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Izaak Babel 

BENIA KRZYK 



Czemu napisał tak niewie~e? Wydaje 
się, że są dwie tego przyczyny. Po pierwsze 
Babel trudził się długo nad każdym sło
wem, jak to bywa zapewne przy nizaniu 
na szyjnika, perła po perle. Babel nie do
śpiewał swej pieśni do końca, oto druga 
przyczyna ( ... ) Nie dokończył swojej pieśni, 
bo trwał okres kultu jednostki, okres, 
który (.„) nie dał Bablowi dokończyć 

jego dzieła . 

Konstanty Fiedin , przewodniczący 

Związku Literatów Radzieckch (1954) 

Cykle opowiadań 

ARMIA KONNA (1923-25) 

OPOWIADANIA ODESKIE (1923-25) 

„Król", „Tak to robiono w Odessie". 

„Ojciec", „Lubka Kozak', 

Dramaty 

ZMIERZCH (1928) 

MARIA (1935) 

Opowieści filmow€ 

BENIA KRZYK (1926) 

BŁĘDNE GWIAZDY (1926) 

Ponadto ukazało się kilkadziesiąt opowia
dań i DZIENNIK 1920. 
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BABEL O SOBIE 

Urodziłem się w 1894 w Odessie, na Mołdawance, 
jako syn żydowskiego kupca. Na żądanie ojca aż do 
szesnastego roku życia wkuwałem hebrajski, Biblię, 
Talmud. W domu było mi ciężko, bo od rana do 
nocy zmuszano mnie do uczenia się mnóstwa mą
drości. Odpoczywałem w szkole. Mo ja szkoła nosiła 
nazwę Odeskiej Szkoły Handlowej imienia Impera
tora Mikołaja Pierwszego. Uczyli się tam synowie 
cudzoziemskich kupców, dzieci żydowskich maklerów, 
dobr ze urodzeni Polacy, starowiercy oraz moc bilar
dzistów. Podczas pauz zdarzało się nam nieraz wy
skoczyć do portu na molo przeładunkowe czy do 
greckiej kawiarni, żeby pograć w bilard, albo na 
Mołdawankę, gdzie w piwniczkach popijaliśmy tanie 
besarabskie wino. Szkoły tej nie zapomnę także 
z tego powodu, iż nauczycielem francuskiego był 
tam monsieur Vadaun. Był Bretończykiem i miał 
zdolności lit erackie, jak wszyscy Francuzi. Nauczył 
mnie swego ję zyka ojczystego, wbił mi do głowy 
francuskich klasyków, dzięki niemu wszedłem w ko
mitywę z francuską kolonią w Odessie i od piętna
stego roku życia zacząłem pisać opowiadania po 
francusku . Pisałem je jakieś dwa lata, ale później 
zaprzestałem : pejzańskie typy i wszelkie autorskie 
rozmyślania wychodziły mi bez barwnie, tylko dialo
gi były udane. 

Później, po skończeniu szkoły, znalazłem się w 
Kijowie, a w roku 1915 - w Petersburgu. W Pe
tersburgu bardzo cienko prządłem, nie miałem pra
wa do meldunku, starałem się unikać polic ji mie
szkałem kątem w suterenie na ulicy Puszkina u pew
nego zeszmaconego, zapitego kelnera . Wówczas też, 

w roku 1915, zacząłem nosić swoje utwory do re
dakcji, ale zewsząd mnie przepędzano, wszyscy re
daktorzy (nieboszc zyk Izmailow, Passe i in.) klaro
wali mi, że powinienem starać się raczej o posadę 
subiekta, ale nie posłuchałem ich i w końcu 1916 
roku znalazłem drogę do Gorkiego. I oto temu właś
nie spotkaniu zawdzięczam wszystko i dotychczas 



wymawiam imię Aleksego Maksymowicza z miłością 
i czcią. To on wydrukował pierwsze moje opowiada
nia w listopadowym zeszycie czasopisma „Letopis" 
w 1916 roku (zostałem za to opowiadanie postawiony 
w stan oskarżenia z 1001 art. KK), to on nauczył 
mnie niezwykle ważnych rzeczy, a później, kiedy 
wyjaśniło się, że dwie, trzy znośne moje młodzień
cze próby były przypadkowym tylko sukcesem i że 
w literaturze jakoś mi nie idzie, i że piszę zdumie
wająco źle - Aleksy Maksymowisz kazał mi iść 
między ludzi. 

