Lazło to na stopnie naszego pociągu 
i zlatywało, zbite ciosami kolb. Sapało to. czochrało się, 
biegło przed siebie i milczaio. A na dwunastej wiorście, 
kiedy mi już zabrakło ziemniaków, rzuciłem w nich stertą 
ulotek. Ale t~·lko jeden z nich wyciągnął po ulotkę brudną. 
t rupią rckc. I poznałem Il ie . svna rabbiego z Żvtomierza. 
Po znałem go cd razu. \Vasylu. I tak ciężko było patrzeć 
na następ cę tronu bez spodni. pnełarnanego wpół ciężarem 
żołnierskiego tobołka, że - wbrew rozkazom - wciągnę
liśmy go do swojego wagonu. Gołe kolana, niepodatne jak 
u staruchy, stukały o zardzewiałe żelazo stopni; dwie 
piersiaste maszynistki w marynarskich bluzach, wiodły po 
podłodze długie, wstydliwe ciało konającego. Położyliśmy 
go w kącie redakcji, na ziemi. Kozacy w czerwonych sza
rawarach poprawili na nim opadłą odzież. Dziewuchy, 
wpierając w podłoge swoje krz:1·we nogi topornych samic, 
poddawały oschłej ob:~erwacj i jego organy płciowe. tę mi
zerną, kędzierzawą mE;skość· wycieńczonego Semity .. Ja zaś, 
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który widziałem go jednej z moich tułaczych nocy, ja za
cząłem układać w kuferku rozsypane rzeczy czerwono rmi
sr:; Bracławskiego. 

Tu było wszystko zwalone na kupę - mandaty agitatora 
i notesy żydowskiego poety. Portrety Lenina i Majmoni
desa leżały obok siebie. Wężlaste żelazo leninowskiej cza
szki i wyblakły jedwab portretów Majmonidcsa. Kosm yk 
włosów kobiecych był zakładką tomu uchwał szóstego 1ja
zdu partii, a na marginesach komunistycznych ulotek tło
czyły się krzywe rządki hebrajskich wierszy. Smutnym 
i skąpym deszczem sypały się na mnie kartki „Pieśni nad 
pieśniami" i naboje do rewolweru. Smutny deszcz wie
czorny zmyl kurz z moich \Vłosów i powiedzialem do mło
dzieńca umierającego w kącie na podartym sienniku : 

- Cztery miesiące temu, w piątek wieczorem, tandeciarz 
Gedali przyprowadził mnie do waszego ojca, rabbiego Mo
tele, ale wyście wtedy nie byli w partii, Bracławski... 

Byłem wtedy w partii - odpowiedział chłopak, dra
piąc się w pierś i skręcając się w gorączce - ale nie mo
głem jeszcze zostawić swojej matki... 

- A teraz, Ilia? 

- Matka wobec rewolucji to epizod - szepnął i przy-
cichł. - Przyszła moja litera, litera B, i organizacja po
słała mnie na front ... 

- I znaleźliście się w Kowlu, Ilia? 

- Byłem w Kowlu! - krzyknął z rozpaczą. - Kułacy 
odsłonili front. Objąłem pułk mieszany, ale za późno. Brak 
mi było artylerii. 

Skonał nim dojechaliśmy do Równego. Skonał ostatni 
z dynastii, pośród wierszy i onuczek. 

Pochowaliśmy go na nieznanym przystanku. I ja, ledwie 
mieszcząc w truchlejącym ciele burzę własnej wyobraźni , 
ja przyjąłem ostatnie tchnienie mojego brata. 

tium. Jerzy Pomiano1os7d 
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Karykatura Babla j a!rn autora noweli „Moja ,:iierwsza ;;ęś" 

Babel był żołnierzem czerwonej armii kawaleryjskiej. Na 
koniu i na taczance, dudniącej bryczce z przymajstrowa
nym kulomiotem przemierzył stepy ukraińskie i dobry ka
wał Polski. Jego relacja o wojnie dwudziestego roku ma 
dla Polaków znaczenie szczególne. Pozwala zajrzeć na dru
gą stronę dziejowej kurtyny. Nie ma w niej fałszu, pełna 
jest zresztą kombatanckiego uznania dla dzielności prze
ciwnika. O gorzkich tych sprawach mówi Babel rzetelnie. 
Prawość tych opowieści jest cechą, która właśnie w na
szym kraju budzić musi szlachetne uznanie. 

Po wojnie pracował w odeskim Gubkomie, w drukarni, 
w gazecie. \V 1924 roku w czasopiśmie l\lajakowskicgo 
„LEF" ukazało się wreszcie kilka jego opowiadań i od ra-
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zu stało się jasn~. że radziecka lilcratura zyskała pisarza 
znakomitego. Babel pierwszy może z taką jasnością zro
zumiał, że osnową dzieła może być pokaz procesu wyzwa
lania się autora od kłamstwa, złud7.eń, nieautentycznych 
póz i zdobniczych pokus. Wszystko co napisał mieści się 
w tomie średniej objętości. Na pierwszym zjeździe radziec
kich pisarzy powiedział: „Jeśli chodzi o milczenie to mógł
bym być wzięty za mistrza tego właśnie gatunku literac
kiego". W 1939 roku został aresztowany. oskarżony fałszy
wie, skazany bez procesu i po dwóch latach zginął w wię
zieniu. W 1956 roku został pośmiertnie zrehabilitowany, 
a jeg-o dzieła, które ani na chwilę nie przestały należeć 
do skarbów literackich świata współczesnego przywrócono 
w Rosji czytelnikom. W przedmowie do wznowionyrh .ie.go 
dzieł Ilia Erenburg pisze: „W Konarmii" nie ma adwokac
kiej obrony rewolucji, zresztą rewoluc.ii taka obrona nie 
była potrzebna. Bohaterowie „Konarmii" bywają okrutni, 
czasem są śmieszni, jest w nich wiele z burzliwego nad
miaru wód wiosennych. Jednak słuszność sprawy, o którą 
walc:r.a i umiera.ia, promieniuje z całej t.ej książki. chociaż 
ani autor, ani boh„terowie o tym nie mówią". 

Jego styl wspaniale celny, pełen niewzruszonej prostoty, 
żmudnie przecież wyszukanej; jego język niepowtarzalny, 
gęsty od natłoku skojarzeń, obrazów, w każdym zwrocie 
dający świadectwo ogromnym i nieznanym sprawom ży
cia, sprawom dowodzącym swojej prawdziwości samą ma
terią językową; rzetelność jego opisów, bezlitosna skrom
ność osobistej narracji, widoczne w każdym słowie zrozu
mienie dla ostatecznych znaczeń tych losów, które opisywał, 
wrcszde przykład jego pisarskiej uczciwości - to wszystko 
czyni z opowiadań i sztuk Izaaka Babla rzecz godną naj
większej uwagi. 
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lz.1.Yk lfa/Jtl • ODPOWIEDŻ NA ANKIETĘ*) 

W odi:owiedzi na Wasze pytanie komunikuję, że działal
ność literacką rozpocząłem wcześnie, mając dwadzieścia lat. 
Pchała mnie do niej wrodzona skłonność, okazji zaś na
stręczała miłość do kobiety imieniem Wiera. Kobieta ta 
była prostytutką , mieszkała w Tyflisie i uchodziła wśród 
swoich koleżan ek za człowieka interesu : przyjmowała rze
czy w zasta\v , służyła pomocą nowicjuszkom i przy okazji 
handlowała na Wschodnim Bazarze do spółki z Persami. 
Każdego wieczoru wychodziła na Gołowiński Prospekt i -
rosła, białolica - płynęła na czele tłumu, jak płynie ma
donna na dziobie rybackiej barki. Skradałem się za nią 
w milczeniu, składałem grosz do grosza i w koilcu zdoby
łem się na decyzjq. Wiera zażądała dziesięciu rubli, prz)•
tuliła się do mnie miękkim, masywnym ramieniem i prze
stała na mnie zwracać uwagę. W garkuchni, gdzie jedli
śmy lula-kebab, cała w pąsach przejęcia, wmawiała w szyn
karza, że powinien poszerzyć przedsiębiorstwo i przepro
wadzić się na Michajłowski Prospekt. Z garkuchni uda
liśmy się do szewca po pantofle, a później, zostawiwszy 
mnie samego, Wiera wstąpiła do przyjaciółki, która wypra
wiała tego dnia chrzciny. Dopiero przed północą znaleźli
śmy się w hotelu, ale i tam Wiera miała swoje interesy. 
Jakaś staruszka wybierała się w podróż do syna, do Arma
wiru. Wiera ugniatała kolanami jej walizki. zawijała pa
szteciki w pergaminowv papier. Staruszka z porudziałą 
sakwą u paska, w muślinowym czepeczku, chodziła z po
żegnaniami od numeru do numeru. Szurała po korytarzu 
gumowymi kaloszami, pochlipywała i uśmiechała się każdą 
zmarszczką. 
Czekałem na Wierę w jej numerze zastawionym krzesła

mi na trzech nogach, z glinianym piecem, z wilgotnymi 
zaciekami po kątach. W karafce pełnej mlecznej cieczy 
umierały muchy; każda umierała na swoją modłę. Korytarz 
pełen był szurgotu i chichotu cudzego życia. Nim zjawiła 
się Wiera, minęła wieczność . 

- Zaraz będzie załatwione - powiedziała i przymknęła 
za sobą drzwi. Jej zabiegi przypominały przygotowania le
karza do operacji. Zapaliła prymus, postawiła na nim gar
nek z wodą, przelała wr?ątek do naczynia, z którego zwisała 
długa, biała rurka. Wiera wrzuciła fioletowy kryształek do 
naczynia i zaczęła ściągać ze siebie suknię. 

- No. wyprawiliśm~· panią Fiedosję - powiedziała Wie
ra. - Daię słowo, była dla nas jak rodzona matka ... Sta
ruszka jedzie sama, nikt jej nie odprowadza, nikogusieńko.„ 

*) Ostatnia wersja tematu, nad którym autor pracował 
12 lat. 
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W łóżku, ślepo bałusząc na mnie rozlane sutki leżała 
duża kobieta o zwisłych ramionach. 

- Co, nos na kwintę? - zapytała Wiera i przyciągnęła 
mnie do siebie - a może pieniędzy ci żal? 

- Moich pieniędzy nie ma co żałować ... 
- Jakto - nie ma co żałować?„. Możeś ty złodziej? 
- Nie jestem złodziejem, ja jestem chłopak„. 
- Widzę, że nie krowa - powiedziała Wiera ziewając; 

oczy jej się kleiły. 

- Chłopak - powtórzyłem - chłopak u Ormian! -
i zdrętwiałem aż, sam zaskoczony tym nagłym konceptem. 

Nie miałem odwrotu i opowiedziałem przypadkowej mo
jej towarzyszce historię ormiańskiego chłopaka. 

- Mieszkaliśmv w Aloszkach. w chersońskiej gubernii, 
taki początek wymyśliłem - ojciec pracował jako kreślarz 
i starał się zapewnić mnie, swoim dzieciom, wykształcenie, 
ale my wdaliśmy się w matkę, istotę odznaczającą się 
skłonnością do kart i obżarstwa . Mając dziesięć lat zaczą
łem podkradać ojcu pieniądze, a kiedy podrosłem, uciekłem 
do Baku, do krewnych matki. ci spiknęli mnie z Ormia
ninem Stiepanem Iwanowiczem, doszło między nami do 
zbliżenia i żyłem z nim przez cztery lata. 

- A ileż to lat w ogóle miałeś? 
- Piętnaście„. 

Wiera spodziewała się wszelkich podłości po ormiaóskim 
uwodzicielu. Powiedziałem zatem: 

- Żyłem z nim cztery lata. Stiepan Iwanowicz okazał 
się zaś człowiekiem pełnym ufności, każdemu wierzy~ b~z 
zastrzeżeń... Powinienem b~·ł przez ten czas nauczyc się 
jakiego rzemiosła, ale .ia mialem w głowie tylko jedno -
bilard„. Kamraci doprowadzili Stiepana Iwano\vicz3 do 
ruiny. Wystawił im więc żelazne weksle i weksle poszły 
do protestu„. 

Jak przyszły mi do głowy te żelazne weksle - licho wie? 
Ale słusznie uczyniłem wprowadzając je do opowieści. Ko
bieta dała wiarę wszystkiemu, gdy posłyszała o tych weks
lach. Otuliła się szalem, jej ramiona drgnęły pod czerwoną 
chustką. 

Stiepan Iwanowicz doprowadzony został do ruiny. Wy
eksmitowano go z mieszkania . Meble sprzedano na licyta
cji. Został komiwojażerem - przestałem z nim żyć, kiedy 
zubożał, i przekoczowałem do bogatego starca, cerkiewne
go starosty. 

Cerkiewny starosta. Ukradłem to jakiemuś pisarzowi, 
był to płód leniwego serca„. Aby rzecz poprawić - wsz~ze
piłem astmę w żółtą pierś starca, napady astmy, chrypliwe 
rzężenie dusznicy„. Starzec zrywał się nocami, przepełniał 
jękliwym sapaniem naftową noc miasta Baku„. Wkrótce 
umarł... Jego krewniacy przepędzili mnie. I oto jestem 
w Tyflisie z dwudziestoma rublami w kieszeni. Numerowy 
hotelu, gdzie się zatrzymałem. obiecał mi bogatych gości, 
ale tymczasem sprowadzam samych tylko szynkarzy z du
chanów.„ 

I zacząłem pleść brednie o tych szynkarzach, o ich gru
biaństwie i chciwości - bzdury kiedyś zasłyszane„. Żal 
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nad sobą rwał mi serce, zagłada wydała się nieuchronna. 
Zamilkłem. Historia była skończona; prymus zgasł. Woda 
zawrzała i zdążyła ostygnąć. Kobieta bezszelestnie chodziła 
po pokoju. Migały przede mną jej plecy, mięsiste i smutne. 

- Co ci ludzie wyprawiają - szepnęła i otworzyła 
okno - Boże, co też wyprawiają„. 

W kwadracie okna biegło w górę kamieniste zbocze, 
krzywy turecki zaułek. Stygnące kamienie skwierczały na 
ulicy. Zapach wody i kurzu bił od jezdni. 

- No, a z babami miałeś ty do czynienia? - Wiera 
obróciła się w moją stronę. 

- Gdzie mi tam„. Kto mnie dopuści? 
- Co też wyrabiają - powiedziała Wiera - Boże. co 

wyrabiają. 

Tu przerwę moje opowiadanie, aby zapytać, czyście wi
dzieli, jak wiejski cieśla stawia chatę dla swojego brata -
cieśli, jak składnie, silnie i radośnie odłupują się drzazgi 
z ciosanego pnia.„ 

Tej nocy trzydziestoletnia kobieta przekazała mi nieza
wiłą swoją wiedzę. Zaznałem tej nocy miłości wyrozumia
łej i usłyszałem słowa kobiety, przeznaczone dla innej ko
biety. 
Zasnęliśmy o świcie. Obudziło nas gorąco naszych ciał. 

Piliśmy herbatę na rynkowym placu, na staromiejskim ba
zarze. Stateczny Turek nalał nam z owiniętego ręcznikiem 
samowara herbaty purpurowej, jak cegła, parującej, jak 
krew dopiero co przelana. Karawana kurzu mknęła na 
Tyflis - miasto róż i baraniego łoju . Kurz zasypywał ma
linowe ognisko słońca. Przeciągły ryk osłów mieszał się 
z kołataniem kotlarzy. Turek dolewał nam herbaty i prze
suwał obwarzanki na liczydłach. 

Kiedy pokrył mnie już perlisty pot, postawiłem szklankę 
dnem do góry i podsunąłem Wierze dwie złote pięcioru
blówki. Tłuste jej udo leżalo na moim kolanie. Wiera od
sunęła monety: 

- Plunąć i z głowy, tak się robi, siostro? 
Nie, nie chciałem, żebyśmy sobie na drogę plunęli w py

ski. Zostało umówione, że się tegoż wieczoru spotkamy 
i schowałem z powrotem do sakiewki dwie złote monety -
moje pierwsze honorarium. 

tłum. Jerzy Pomianowski 
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Porównanie rękopisów Babla, a choćby dat powstani;; 
pierwszych szkków i wariantów ostatecznych wykazuje, że 
motywy odeskie przechodziły ewolucję od parodii do pa
stiszu, od satyrycznej groteski do hero:-komicznej sagi. 
Ich ton się zmieniał, opisywane fakty były, z grubsza bio
rąc, wciąż te s3me. Ale jeśli z początku opisy są zgryżli
we i brutalne, to w końcowym wariancie są oczyszczone 
ze zgryźliwości. Jest tak. jakby autor rezygnował z preten
sji do bohaterów - do tych wszystkich rzezimieszków, ra
busiów, furmanów i z&bijaków z Mołdawanki, ale nie dla
tego, by ich działalność tPraz aprob'lw:ił. Wydaje się, że 
Babel uważał ton pretensji, nagany za uznanie partner
s t ' -~. równoprawności swoich postaci wobec samego siebie. 

Z czasem stał się demiurgiem ich świata i wtedy właśnie 
porzucił małostkowe pretensje na rzecz zupełnie innego 
stosunku nadrzędnego wobec wszystkich bohaterów. 
Akcentując ów dystans autorskiej nadrzędności wiedział 
też na pewno, że zyskuje niezbędny wyróżnik artystycz
nego traktowania tematu: tylko podkreślone opośrodkowa
nie wydarzeń. osób, ich ,języka, poglądów, wyczynów dać 
mogło w rezultacie wrażenie jednolitego i syntetycznego 
przetworzenia jakiejś dalekiej, prawie niesprawdzalnej, 
odesskiej rzeczywistości w nowy świat, którego obywate
lem i miłośnikiem staje się czytelnik ze szczególną chęcią 
i łatwością. 

\V ten właśnie sposób, Benia, Lowka, a w końcu i Men
del Krzykowie. opisani w noweli „Zmierzch" w tonie jakim 
posługują się beletryzujący sprawozdawcy sądowi - w sztu
ce pod tym samym t.ytułem znanej, a napisanej kilka lat 
nóźniej, narysowani są zupełnie inaczej, sposobem chw'.
lami zabawnej lecz autentycznej heroizacji. Autor wyrzekł 
się bowiem komentarz a - nawet w doborze przymiot
ntkiiw, 

- - Hi --

Babel pozuje córce do fotografii 



• ZMIERZCH 

Pewnego razu Lowka, młodszy z braci Krzyków, ujrzał 
T~bł, córkę Lubki Kozak. Tabl - to ~ rosyjsku gołębic!'! . 
Ujrzał ją i zniknął z domu na trzy dm. Kurz cudzych ulic 
i geranie w cudzych oknach dawały mu pociechę. _Po trz~ch 
dobach Lowka wrócił do domu i zas ~ał swoJego OJCa 
w ogródku. Ojciec jadł kolację. Madame Gorobczyk sie
działa sobie przy mężu i rozglądała się tak, jakby kogo 
zabiła. 

- Precz mi z oczu, ty ordynusie - powiedział Krzyk, 
senior - widząc Lowkę. 

- Tatusiu - odparł Lowka, niech tatuś lepiej weźmie 
kamerton i nastroi sobie uszy . 

- Bo o co chodzi? 
- Bo jest jedna panna - powiedział syn - ma blond 

włosy. Nazywa się Tabl. Tabl - to będzie po rosyjsku go
łębica. Oko mi zbielało, jak zobaczyłem tę pannę. 

- Oko ci zbielało przez byle pomywaczkę - powiedział 
Krzyk-senior - a jej mamusia, to bajzelmama. 

Słysząc te słowa rodzicielskie Lowka zakasał rękawy 
i podniósł na ojca świętokradzką rękę. Ale madame Go
robczyk zerwała się ze swojego miejsca i stanęła między 
nimi. 

- Mendel - wrzasnęła - nabij Lowce pyski! Wyjadł 
mi z garnka jedenaście kotletów ... 

- Zeżarłeś matce jedenaście kotletów! - krzyknął Men
del i podszedł do syna, ale ten wywinął mu się, wybiegł 
z podwórza, starszy zaś jego brat, Benia, ruszył za Lowką. 
Aż do wieczora snuli się po ulicach, dławili się drożdżami. 
na których rośnie zemsta, aż w końcu Lowka powiedział 
do swojego brata, Beni, któremu sądzone było już za kilka 
miesięcy zostać Benią Królem : 

- Beniu - powiedział - weźmiemy to na swoje sumie
nie i ludzie będą nam potem nogi całować. Stukniemy ta
tę na całej Mołdawance nikt już nie mówi o nim - Men
d~l Krzyk. Cała Mołdawanka woła teraz na niego Mendel 
Pogrom. Stukniemy tatę, bo czy można w ogóle dłużej 
czekać? 

- Jeszcze nie czas - odpowiedział Beniek - ale czas 
nadchodzi. Słuchaj, jak się czas zbliża i daj mu nadejść. 
Ustąp mu z drogi, Lowka. 

I Lowka ustąpił, żeby czas mógł spokojnie nade.iść. Czas. 
ten sędziwy kasjer, ruszył więc w drogę i spotkał na niej 
Dwojrę, siostrę Króla, później - furmana l\llanassego. 
wreszcie - ruską dziewczynę Marusię Jewtuszenko. 
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Jeszcze dziesięć lat temu znałem takich , którzy chcieli 
spać z Dwojrą, córką Mendla o przezwisku Pogrom, ale 
teraz pod brodą Dwojry zwisa wole i oczy wyłażą jej 
z orbit. Nikt nie chce już spać z Dwojrą . Oto jednak zna
lazł się niedawno starszawy wdowiec z dorosłymi córkami. 
Potrzebna mu była półtoratonowa rolwaga i para koni. 
Dowiedziawszy się o tym, Dwojra uprała sobie s·woją zie
loną suknię i rozwiesiła ją na podwórku. Miała zamiar iść 
do wdowca, żeby się wywiedzieć, czy bardzo jest stary, 
jakie konie są mu potrzebne i czy można będzie wziąć go 
sobie. Ale Krzyk-senior nie chciał żadnych wdowców. Za
brał zieloną suknię, schował ją na swojej rolwadze i po
jechał do roboty. Dwojra rozdmuchała żelazko, żeby wy
prasować suknię, ale już jej nie znalazła . Wówczas. J?wojra 
upadła na ziemię i dostała ataku. Bracia zawlekli Ją pod 
pompę i polewali wodą. Ludzie, czy nie poznać tu odra::u 
ręki ich ojca, człowieka o przezwisku Pogrom? 

Teraz - co do Manassego, starego furmana, konie, 
w które jeżdził, nazywały się Frejlina i Król Salomon. Na 
swoje nieszczęście dowiedział się on, że konie starego Bu
cisa, i Froima Gracza, i Chaima Drąga podkute są gumą . 
Mając to na uwadze, Manasse poszedł do Piatirubla i pod
kuł gumą Króla Salomona. Manasse lubił Króla Salomona, 
ale Krzyk-senior powiedział mu na to : 

- Ja nie jestem Chaim Drąg ani Mikołaj Drugi, żeby 
moje konie podkuwać gumą. 
Wziął Manassego za hals, wciągnął go na swoją rolwagę 

i wyjechał z podwórza. l\llanasse wisiał na wyprężony'? 
jego ramieniu, jak na szubienicy. W niebie gotował się 
zmierzch, zmierzch gęsty, jak konfitury, dzwony zawodziły 
w cerkwi świętego Aleksego, słońce zapadało się już za 
Bliskie Młyny i Lowka, gospodarski syn , wlókł się za 
rolwagą, jak pies za swoim panem. 

Ludzie biegli hurmem za wozem Krzyków, jakby to była 
karetka pogotowia, Manasse zaś niestrudzenie wisiał na 
żelaznej ręce Mendla. 

- Tatusiu - powiedział wtedy do ojca Lowka - ojciec 
mi ściska serce tą ręką, niech je ojciec puści, niech ono 
lepiej poniewiera się w kurzu. 

Ale Mendel Krzyk nawet się nie odwrócił. Konie cwa
łowały, łomotały koła i ludzie mieli cały cyrk. Rolwaga 
skręciła na Dalnicką do kuźni Iwana Piatirubla. Mendel 
wytarł ścianę swoim woźnicą i cisnął go w kuźni na kupę 
żelastwa. Wówczas Lowka pobiegł po wiadro wody i wylał 
ją na starego furmana. Ludzie, czy nie poznać tu odrazu 
ręki Mendla, ojca Krzyków, człowieka o przezwisku Po
grom? 

- Czas nadchodzi - powiedział swego czasu Beniek 
i brat jego, Lowka ustąpił z drogi, ab~· czas mógł nadejść. 
I tak stał sobie Lowka z boku dopóty . dopóki Marusia 
Jewtuszenko nie zaczęła chodzić z brzuchem. 

- Marusia chodzi z brzuchem - zaczęli szeptać lud 0 ie 
a Krzvk-senior śmiał się tylko słuchając tych szeptów. 

- Marusia chodzi z brzuchem - powtarzał i śmiał się. 
jak dziecko - biada całemu Izraelowi, a co to· właściwie 
za Marusia? 

W t~i właśnie chwili Beniek wyszedł ze stajni i połoź~·l 
dłoń na ramieniu swego ojca. 
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- · Ja mam słabość do kobiet - powiedział Benia poważ. 
nym tonem i dał ojcu dwadzieścia pięć rubli, ponieważ 
chciał, żeby skrobanka była wykonana przez lekarza 
i w szpitalu, a nie w mieszkaniu Marusi. 

- Ja jej dam te całe pieniądze - odparł ojciec - i już 
ona zrobi sobie skrobankę, żebym tak doczekał szczęśliwej 
godziny . 
Następnego dnia o zwykłej porze Mendel wyjechał wo

zem, do którego zaprzągł Bandytę i Połowicę, podczas ooia
du zaś zjawiła się na podwórzu Krz~·ków Marusia Jew
tuszenko. 

- Beniek - powiedziała - przecież ja cię kochałam 
łajdaku? ' 

. I cisnęła mu w twarz dziesięć rubli. Dwa papierki pię
c10rublowe - to jest razem tylko dziesięć i ani grosza 
wi€:cej. 

- No, to stukniemy tatusia - powiedział wtedy Beniek 
do brata swojego, Lwa i siedli obydwaj na ławce u wrót 
a obok nich przysiadł Semen, syn stróża Anisima, osobnik 
lat siedmiu. I ktoby powiedział . że takie siedmioletnie małe 
i już umie kochać i już umie nienawidzieć? Kto' mógł 
·,viedzieć, że to małe nie kocha Mendla o przezwisku Po
grom, a ono go właśnie ko:'.hało. 

Bracia siedzieli na ławce i rachowali ile właściwie lat 
może mieć ich tatuś i jaki ogon ciągnie się za tymi sześć
dziesięciu latami, Semen zaś, syn stróża Anisima, siedział 
sobie obok nich. 

Sło11ce nie zdążyło się jeszcze wtedy ukryć za Bliskimi 
Młynami. Bluzgało w chmury, jak krew u rozprutego wie
prza i na ulicach łomotały już rolwagi starego Ducisa wra
cającego po roboczym dniu. Krowiarki doiły już trzeci raz 
swoje krowy i robotnice Madame Parabellum wnosiły na 
jej ganek wiadra wieczornego mleka. Madame Parabellum 
stała na ganku i plaskała w dłonie. 

- He.i, baby - krzyczała - znajome i nieznajome, pani 
Ber~o. lodziarki i pachciarki! Prędzej, do wieczornego 
UdOJU! 

Berta Iwanowna, nauczycielka niemieckiego, która brała 
za lekcje _dwie kwart~' mleka, swoją porcję wzięła pierw
'.'za. z.a mą podeszła Dwojra Krzvk. tylko aby popatrzeć , 
ile tez wody dolała do mleka Madame Parabellum oraz 
ile dos~'pała sody. 

Ale Beniek odwołał siostrę na stronę. 
- Dziś wieczorem - powiedział, jak tylko zobacz~'SZ. że 

stary nas morduje, podejdż do niego i rozwal mu łeb dur
~zlakiem. I niech będzie koniec z firmą Mendel Krzyk 

synowie. 
. - Amen i w dobra godzinę - odpowiedziała Dwojra. 
1 wyszła za wrota. Zobaczyła wtedy, że Semen syn Ani
sima, zniknął już z podwórza i że cała Mołdaw~nka scho
dzi się w gości do Krzyków. 
Mołdawanka wal.iła całymi gromadami, jakby na podwó-

7zu. Krzyków miano grać w piłkę. Ludzie szli tak, jak się 
idzie na ~!ac Jarmarczny drugiego dnia świąt wielkanoc
nych. MaJster kowalski Iwan Piatirubel zabrał nawet sy
nową w ciąży i swoich wnukó,.v. Stary Bucis sprowadził 
kuzynkę, która przyjechała do morskich kąpieli z Kamieńca 
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~-'cd oiskkgo„ Tabl pr.zysz~a z Rosjaninem. Opierała się na 
Jego ramieniu i bawiła się wstążką wplecioną w warkocz. 
Os_tatnia przygalopc:iwała Lubka Kozak na dereszowatym 
?gierze .. I tylko Fro1m Gracz przyszedł sam, rudy jak rdza, 
Jednooki, w brezentowej swojej kurcie. 

. Ludzie r~zsiedli się w . ogródku i rozpakowali przynie
si_one _proV:'1a~ty. Wyrobnicy zzuli buty, posłali dzieci po 
piwo 1 złozyl! głowy na brzuchach swoich żon. I wówczas 
Lowka powiedział do Bet'lka, swego brata: 

- Mendel Pogrom to jednak nasz ojciec - rzekł Low
ka - madame Gorobczyk to nasza matka, a ludzie to psy. 
Wszystko co robimy, to dla psów. 

- Trzeba rzecz przemyśleć - odparł Beniek, ale nie 
zdążył wypowiedzieć tych słów, gdy na Gołowko\\'Skiej 
~ozległy się gromy. Sł011ce wystrzeliło w górę i zawirowało 
Jak czerwona miska na ostrzu piki. Rolwaga starego waliła 
ku wrotom. Połowica była cała w pianie. Bandyta rwał 
uprząż. Stary wywijał biczem nad rozhukanymi końmi. 
Rozkraczył ogromne nogi, malinowy pot kipiał na jegc 
twarzy, wyrykiwał pieśni pijanym głosem. I wtedy wła
śni: Semen, syn Anisima, przemknął się jak żmijka obok 
czyichś nóg, wypadł na ulicę i wrzasnął ze wszystkich sił: 

- Wuju Krzyk, niech wuj zawraca, bo wujowe syny 
chcą dać wycisk wujowi... · 

!'-le już było_ za p~żno. Spieniony zaprzęg starego Krzyka 
:vie.chał. na d~edz~mec. Stary podniósł bicz, otworzył gębę 
1 me me pow1edz1ał. Siedzący w ogródku ludzie bałuszyli 
n~ niego oczy. Beniek stał na lewej flance, pod gołębni
kiem Lowka sterczał na prawej flance, przy budce stróża. 

- Sąsiedzi i go-;podarze! - powiedział Mendel Krzyk 
bardzo cicho i opuścił bicz. Patrzcie na krew z krwi mojej 
jak podnosi na mnie rękę. · ' 

Zeskoczywszy z rolwagi stary rzucił się na Benię i roz
w~lił mu nos pięścią._ Lowka zdążył go dopaść i zrobił, co 
mogł. Przetasował OJCU gębę, jak nową talię. Stary był 
jednak uszyty z niedzisiejszego materiału i wszystkie szwy 
~mal ~pawane ż~las~wem. Mendel wykręcił Lowce ręce 
1 rzucił go na z1em1ę obok brata. Siadł Lowce na piersi 
i kobiet~' zmrużyły oczy, żeby nie widzieć wybitych zębów 
starego i twarzy zalanej krwią. Ale w tej właśnie chwili 
mieszkańcy nieporównanej Mołdawanki usłyszeli szybkie 
kroki Dwojry i .ie.i głos. · 

- Za Lowkę - zawołała - za Beńka, za mnie, Dwo.irę, 
za wszvstkich ludzi! - i rozwaliła staremu głowę durszla
kiem. Ludzie pozrywali się na nogi i pobiegli ku nim wy
mac_hu.iąc _ręko!l1a. Zawlekli starego pod pompę, jak ni~
gdys DwoJrę 1 otworzyli kran. Krew spływała korytem 
jak woda i woda płynęła jak krew. Madame Gorobczvk 
przecisnęła się bokiem przez ciżbę i podeszła bliżej wró
blimi skokami. 

- Odezwij się, Mendel - powiedziała szeptem - krzyk
nij coś, Mendel... 
Al~ słysząc na dzi_edzińcu tylko C'iszę i widząc. że stary 

pr_zyJechał po robocie, a konie niewyprzężone i nikt nie 
leJe wody na rozgrzane piasty, kobieta rzuciła się do ucie
czki i biegła przez dziedziniec jak pies na trzech nogach. 
I wówczas sąsiedzi podeszli bliżej. Stary Krzyk leżał z za
dartą brodą. 
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- To już koniec - powiedział Froim Gracz i odwrócił 
się . 

- Po wszystkim - powiedz i ał Chaim Drąg, ale majster 
kowalski, Iwan Piatirubel, pomachał mu przed nosem 
wskazującym palcem. 

- Trz~ch na jednego - powiedział Piatirubel - wstyd 
dla całeJ Mołdawy, ale jeszcze nie wieczór. Jeszcze nie 
widziałem takiego faceta, co by wykończył starego Krzy
ka „. 

. To _ju~ wieczór - przerwał mu Arie Lejb, który zjawił 
się mewiadomo skąd - to już wieczór, Iwanie. Niech ru
ski c.złowi~k nie mówi „nie", kiedy życie powiada, że „tak''. 

Ane LeJb i:irzykucnął obok starego Krzyka, wytarł mu 
chustką wargi, pocałował go w czoło i opowiedział mu 
o królu Dawidzie, o królu żydowskim, który miał wiele 
żon, wiele ziemi, i skarbów, o królu, który wiedział, kiedy 
ma płakać. · 

- ~ie skowycz, Arie Lejb - krzyknął na niego Chaim 
Drąg 1 pchnął go w plecy - po co te żałobne pienia nie 
jesteś u siebie na cmentarzu! ' 

~ zwracając się do starego Krzy ka, Chaim Drąg powie
dział: 

.- Wstawaj, stary tragarzu, przepłucz sobie gardło - po
wiedz nam coś tłustego, jak to umiesz, stary ordynusie 
i przyszykuj parę wozów na jutro, bo muszę wozić maku
chy„. 

I wszyscy dookoła czekali, co Mendel powie o tych wo
zach, ale Mendel długo milczał , póżniej otworzył oczy i roz
warł ~sta zapchane błotem i słowami, a krew wystąpiła 
mu między zębami. 

- Nie mam żadnych wozów - powiedział stary Krzyk -
synowie. mnie zatłukli. Niech synowie się teraz rządzą. 

Ale me trzeba wcale zazdrościć tym, co rządzili teraz 
gorzkim dziedzictwem Mendla Krzyka. Nie trzeba im za
zdrościć; bo wszystkie żłoby w stajni dawno pogniły, a po
łowę kol trzeba było okuć na nowo. Szyld nad wrotami 
rozpadł się, nie można na nim było przeczytać ani słowa. 
a ""'.o~nice darli już ostatnią bieliznę. Pół miasta - to byli 
?łuz~1cy ~endla Krzyka, ale konie, wyjadając owies ze 
zł~b<;>w zlizały cy~ry nakreślone kredą na ścianie. Cały 
dz1en do oszołomionych spadkobierców przychodzili jacyś 
chłopi żądając zapłaty za sieczkę i jęczmień. Cały dzień 
przych?dziły kobiety i wykupywały z zastawu złote obrączki 
o~az mklowan~ sam?wary. Spokój ulotnił się z domu Krzy
kow, ale Bema, ktoremu sądzone było już za kilka mie
sięcy zostać Benią Królem, nie skapitulował i zamówił no
wy szyld „Przedsiębiorstwo Przewozowe Mendel Krzyk 
i S~nowie". M.iało to być wypisane złotymi literami na 
błękitnym tle 1 przysypane podkowami emaliowanymi na 
bronz. Benia kupił jeszcze belę pasiastego drelichu na gacie 
dla furmanów i partię niebywałego drewna do remontu 
platformy. Wynajął Piatirubla na cały dzień i wprowadził 
kwit_Y ~~a. każd~go klienta. Pod wieczór dnia nastepnego -
powmmsc1e sobie z tego zdać sprawę - był bardziej zmę
czony, niż gdyby zrobił piętnaście kursów z Przystani Ka
wonowej na dworzec Odessa-Towarowa. A wieczorem -
to też powinniście wiedzieć - nie znalazł w domu ani 
okruszyny chleba i ani jednego czystego talerza. A teraz 
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zastanówcie się chwilę nad barbarzyńską zajadłością ma
dame Gorobczyk. Pokoje były pełne niewymiecionych śmie
ci, wyborną studzieninę cielęcą trzeba było rzucić psom. 
I madame Gorobczyk tkwiła przy mężowskiej pryczy jak 
zmokła wrona na jesiennej gałęzi . 

- Miej na nich oko - powiedział wówczas Beniek do 
młodszego brata - trzymaj ich pod ·mikroskopem, tych 
państwa młodych, bo zdaje się, Lowka, że oni już coś prze
ciw nam knują. 

Tak właśnie odezwał się do Lowki starszy brat, widzący 
wszystko na wskroś swoim wzrokiem Beni Króla, ale ten 
pastuch, Lowka, nie uwierzył i położył się spać. Jego oj
ciec też już chrapał na swoich deskach, a madame Gorob
c~yk przewracała się z boku na bok. Spać jej nie dawał 
medobry . charakter. W końcu i ona zasnęła. Gwiazdy roz
sypały się za oknem, jak żołnierze, kiedy idą na rozkaz 
za stodołę, zielone gwiazdy na niebieskim tle. Gramofon 
u Piotrka Owsianicy, sąsiada z przeciwka, grał żydowskie 
piosenki, póżniej gramofon też zamilkł. Noc zajęta była 
własnym~ swoi~i sprawami i powietrze, szczodre powie
trze wdzierało się przez okno do Lowki, młodszego z braci 
Krzyków. Lowka lubił powietrze. Leżał sobie i oddychał 
i ~rz~m~ł: i. rozkoszował . się tym powietrzem. Czuł się 
wysm1emc1e 1 było tak dopoty, dopóki od ojcowskiej pryczy 
nie d?szedł go. szelest i skrzyp. Chłopak przymknął wtedy 
ocz~ 1. nasta.w;ł uszu. S!ary wydoby~ spod poduszki sakwę 
z p1em.ędzm1 1 12rzerzuc1ł przez ramię długie buty. Lowka 
pozwolił mu WYJŚĆ. Bo i dokąd mógł pójść ten stary pies? 
~le pó~niej chłopa~ poszedł w ślad za ojcem i zobaczył, 
~e. Bemek skrada się drugą stroną podwórza trzymając się 
sc1any. Stary po cichutku poszedł do wozowni, wsunął głowę 
do stajni i gwi~dnął na konie, a konie s ię zbiegły, żeby 
pocwchrać pyski o głowę Mendla. Noc stała na dziedzińcu , 
przesypana gwiazdami. granatowym powietrzem i ciszą. 

- Pssst -: przyłożył Lowka palce do warg i Beniek, któ
ry skradał się z drugiej strony dziedzińca też przyłożył do 
warg palec. Stary Krzyk pogwizdywał na konie, jak na 
małe dzieci, póżniej przebiegł między wozami i rzucił się 
do wrót. 

- Anisimie - powiedział cicho i puknął w okienko stró
żowskiej budki. - Anisimie, serdeczny mój, odemknij mi 
wrota. 

Anisim wylazł ze stróżówki, skołtuniony jak stóg siana. 
- Panie gospodarzu - powiedział Anis im - proszę was 

z duszy serca , nie poniżajcie się przede mną, prostym czło
wiekiem. Odpo~znijcie sobie lepiej, gospodarzu„. 

-:- Ty mi wrota odemkniesz - szepnął stary jeszcze ci
sze] - wiem to dobrze. Anisimie, serdeczny mój„ . 

- Wracaj do swojego lokalu, Anisimie - powiedział 
wtedy Benia. podszedł do stróżówki i położył dłoń na ra
mieniu swego taty. I Anisim zobaczył tuż przed swoimi 
oczyma twarz Mendla, o przezwisku Pogrom, białą jak pa
pier, i odwrócił się, żeby nie widzieć, że jego gospodarz 
ma właśnie taką twarz. 

- Nie bój się, Beniuś - powiedział stary Krzyk, cofa
jąc się o krok - kiedy się skończą cierpienia twojego 
ojca?„. 

- 23 -



- · Ma~y człowieku - odparł Beniek - jak ojciec mógł 
powiedzieć, to, co powiedział? 

- Mogłem - krzyknął Mendel i uderzył się pięścią po 
głowie. Mogłem!! - krzyknął ze wszystkich sił i zachwiał 
się, jak epileptyk. - Oto stoję po środku mojego obejścia, 
w którym minęła mi połowa ludzkiego życia. Te ściany wi
działy mnie jako ojca moich dzieci, jako męża, jako gospo
darza moich koni. Widziały moją sławę i dwadzieścia moich 
ogierów i dwanaście platform okutych żelazem. Widziały 
moje nogi, niewzruszone. jak słupy i moje ręce, zawzięte 
moje ręce. A teraz, drodzy synowie, otwórzcie mi wrota 
i niech będzie dzisiaj tak, jak ja chcę, niech wyjdę z po
śród tych ścian, które za wiele \Vidział~···· 

- Tatusiu - oparł Benia, nie podnosząc oczu - niech 
tatuś v.•raca do swojej małżonki. 

Ale Mendel nie miał po co wracać do madame Gorob
czyk. Ona sama przybiegła do sieni i zaczęła tarzać się 
po ziemi wywijając starymi, pożółkłymi nogami. 

- Aj, - krzyczała tłukąc się na ziemi - Mendlu, syno
wie moi, moje bękarty ... Coście ze mną porobili, bękarty, 
gd 7ieście podzieli moje włosy, moje ciało - gdzie moje 
zęby, gdzie moja młodość?„. 

Starucha skowytała, rwała na sobie koszulę, podniosła 
się i zakręciła się w miejscu jak pies, który chce się ugryżć 
w ogon. Podrapała synom twarze, potem synom całowała 
twarze i szarpała ich za policzki. 

·- Stary złodzieju - krzyczała madame Gorobczyk, rzu
cała się na męża i rwała mu wąsy - star,1 złodzieju, mój 
stary Mendlu„. 

Wszyscy sąsiedzi zbudzili się od tego krzyku i całe obej
ście zbiegło się do sieni a dzieci z gołymi brzuchami zadęły 
w swoje świstawki. Mołdawanka znów zbiegała się do 
awantury. I Benia Krzyk, siwiejąc ze wstydu, co każdy 
mógł widzieć, z trudem skłonił swoją młodą parę aby 
weszła do mieszkania. Rozpędził ludzi kijem, wypchnął 
ich za wrota, ale Lowka, jego młodszy brat, wziął go za 
kołnierz i zaczął tarmosić. jak gruszkę. 

- Beniu - powiedział - my dręczymy tego starego„. 
Płakać mi się chce, Beniu ... 

- Płakać ci się chce - odpowiedział Benia, nabrał 
pełne usta śliny i plunął Lowce w twarz mały czło
wieku - szepnął, podły bracie, rozwiąż mi ręce i nie plącz 
mi się pod nogami. 

I Lowka rozwiązał mu ręce. Chłopak spał w stajni do 
brzasku, a później zniknął z domu. Kurz cudzych ulic 
i gderanie w cudzych oknach dawały mu pociechę. Chło
pak przemierzył szlak smutku, wałęsał się dwie doby, 
a kiedy wrócił na trzeci dzień zobaczył błękitny szyld, 
jarzący się nad domem Krzyków. Błękitny szyld pchnął 
Lowkę w samo serce, aksamitne obrusy zaćmiły Lowce 
wzrok: aksamitnymi obrusami zasłane były wszystkie stoły 
i wielkie mnóstwo gości śmiało się w ogrodzie. Dwojra 
w białym czepku kręciła się między gośćmi, krochmalone 
baby błyszczały wśród trawy, jak emaliowane czajniki, 
a zataczający się czeladnicy, j uź bez marynarek, złapali 
Lowkę i wepchnęli go w głąb mieszkania. Tam siedział już 
Mendel Krzyk. najstarszy z Krzyków, z twarzą pokrytą 
pręgami. Uszer Bojarski, właściciel firmy „Szedewr", gar-
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baty krojczy Jefim i Benia Krzyk krzątali się wokół po
turbowanego starca. 

- Jefimie - mówił Uszer Bojarski do swojego krojcze
go - niech pan będzie taki łaskaw podejść do nas bliżej 
i niech pan wykalkuluje dla mesje Krzyka kolorowy garni
turek prima, jak dla siebie samego i niech pan postara się 
trochę go wybadać, na jaki właściwie materiał on liczy -
na angielski marynarski na dwurzędówki, na angielski wi
zytowy do jednorzędówki, na łódzki demisezonowy czy na 
moskiewskie sukno„. 

- Jaki garnitur chciałby sobie właściwie tatuś spra
wić? - zapytał wtedy Benia seniora-Krzyka - niech ta
tuś zezna bezpośrednio panu Bojarskiemu. 

- Jakie masz serce dla swojego ojca - odpowiedział ta
to Krzyk 1 poszukał palcem łzy w oku - taki mi sprawisz 
garnitur. 

- O tyle, o ile tatuś nie słuźy w marynarce - przerwał 
Benia ojcu - to najlepszy dla niego będzie ten wizytowy. 
Z początku zróbcie mu garnitur odpowiedni na każdą 
okazję. 

Mesje Bojarski słonił się i nadstawił ucha. 

- Proszę jaśniej wyszczególnić swą myśl - powiedział. 

- Bo ja uważam - odparł Benia - że Żyd nie pierw-
szej młodości, Żyd, który przeszedł przez swoje źyc:ie goły 
i bosy, i umorusany, jak katorżnik z wyspy Sachalin„. 
I teraz, kiedy on, Bogu dzięki, doszedł do tych późnych lat, 
to czas już zrobić koniec z tą bezterminową katorżną 
harówką, trzeba, źeby sobota była sobotą. „ 

tłum. Jerzy Pomianowski 
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Oto co sam Babel radził Furmanowowi, autorowi „Czapa
jewa": „i wreszcie - proszę zapamiętać jeszcze jedno: 
precz z w~·jaśnieniami. Bardzo o to proszę, nie dodawajcie 
tylko żadnych objaśnień - pokażcie samą rzecz, a czytelnik 
już się wtedy sam zorientuje! ... Po wtóre - zaprzestać in
terwencyjnego strofowania bohaterów!" 

Odwrotny proces dostrzec można tylko w jednym utwo
rze Babla. Mowa o dramacie „Maria". Tu właśnie przeszedł 
do komentującego zagęszczenia kontrastowych barw. Sztu
ka ta powstała jakby z chęci ekspiacji za grzech homeryc
kiego przedstawienia bohaterów „Zmierzchu". Jakby w oba
wie, że ten chwyt będzie dosłownie zrozumiany, jakby w lę
ku, że ktoś źle pojmie zamiar autora, ktoś pozbawiony po
czucia humoru, nierozumiejący zabawnego efektu takiego 
podniosłego opisywania rzezim•eszków i relacjonowania ich 
przygód w romantyczne,j manierze - Babel wycofuje się 
na dawno stracone pozycje. Opisuje wyranżerowanych rot
mistrzów i kupców tak, żeby stronnicza nawet kontrola 
musiała. stwierdzić, iż są pluP."awi. 

W tej sztuce czuje się jakby obecnośf n;eufncj instan
cji, przed którą pisarz musi się tłumaczyć ze swoich sym-
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patii i antypatii. Wr1li im nadawać charakter ,jednoznacz
ny i nie nudzić nikogo żadnym opośrodkowaniem, choćby 
nawet tracić miał przy tym sens sam zabieg artystyczny. 
Zważmy, że chodzi tu przy tym o dramat, a więc utwór, 
w którym głosów postaci nie wolno identyfikować z gło
sem autora. „Maria" jest tak pisana, jakby autor nie był 
pewien, że ta nawet zasada będzie honorowana . .JeśU z tym 
wszystkim ta sztuka błyszczy raz po raz świetnymi sce
nami i w niejednym punkcie zdradza znamiona niezwy
kłości - to tym bardziej podziwiać należy autora. 

Podziw i popularność z którą ta twfrczoś6 spotkała się 
w Polsce były czymś nieoczekiwanym nawet dla znawców 
Babla, świadomych naczelnego miejsca , jakie zaj uje ona 
w literaturze radzieckiej. 

\Vzorce lansowane za. rządów Stalina wcale - jak się 
okazało - nie przysporzyły literaturze radzieckiej sławy 
i uznania; jej jednolitość stylist:\'Czna i treściowa sprawiała 
wrażenie odmienne od spodziewanego. Było to wrażenie 
monotonii i ograniczenia. Jedynie różnorodność i rozmaitość 
propozycji artystycznych czy koncepcyjnych dowodzi prze
cież bogactwa i żyzności gruntu społecznego, na którym 
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sztuka w~'rasta. Dlatego dość rychło okazało się, że o moż
liwościach sztuki tego kraju lepiej świadczą dzieła powsta
łe w okresie wcześniejszym, w pierwsz~m IO-leciu pore
wolucyjnym, albo też utwory powstałe później, lecz heretyc
kie niejako w stosunku do panujące~o drylu artystycznego. 
Charakterystyczne, że utwory takie, a wcale ich nie mało. 
wciąż jeszcze mało, źle i powierzchownie znane są w Pol
sce. Dzieje się tak mimo, iź ich autorzy b~'li artystycznymi 
h eretykami, ale z duchem soc.ializmu na pewno więcej 
mieli wspólnego, niż ich prześladowcy. Tak jest także w te
a trze; wystarczy wymienić trzy nazwiska - Bułgakowa, 
Szwarca i Babla. Ich dzieła - co n ajmniej - dorównu.iące 
na.ilepszym utworom europc,jskim naszego czasu - wysta
wia,ne są rzadko i z opóźnieniem. Najwybitniejszy utwór 
Babla, właśnle „Zmierzch" znajdzie sie na polskiej scenie 
w kilka lat po publikac,ji i po prawdziwym wydarzeniu 
wydawniczym, jakim było ukazanie si('. dwóch edycji książ
kowych „Utworów wybranych" t eg o pisarza. Książka ta 
zdobyła sobie pierwsze miejsce w pleb;scycie czytelników 
„Polityki" w 1961 r. Oba wydania zniknęły z półek kr.ię
garskich w ciągu liczonych dni i godzin. 

.Jak się zdaje, żadna jeszcze książka radziecka nie spot
kała się w Polsce po wojnie z tak goracym i jednomyślnym 
odzewem czytelników. Stało się to w okresie, g'dy wiele 
innych znakomitych książek ze wszystkich stron świata 
trafiło już bez przeszkód do naszych rąk. W Studenckim 
Teatrze Satyryków w \Varszawie przedstawienie „Zdrada", 
złożone z recytowanych nowel Babla, już 3 lata ściąga 
komplety widzów, zaskoczonych i przejętych siłą tego ta
lentu i cz~·stą, obezwładniającą wymową prawdy, jaka 
z tych słów bije. Te same utwory recytuje aktor Wojciech 
Siemion i poza Vl'arszawą, w małych miastach i osadach. 
Słuchają go w skupionej ciszy, z podziwem i zrozumie
niem, bez cienia odruchów szowinist,ycznych. Ten sukces 
śwradczy nie tylko o literackich walorach tej prozy. Nie 
tylko o prawdziwych możliwościach rewolucyjnej sztuki, 
nie spaczonej przez lęk i do~mat;v. Mówi coś również 
o polskich czytelnikach, o łeb wielkoduszności i dojrzałości, 
o nowym obliczu ludzi tel:'o kraju, tak ciężko i tak czi;sto 
doświadczanego, o ich zdolności roz!"óżniania dzieł sztuki 
od naśladownictw. 

Ten gorący, a tak znamienny i ważny stosunek czytel
ników i widzów polskich do twórczości Babla dotyczy obu 
nurtów jego twórczości. 

Cokolwiek Babel mógłby jeszcze napisać o nowych, póź
niejszych latach swojego życia i swo,jej epoki, pozostanie 
w dziejach literatury przede wszystkim jako rzecznik dwóch 
tema,tów: - nieskrępowanego żywiołu rewolucji oraz za
ginioneg·o świata żydowskich przedmieść. 
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\V dziewiętnastym roku ludzie B2ni Krzyka napadli na 
ariergardę białej armii, wyrżnęli oficerów i odbili część 
taborów. W nagrodę zażądali od Odeskiego Sowietu trzech 
dni wolnej ręki, ale nie dostali zezwolenia, wypatroszyli 
więc wszystkie sklepy z towerami łokciowymi wzdłuż 
Aleksandrowskiego Prospektu, Z kolei przeszli do akcji 
na terenie Towarzystwa Kredytowego. Ustępując grzecznie 
z drogi klientom - wchodzili do banku i zwracali się do 
urzędników z prośbą, by zechcieli złożyć w oczekującym 
na ulicy samochodzie worki z pieniędzmi i walorami. Minął 
cały miesiąc, nim zaczęto ich rozstrzeliwać. Znależli się 
wówczas ludzie utrzymujący, że ze sprawą tych łapanek 
i aresztów ma coś wspólnego Aron Pieskin, właściciel cha
łupniczej pracovvni. Nie udało się ustalić, co właściwie wy
rabiano w tej pracowni. W mieszkaniu Pieskina stał war
sztat - długa maszyna z wykoślawionym, ołowianym wa
łem, na podłodze poniewierały się wióry i karton do robót 
introligatorskich. 

Pewnego wiosennego poranka przyjaciel Pieskina, Misza 
.Jabłoczko, zapukał do jego warsztatu, 

- Słuchaj, Aron - powiedział gość do Pieskina, - na 
dworzu jest wyjątkowa pogoda, W mojej osobie widzisz 
faceta, który byłby gotów wziąć ze sobą pół litra z amator
ską zakąską i pojechać do Arkadii po to trochę świeżego 
powietrza. Możesz się śmiać z takiego typa, ale ja lubię 
czasem wyrzucić z głow~' te wszystkie myśli,., 

Pieskin ubrał się i pojechał z Miszą .Jabłoczko brekiem 
do Arkadii. Przejażdżka trwała do wiec?Ora, O zmroku Mi
sza .Jabłoczko \vszedł do pokoju, w którym madame Pies
kin szorowała w balii czternastoletnią swoją córkę. 

- Szanowanie - powiedział Misza, zdejmując kape
lusz. - spędziliśmy czas wręcz cudownie, Takie powietrze 
to coś nieb:vwałego, tylko. że trzeba naprzód najeść się bo
bu zanim człowiek zdecyduje się na rozmowę z pani mę
żem„, On ma przykry charakter. 

- Mnie pan to musi mówić? powiedziała madame 
Pieskin, chwytając córkę za włosy i tarmosząc na wszystkie 
strony - gdzie on się podziewa, ten c:wanturnik? 

- Odpocz:vwa sobie w ogródku, 
Misza znów uchylił kapelusz, pożegnał się i odjechał 

swoim brekiem. Madame Pieskin, nie mogąc doczekać 
się męża, poszła po niego do ogródka, Pieskin siedział w ka
peluszu panama pochylon~· nad ogrodowym stołem i szcze
rzył zęb:v. 

- Awanturniku jeden - zwróciła się do niego madame 
Pieskin, - ty się jeszcze śmiejesi,,. Zaraz przytrafi mi się 
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atak przez tę twoją córkę, ona wcale nie chce umyć głowy. 
Chodź, porozmawiaj no z twoją córką ... 

Pieskin milczał i wciąż szczerzył zęby. 
- Ty hultaju - zaczęła madame Pieskin, zajrzała mę

żowi pod rondo i zaczęła krzyczeć. 
Krzyk ściągnął sąsiadów. 
- On nie żyje - powiedziała im madame Pieskin - on 

jest martwy. 
Była to jednak pomyłka. Pieskin miał dwie kule w pier

siach i rozbitą czaszkę, ale żył jeszcze. Odniesiono go do 
żydo\vskiego szpitala. Nikt inny, tylko sam doktór Elzenberg 
zrobił mu operację, ale Pieskin miał pecha - skonał pod 
nożem. Tej samej nocy Czeka aresztowała człowieka o prze
zwisku Gruzin i jego przyjaciela, Kolę Lapidusa. Jeden 
z nich był stangretem ::v'Iiszy Jabłoczko, drugi czekał na 
powóz w Arkadii, na brzegu morza, tam, gdzie droga skrę
cała w step. Rozstrzelano ich po przesłuchaniu, które nie 
trwało długo. Sam tylko Misza Jabłoczko, wymknął się 
z zasadzki. Zniknął wszelki jego ślad i dopiero po kilku 
dniach u Froima Gracza na podwórku zjawiła się starucha, 
handlująca pestkami. Miała na ręku koszyk ze swoim to
warem. Jedna jej brew sterczała ku górze, jak zwęglony, 
kudłaty krzyk, druga, wątłą kreską nawisła nad powieką. 
Froim Gracz siedział rozkraczony przed stajnią i bawił się 
ze s\voim wnukiem, Arkadym. Chłopczyk ten przed trzema 
laty opuścił potęż.ne łono córki Froima, Baśki. Dziadek po
dał Arkademu palec, ten uch\vycił się go, zawisł na nim 
i zaczął hustać się, jak na drągu. 

- Ty pypciu ... - powiedział Froim do wnuka, patrząc 
na niego jedynym swoim okiem. 
Podeszła do nich starucha z krzaczastą brwią; miała na 

nogach męskie sztyblety przewiązane postronkiem. 
- Froim - odezwała się starucha - ja ci powiadam, że 

w tych ludziach nie ma ani krzty człowieczeństwa. Oni nie 
wiedzą, co to jest słowo. Oni nas duszą po piwnicach. jak 
szczenięta w jamie. Oni nie pozwalają nam słowa powiedzieć 
przed śmiercią.„ Tych ludzi powinno się rwać zębami i wy
wlekać z nich serca. Ty milczysz. Froimie - dodał Misza 
Jabło~zko - a nasi chłopcy czekają, żebyś przestał mil
czeć„. 

Misza wstał. przewiesił koszyk z jednego łokcia na drugi 
i odszedł, unosząc czarną brew. Trzy dziewczynki z warko
czykami napotkały go na Al.eksiejewskim Plac.u, koło 
cerkwi. Spacerowały obejmując się za talie. 

- Herbatki - powiedział Misza Jabłoczko - do tych 
pestek ja dla panienek już nie mam ... 
Nasypał im do kieszonek po szklance słonecznikowych 

pestek i zniknął za węgłem cerkwi. 
Froim Gracz został sam na swoim podwórzu. Siedział 

nieruchomo, wbił w pr7estrzeń jedyne swoje oko. Muły 
zdobvte na oddziałach kolonialnych żuły z chrzęstem siano 
v.r stajni, grube kobyły pasł~, się ze źrebiętami na wygonie. 
V..T cieniu pod kasztanem wozacy grali w karty i popijali. 
wino z czarek. Gorące podmuchy wiatru szturmowały kre
dowe mury, sloi1ce w błękitnvm swoim odretwieniu roz
pł)•wal o sic pon:id dziedzińcem. Froim podniósł sie i wy
szedł na ulicę. Przeciął Prochorowską kopcącą niebo nę-
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dzarskim, tającym dymem swoich kuchni, przemierzył tar
gowisko, gdzie ludzie okręceni firankami i portierami 
sprzedawali je sobie wzajem. Doszedł do ulicy Jekatierii1-
skiej, skręcił koło pomnika carycy i wkroczył do gmachu 
Czeki. 

- Nazywam się Froim - powiedział dyżurnemu - mam 
interes do szefa. 
Przewodniczącym Czeki był w tym okresie Władysław 

Symin, przysłany z Moskwy. Usłyszawszy o wizycie Froima, 
wezwał śledczego nazwiskiem Borowoj, aby dowiedzieć się 
czegoś o petencie. 

- To fantastyczny facet - powiedział Borowoj - tu ca
łą Odessę zobaczycie, jak na paradzie ... 

I dyżurny wprowadził do gabinetu starca w _brezento:vej 
kurcie, ogromnego jak dom, rudego, z przymkniętym okiem 
i pokiereszowanym policzkiem. 

- Szefie - powiedział gość - kogo ty chcesz wytłuc? 
Orłów chcesz wytłuc. Z kim potem zostaniesz, szefie, z byle 
śmieciem? 

Symin poruszył się i wysunął szufladę z biurka. 
- Jestem bez niczego - powiedział wówczas Froim 

nic nie mam w ręku, nic nie mam za cholewą i za bramą, 
na ulicy, też nikogo nie zostawiłem„ . Wypuść moich chło
paków, szefie, powiedz swoją cenę.„ 

Starego posadzono na fotelu, przyniesiono mu koniaku. 
Borowoj wyszedłł z gabinetu i zawołał do siebie śledczych 
oraz przybyłych z Moskwy komisarzy. 

- Pokażę wam zaraz jednego faceta - powiedział - to 
cała epopeja, takiego drugiego nie znajdziecie„. 

Borowoj poinformował ich, że nie Benia Krzyk tylko 
jednooki Froim był prawdziwym przywódcą czterdziestu 
tysięcy odeskich złodziei. Prowadził grę z ukrycia, ale 
wszvstko odbywało się wedle planów starego - napady 
na fabryki i odeski urząd skarbowy, skoki na białą armię 
i oddziały alianckie. 

Borowoj czekał, aż stary wyjdzie, żeby sobie z nim po
gadać. Froim jakoś się nie pojawiał. Znudzony śledczy ru
szył na poszukiwania. Obszedł cały gmach i wreszcie zaj
rzał na drugie podwórze. Froim Gracz leżał tam n::>kryty 
brezentową płachtą, rozciągniętv pod spowitą bluszczem 
ścianą. Dwaj krasnoarmiejscy palili skręty nad jego zwło
kami. 

- Zupełny niedźwiedź -· powiedział starszy z nich. wi
dząc Borowoja - ale ci miCJł siły ... Tc:ki stary, jakby s;e go 
nie t r zasło, to byłb • w ogóle nie do zdarcia ... Ju;„ d7iesięć 

kul w nim siedzi, a on furt sie ncha ... 
Krasonarmiejec b~,ł c8łY rozpalony, oczy mu błyszczały, 

czapka zjechała na bakier. 
- Mielesz i tvk - nrzerwi1.ł m u drugi konwoient -- j 2 k 

umarł. tak umarł, wszyscy tac~' sami... 
- A nie wszyscy - zawołał starszy - jeden to prosi. 

krzyczy, a drugi słowa nie powie... Co za gadanie, że 
wszyscy tacy sami. .. 

- Dla mnie wszyscy tacy sami - uparcie powtórzył ten 
młodszy - jeden w drugiego, ja różnicy nie widze ... 

Borowoj nachylił się i podniósł płachtę. l''a twarzy s'.ar
ca został grymas niedokończonego ruchu. 
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śledczy wrócił do swojego pokoju . Była to krągła salka 
z atłasowym obiciem. Odb>·wała się tam właśnie odprawa 
na temat nowych metod Rrowadzenia akt. Symin mówił 
w swoim refera.cie o nieporządku , jaki zastał. o źle sformu
~owanych sentencjach ' '·'>' roków. o bezm,• ślnie sporządza
nych protokołach przesłucha1i . Domagał się, by pracownicy 
śledczy prz,·stąpili do grupowego szkolenia pod kierunkiem 
radców prawnych, by prowadzili akta według form i \VZO

rów zatwierdzonych przez Centralny Zarząd w !Vfoskwie ... 
Borowo.i siedział w swoim kącie i słuchał. Siedział sam. 

daleko od reszty. s,·min podszedł do niego po odprawie 
i wziął go za rękę. 

- Wiem, że jesteś na mnie zlv - powiedział - ale prze
cież to my jesteśmy tą władzą, Sasza, państwową władzą. 
o tym trzeba wciąż pamiętać ... 

- Nie jestem zły - odparł Boro\\·oj i odwrócił się od 
Symina - nie jesteście z Odessy, wy tego nie zrozumiecie. 
z t~·m starym to przecież cała historia ... 

Siedzieli obok siebie - dwudziestotrzyletni przewodni
czący ze swoim podwładnym . Symin trzymał dłoń Borowoja 
w swojej dłoni i ściskał ją. 

- Odpowiedz mi, jak czekista - powiedział po chwili 
milczenia - odpowiedz mi, jak rewolucjonista - cz'' 
potrzebny jest ten człowiek s1:ołecze11stwu przyszłości? 

- Nie wiem - Borowej siedział bez ruchu i patrzył 
przed siebie - może i nie jest potrzebny ... 
Zebrał się w sobie i odpędził w spomnienia. Ale pozmeJ 

ożywił się i znów opo;viadać zaczął czekistom z Moskwy 
o ż,·ciu Froima Gracza. o t ym jaki był zręczny, jak nie
uchwytny . jak lekceważył innych ·- wszystkie te niezw~·kłe 
historie , które należą już do przeszł o ści. 

t/llm. Jer::: y Pomianov.:sld 
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Bubel CZ)JW opowiacl<mla odeskie w k!llbie robotniczvm. Lata 20-tc 

Niewątpliwie pochod'l'enie Babla czynilo go tak wrażli
wym na objawy narodowe.i wrogości i niechęci do zrozu
mienia tych osobliwości plemiennyeh, któr~ ludzi różnią -
choć powinny ich wzajemnie fascynować. Już wśród pierw
szych opowiadań Babla szczególne i znaczne mi,cjsce zaj
mowa!y utwory związane z przeż:yciami dzieciństwa i z ko
lorowym, eg·zotycznym, okrutn~·m i pociesznym światem 

odeskiego przedmieścia. Biegunami tego życia była melina 
Beni Krzyka - i 1>atriarehalna siedziba ostatniego cadyka 
z Czarnobylskiej dynastii. l\·'.lieszkańcy tego świata chowali 
się na uliczkach l\Ioldawanki i w zaułkach Berdyczowa. 
ale w ielu z nich zginęło tak. ,jak syn rabbiego, Ilia Bra
cławski, - n:t bitewnych polach domowej wojny. \V całej 
literaturze ni(' znajdzie świctnie.iszcj, gorętsze.i. zwięźlejszej 
i bardzif~j dramatyczne.i, ni:i: u Babla relacji o tym świecie, 
dziś h1i; zioginionym. Chyb:i - u Adolfa Rudni'ckiego. Dla
czego? Bo także dla ł!'go pisarza los żydowski jest tylko 
skra,jnym. w;ec najbardziej uderzającym przypadkiem wszel
kiego losu ludzkieiro. Nie inacZl'j u Babla. Większość innych 
opowiadań „z żyda Żydowskiego", powstab•ch przed go_ 
dziną za..-Jady - jest już dzisiaj właściwie nie do czytania. 
\\':vdają ię małflstk we, p:J.rtykularne, brak w nich prze 
czucia tragedii. brak 1>ocznda niepowtarzalnośei tego ży
da, o którym traktują. Razi to właśnie w tych książkach, 
które pisane były dla utrwalenia rysów ginacego .iuż świata 
tradycji. .Jeszcze. jeden, znany mi, dodatni \Vyjatek również 
należy do piśmiennictwa 11o!ski<>a o: mówię o po\vieści „Gło
sy z ciemności" Juliana Stryjkowcgo. 



Opowiadania Babla ostały się zaś razem z pysznym zbio
rem obserwacji obyczajowych, z nutą ironii, z klimatem za
wadiactwa i małomiejskiego szyku. W tym regionie twór
czości Babla najwybitniejsze miejsce obok „Opowiadań 
odeskich"' zajmuje dramat „Zmierzch'', który należy nie
wątpliwre do arcydzieł li teratury scen icznej. Klarowność 
jego akcji, konfliktów, charakterów i stylu jest uderzająca. 
Nie warto szukać tu tonu i klimatu znanego ze sztuk 
należących do gatunku „dramatu rodzinnego". Przerasta 
wszystkie chyba znane mi dzieła tego r odzaju o cały r oz
mach przenośni społecznej. Wobec swoich przedmiejskich 
bohaterów Babel wszędzie bowl m stosował chwyt home
ryckiego wyolbrzymiania, użyWan '.\' zwykle p rzez innych pi
sarzy dla ef któw paradok a lnycb czy komicznych. Otóż 
w „Zmierzchu" chwyt ten obnaża drugie d no prostej historii 
o starczej mlłości wozaka portowego, Mendla K rzyka, i o tym 
jak synowie porachowali się z ojcem i z kochanką. Niepo
strzeżenie dla czytelnika, powszedni i grote kowi bohatero
wie tej odeskiej sagi przybierają postać imponującą. 

Przewrotny dowcip i zawiesistość języka „Zm ierzchu" 
czyni przy tym z tej sztuki r zecz szczególnie bliską nam, 
współczesnym jej czytelnikom. każdy, kto ją czyta, musi 
chyba za tanowić się, że powstała równocześnie z „Operą 
za trzy grosze" B ertolta Brechta i że zbieżność stylu i po
staw obu tych pisarzy wcale nie jest przypadkową. 
„Zmierzch" wydaje mi się być dziełem autentycznego ge
niuszu. Erenburg twierdzi - że postacite tego dramatu im
ponują swoim rozmachem, pełnią ludzkich cech - i to 
wszyscy, kowale i wozacy, szamesi i przekupnie, zabijaki 
i urlopnicy, Rosjanie i Żydzi. 

W stosunku do tych ostatnich Babel przyjął postawę chy
ba najrzadziej spotykaną w literaturze. Oto potraktował 
ich po prostu jako ludzi, bez dodatkowych przymiotników. 
Bez stygmatu, bez znamion niższości i bez cech wybrań
stwa. Trzeba bowiem przypomnieć, że zarówno rasiści, jak 
przeciętni filosemici mają pewną wspólną cechę: oto uwa
żają Żydów za istoty odmienne od innych ludzi, naznaczone 
pięknem lub charyzmą. T ymczasem Babel obdarza swoich 
bahaterów pełnią człowieczeństwa, z wadami i zaletami 
pospoht pomieszanymi. Wydaje się, że ten pisarz nic sobie 
nie robi z tchórzliwych przesądów i dowrogich posadzeń. 
że najspokojniej w świe-cie traktuje swoich Krzyków: j:iko 
ludzi, którzy mają prawo do opisu zupełnego, bez uprze
dzeń. ale i bez rabatów. Sądzę, że Babel nie omylił się 
w swoich rachubach. Sugeruje t.ą właśnie postawą. iż bo
haterowie jego i ich pobratyme~· nie mogą być pozbawieni 
powszechnych 1 u d z k i c h praw. Co więcej, Babel zdaje 
sobie sprawi':. 7e zawodne i żałnsne są próby ro:i:czulania 
\Vidza poczciwościa postaci z żydowskiego świata, podejmo
wane przez niektórych pisarzy i ludzi teatru. Liczy bardz;ej 
na intymną solidarność i na podziw dla rozmachu, niż na 
litosierne westchnienia. 

Ten dramat został napisany po to, aby gminni jego bo
haterowie ukazać nam mogli żałosną wielkość ludzkich 
losów. które tak samo są nieodwołalne i niepowtarzalne 
na przedmiejskiej ulicy, jak na dziedzińcach zamku Króla 
Leara. 

- 34 -





- ... 

~ 

_ :::S:ele n y ~odrzeje"\A/skiej v.r :E:::ra.ko\Ai'ie -

Izaak Babel 

Z 111 Z( ~l 

Mendel Krzyk 
Nechama 

Benia Krzyk 

Lowka . 
Dwojra 
Arie-Lejb . 
Nikifor. 
Piałirubel . 
Ben Zcharia 
Fo min 
Potapowna 
Chołodenko 

Marusia 
Riabcow 
Mitia 

(ZA_KAT) 
Przekład: Jerzy Pomianowski 

••• 
O S O B Y: 

Wiktor Sadecki 
Maria Bednarska 
Franciszek Pieczka 
Marek W alczewski 
Ryszard Filipski 
Halina Kwiatkowska 
Jerzy Nowak 
Michał Żarnecki 
Euzebiusz Luberadzki 
Marian Jastrzębski 
Woiciech ladyński 

Celina Niedźwiecka 
Anna Seniuk 
Zbign iew Filus 
Stanistaw Gronkowski 

Madame Popiatnik 
Miron Popiałnik 
Urusow 
Semen. 
Bobriniec 
Wa i ner 
Madame Wajner 
Kłasza Zubariowa 
Bojarski 
Sienko Tu pacz . 
Kantor Cwibak . 
Handlarz bydła. 
Grubonogi 

młodzian 

Ślepiec 
Turek 

Y TE T FŻY E A 

Zofia Więcławówna 
X X X 

Józef Dwornicki 
Andrzei Buszewicz 
Marian Słoikowski 
Roman Wroński 
Jadwiga Zmijewska 
Wanda Kruszewska 
Kazimierz Fabisiak 
Jerzy Binczycki 
Antoni Pszoniak 
Władysław Olszyn 

Józef Morgała 
Roman Wójtowicz 

X X X 

SCE DG AFIA : 

Włodzimierz Szczepanek 
Andrzej Buszewicz 

Urszula Gogulska 

REŻYSERIA : 
Jerzy Jarocki 

Dyrektor Teatru: ZYGMUNT HUBNER 

lnspicjenł 

Sufler 

Katarzyna Kwaśniewska 

Dan1;ta Priwsek 

Kosłiumy wykonane pod kierunkiem. 

- prac. krawiecka damsko Stefanio Zoleszczuk 

- proc. krawiecka męsko Józef Kanio 

Dekoracje: 

- pracownio słolarska 

- pracownio malarsko 

Andrzej Skoś 

Kazimierz laskowski 

Prace ślusarskie 

Peruki 

Nakrycia głowy 

Obuwie 

Gł. elektryk 

Brygadier aceny 

Kierownik łechnlczny 

Franciszek Miękino 

Marian Zaleszczuk 

Moria Sztuka 

Spółdzielnia Pracy 

. Gromada' - Kraków 

Józef Jasińsk i 

Woiciech Kurpan 

Adam Burnatowicz 

Prapremiera w Starym Teatrze dnia 29 1tradnia 1966 r. 
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BRONISŁAW A WOLSKA 
(1838-1926) 

.Pochodziła z aktorskiej rodziny, jakich 
wiele spotykamy w XIX wieku w polskich 
teatrach. Była córką Aleksandra i Rozalii 
Ładnowskich, jej rodzeństwo to Bolesław 
Ł~dnowski i Aleksandra Rakiewiczowa. Nic 
"'.lęc dziwnego, że już w 16 roku życia de
biutowała na naszej scenie, u Pfeiffra . W r. 
1856 jeździła z krakowskim zespołem aż do 
samego Wiednia, na sławną wyprawę tea
tralną, dla podbicia naddunajskiej stolicy. 
Po paru latach prowincjonalnej wędrówki 
przyjechała w marcu 1863 r. do Czernio
wiec, z aspiracjami do stanowiska bohater
~kiej amantki. Może by jej się i powiodło 
:rnjąć tę pozycj ę - miała jednak niewątpli-
1Ą.7ego pecha. Przybyła tam równocześnie in
na .kr.akowianka, która bez trudu usunęła 
w cien pannę Ładnowską. Ta koleżanka na
zywała się Modrzejewska i w prasie czer
ni owiec kie.i uznana była od razu za aktorkę 

genialną . Z Czerniowiec Ładnowska na rok 
przeszła do Lwowa, a od jesieni 1863 r. za
częła grać już stale w naszym teatrze wcze
śnie obejmując role charakterystyczn~ . Wte
d:l'. też poślubiła Władysława Wolskiego, su
miennego aktora zespołu krakowskiego. 
W Krako\\rie była Wolska angażowana do 
końca swojej scenicznej kariery - najpierw 
w naszym teatrze do r. 1893, później w no
wym budynku przy placu św. Duchn do 
r. 1911, kiedy pożegnała sie ze sceną. A więc 
przez 46 laU 

Nie była nigdy gwiazda ale utalento-
waną i niezawodną, sumie.nną aktorką . Bar
dzo pracowita, grała około 1000 ról w swo
jej długoletniej karierze. Gdy w r . 1882 na 
krótko przerwała pracę w teatrze Koźmian 
napisał: „Ustąpienie Wolskiej, to prawdziwa 
kl~ska dla repertuaru. Nie ma prawie sztu
ki. która by jej współudziału nie wymaga
ła, a o jej zastąpieniu trudno nawet ma
rzyć". Nie skąpił jej zresztą nigdy pochwał 
doceniając jej rolę w tworzeniu harmonij~ 
nej całości przedstawień, co było przecież 
jedną z najważniejszych zasad jego „szkoły 
kr~kowskie.i". Według jego miarodajnego 
śwrndectwa, była to „poprawna i wytrawna 
artystka, do pewnego stopnia wszechstron
na, J:>o . gra zarówno dobrze dramatyczne 
:natki,. Jak np. w ąeatr!x Cenc.L_Słowackiego 
1 kom:czne postacie, Jak np. Figaszewską 
w Dwoch bliznach Fredry, w której stwa
rza prawdziwe arcydzieło. Zawsze dobrze 
wych~wana na scenie, ma miare. która 
chrom od przesady, i prawde, która prze
konywa widza". 

;\!limo niezbyt korzystnych rysów twarzy 
Wolska celowała mimiką, którą trafnie wy
pełniała milczące sytu!1cje, w rolach drama
tycznych wykazywała wiele siły, a kiedy 
t~go było potrzeba - dużo ciepła i uczu
cia. W rolach starych '1anien, według Estrei 
chera, była nieporów!" ana. 

Po wycofaniu się ze, sceny mieszkała na
dal w Krakowie i zmarła tu w podeszłym 
wieku. 

TEATR KRAKOWSKI 
w r. 1810 

Od czasu upadku z różnych powodów tea
tru w Krakowie, w każdym prawie społe
czeństwie, szczególniej przy dłuższych wie
czorach, zaczęto poczuwać brak tej publicz
nl'j zabawy, i miano -słuszność; w tak zna
komitym bowiem miefoie, które jest drugim 
w Narodzie, smutnie było przyznawać się do 
upadku narodowej sceny, Kiedy zwrócimy 
oko na teatr tutejszy, nie możem, jak tylko 
oddać sprawiedliwość chwalebnym JP Nie. 
dzielskiego usHowaniom, mówię usiłowaniom, 
ponieważ Dyrekcja teatru, którą przedsię
wziął, na pierwszy d<•plero stopień trudnej 
drogi wstępuje. Jest już kilku aktorów, jak 
łatwo się ze mol\ publ!czność zgodzi, którzy 
wiele obiecują. Pan Niedzielski w tym roku 
bardzo się posunl!łł w wydoskonaleniu swo
im, szczególniej w wy"llowle polskiej, co mu 
podobno najtrudniej było; pozbył się zbyt 
rozpieszczonego sposobu mówienia. Pan Ben
sa ma wiele daru z natury; talent jego jest 
niepospolity, przybiera na siebie zręcznie 
charakter, w którym ma się pokazywać, ale 
nadto jf'szcze jednosta,inoścl w deklamacji 
i zbyt prędkiego mówienia wystrzegać mu 
sie trzeba. Pan Bensa może kiedyś na wY
sokim stanąć stopniu. ale tylko w komedii. 
Pan Zakrzewski przy dostatecznej pilności 
bedzie aktorem drugit'g-o rzędu. Pan Boguń
ski zbyt późno zaczy1 a i wątpię, aby mógł 
j 1i' kiPllv danąr n'l 01nłnwlP drmri do do
~konalości; szczPgólnlej naśladując pana 
Krat.zer w nieumieniu swej roli, a po złvm 
graniu najbardziej oburza widzów. Szkod"l. 
;ż na.n Kratzer podobno opuszcza scenę, ale 
tyJli::n w wzgledzie wokalnej muzvki. O ak
torkach nf.c nie mówie. później oznajmię 
mn.ie zifanle. które je~t w~·rokiem całej µu
bli<"zności. 

Ga zeta Krnkowska nr 37 z 31 X 1810. 

Recenz}• z przedstawienia 

„Fieska." Schillera w r. 1820 

. \u tor, tłumacz, a nawet i większa czę.~ć 
(Lktorów grających tę pelnq oblqkanej wy
obraźni nudotę, sprz)fsięgli się widocznie na 
-::mordowanie widzów. Trudno sobie wysta
wić rzecz dramatyczną z t11lu wadami, któ
re nie tylko gust znieważają, lecz nawet 
i zdr@wy rozsądek. Gdyby kto z umysłu 
przedsięwziął wypracovJać niezgrabną sztu 
k ę . nie mógłby lepiej dopiąć swojego za
m ·iaru. Nic jeszcze nie brakowalo tej usy
pia iącej traoedi i, jak tylko butelek z pi
wem. Dajmy krzyż1Jk na d·roaę wszusfldm po
dobn11m plodom zakazanej dramaturgii! Oby 
nadobna „ Safo" 0

), której z utęsknieniem 
oczekujemy, zachęci.la do naśladowania no
woczcsnuch. autorów niemieckich! Panna 
Bieńkows1<a. wu.ętępujaca. acz w malej roli 
tP i szt uki. z ro hila nam nadzieje, że z cza
sem potrafi odoowiedzieć skutecznie swoie
m ·u przeznaczeniu, jeŻPli tyl1'o dobrych wŻo
rriuo trzymać się będzie. 

\V .. P sz c zółka krako\vska 1820. t o m I, s. :n. 

') Tragedia Grillparzera, prapremiera Wiedeń 

21 IV 1818. 

ZAPOWIEDŹ BENEFISU JULIUSZA PFEIFFRA 
w llramacie „Alc~lmist1" 11 Ili 1138 

Powszechnie panujące jeszcze w ośmna
stym stuleciu ubieganie się za Alchimią, 
czyli nauką podającą sposoby robienia złota , 
natchn~ło myśl sławnemu pierwotwórcy zna
nego dramatycznego poematu Griseldis, do 
napisania powyższej sztuki. Wyborne osno
wanie rzeczy. zachwycająca rozmaitość obra
zów i cel moralny, zjednały jej jak najlep
sze w Cesarsko-Wiedeńskim Teatrze przy
ic:c·1a 1 powodzenie. To więc arcydzieło . 

K r~ k . Za k! . Graf. nr 3. zan1. 1100.166 5000 T-17(93!0) 
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Cena a zł 

z wielką pracą i kosztem dla sceny tutejszej 
l?r~ygotowane, na mój benefis wybieram. Je
~el! przet.o wyb_or~m tym zdołam przekonać 
.aska~ą. 1 przesw1etną Publiczność o moim 
dla NleJ uszanowaniu i wdzięczności za do
znane. t:,:Iokro.tn.e w:ględy , benefis mój, gdy
?Y. m1 zadneJ mneJ nie przyniósł korzyści, 
JUZ prz~z to_ samo stanie się nader słodką 
us1łowan moich nagrodą . 

Na ,i obowiąza1'lszy 

.Juliusz Pfeiffe r 

KRÓi~ SIĘ BAWI - V. HUGO 

\V dra.macie tym, widocznie tendencyjnym 
raz tylko za czasów Ludwika Filipa w r'. 
1832 przedstawionym w Paryżu, autor w ja
skrawych maluje kolorach żadnymi zapora
mi nie tamowaną powódź rozwil\złych na
miętności, jaka porywa Franciszka I króla 
~ra!1euskiego, ro~iącego sobie igraszkę z naJ
sw1ętsz~ch uczuc serca i z najcenniejszych 
warunkow sp kojności rodzin. Żywioły wpro 
wadzone w skład dramatu nie tyle maJI\ 
na celu bezwzględną prawdę, a nawet praw
dopodobieństwo, ile szalony efekt z poświę
ceniem tu i ówdzie wymogów estetyki; sło
wem wszystko tu przeraża i oburza, a ni
gdzie nie przebija wyższa myśl chrześciJaA
ska, wszystko gangrenuje uczucie, lecz za
razem zadziwia umysł nierzadko rozsianymi 
pobłyskami jeniuszu, które zdradzają potęgę 
ducha znakomitego mistrza. 

Przedstawienie wczorajsze zwyi wspom
niane-go dramatu wYkonane było w ogóle 
starannie. Uderzała tylko nieprzewidziana 
szczerba, brak źe tak powiemy ogniwa 
w przebiegu akcji. Szczerbą tą było opu
szczenie ostatniej, ważnej sceny 1-go akta 
w której p. Saint VaJlier, ojciec Diany d~ 
Poitiers, rzuca przekleństwo na Trlbouleła 
za rady jego, prowadzące króla na drogę 
?1?ralnego . zepsucia, stającego się nleszczę
sc1em rodzm. Rolę p. de Saint Valller miał 
grać p. Wolski, tymczasem ani Jego, ani roli 
p. de Saint Vallier nie widzieliśmy przed
stawionej na scenie"). Obcy tajemnicom ku
lisowym, taić nie możemy. że wszelki nieład 
w~cho~z~cy na jaw, psujący harmonię gry 
ngolneJ 1 zwykle starannej, spowodowany 
winą pojedynczych członków sceny - przy
~re sprawia wrażenie, tym bardziej, jeżeli 
.1ak wczoraj pozostawała luka zaciemniająca 
dalsze po,ieeie rzeczy ( ... ). 

Gra p. Ranackiego w roli Tribouh~ta mie
ściła w sobie wszelkie znamiona doskonale 
pojete.i I studiami w:vrobionej gry, a scena 
w którP.i szu'ka Rlanki w komnat:>.ch kró
lewskich. oraz scena z Blanką po jej upad
ku, jako też w samym knńcu 5-l!"O aktu 
odznacz'lła się silą prawd7.lwle tradczną: 
P. Modrze.i.,.wslca w roli Bllłnki. roH odP
l!"r&nP.i wybornie. nie znalazła jednak dośe 
1hlf'ldc" l!"ranic dla SWPP.'O talentu. Pan Ben
da IFrancis?.ek n w od„nlu wraif'!ń, w za
pPdach nawPt namieł.nie.fszvcb, panufo bacz_ 
nie nad głos<>m swoim. w czvm znakomlł.Y 
un!l.frnł"mv !'nsf.f'n'. l!"ra .lel!"<i bvla W''l7.Plbi~ 
"dnnwieifnia. charakterowi jaki przPd<1taw'al. 
,„,„„to c•,,.1c:tnwną. P. Fkeroum. mnl„.ł wł,;-:_ 
;:„;...,_.;~. zll<>nłPm n<1sz:vm, poiPła swo.1e za
d:.niP przPdd:iwła.łac role pani R„rarde mo-
7.e z<1. '"'"""firn. przf'ciwni„ p. Jłlł1'"""'"!11ca 
w roli M„,..d„leon:v no.fęla .Ja zbvt Jlł.eralnie 
nnllł~tv„znia.iąc nieco za jaskrawo scen~ 
z krolem. 

C ;:a.< nr 278 7 t> XTT 1866. 

>) Wolski przygotowując się do przedstawienia, 
nagle zachorował w garderobie. 

opr • .lerz7 Gol 