I poszedłem między ludzi na siedem lat - od 
1917 do 1924 roku. W ciągu tego czasu bylem żoł
nierzem na rumuńskim froncie, później służyłem w 
Czeka, w Ludowym Komisariacie Oświaty, w eks
pedycjach żywnościowych w 1918 roku, w armii 
północnej walczącej z Judeniczem, w I Armii Kon
nej, w odeskim gubernialnym komitecie partyjnym, 
pracowałem jako redaktor odpowiedzialny w VII 
drukarni radzieckiej w Odessie, bylem reporterem 
w Petersburgu i w Tyflisie itd. Dopiero jednak w 
1923 roku nauczyłem się wyrażać swoje myśli ja
sno i niezbyt rozwlekle. Wówczas znów zabrałem 
się do pisania. 

Początek mojej działalności literackiej wiążę wo
bec tego z wiosną 1924 roku, kiedy to w 4 nume
rze czasopisma „Lef" ukazały się moje opowiada
nia „Sól", „List", „Smierć Dolguszowa", „Król" 
i in. 

1924 

Później znów nadszedł czas wędrówki, milczenia 
i gromadzenia sil. Mam teraz przed sobą początek 
nowej pracy. 1932 

Zarzuca mi się niską wydajność pracy. We wczes
nej młodości opublikowałem kilka opowiadań, które 
przyjęte zostały z zainteresowaniem, po czym zamilk
łem na siedem lat. Później znów zacząłem publiko
wać, ale skończyło się na tym, że przestało mi się 
podobać wszystko napisane uprzednio i zrodziło się 
we mnie naturalne pragnienie, aby zacząć z innej 
beczki. („.) 

W śród moich wad jest jedna, którą może warto 
zachować. Jestem mianowicie zdania, że należy wo
bec siebie stosować raczej cenzurę prewencyjną niż 
następczą. Dlatego też po napisaniu jakiejś rzeczy 
odkładałem ją na pewien czas, i kiedy czytałem ją 
później na nowo, to daję słowo, nie poznawałem 
często samego siebie: wątle toto, nudne, rozwlekle, 
bez dynamiki, nieciekawe. I wtedy znowu - któryż 
to już raz - postanowiłem iść między ludzi, prze
jechałem też wiele tysięcy kilometrów, by zobaczyć 
mnóstwo zdarzeń i osób. 

Myślałem wtedy tak: dzieją się sprawy światowej 
wagi, rodzą się ludzie, jakich oko nie widziało, two
rzy się u nas rzeczy niesłychane, chyba więc tylko 
nagie fakty mogą wstrząsnąć ludźmi w naszych 
czasach. 

I oto postarałem się spisać te nagie fakty: skoń
czyłem i odłożyłem na jakiś czas, a kiedy przeczyta
łem na nowo, okazało się, że to nic interesującego. („.) 

Wówczas zrozumiałem ostatecznie, że książka -
to jest świat, ale widziany poprzez człowieka. W mojej 
konstrukcji nie przewidziałem miejsca dla człowieka 
- człowiek sam się wymknął. Trzeba było do niego 
wrócić. Jako literat nie miałem i nie moglem mieć 
żadnych innych narzędzi prócz moich uczuć, chęci 
i skłonności. („.) 

W ten sposób doszedłem do przekonania, że po to 
aby pisać dobrze, muszę moje uczucia, rojenia i naj
głębsze dążenia doprowadzić do wymiarów ostate
cznych, nadać im najpełniejsze brzmienie, wyrazić 
siebie samego z całą mocą, dać znać kim jest się w 
istocie, oczyścić siebie, ruszyć pełnym gazem - i 
dopiero wówczas będzie jasne, czy to, co robię, jest 
coś warte, czy to jest towar, czy nie. (.„) 

(1936) 

Mówiłem o szacunku wobec czytelników. Zdaje 
się, że cierpię na hipertrofię tego uczucia. Żywię tak 
bezgraniczny szacunek dla czytelników, że aż nie
mieję i milknę. 



Człowiek w yobrazi sobie audytorium czytelnicze, 
złożone z pięciuset sekretarzy komitetów rejonowych, 
którzy znają się dziesięć razy lepiej od nas, pisarzy, 
na pszczelarstwie i rolnictwie, i na tym, jak budo
wać ogromne zakłady m etalurgiczne - a też są 
przecież „inżynierami dusz" - i zaraz człowiek 
czuje, że nie wykręci się tu przemowami, gadaniną, 
uczniackimi bzdurkami. Tu trzeba mówić na serio 
i rzeczowo. 

Jeśli już mowa o milczeniu, to trzeba wreszcie 
coś rzec o mnie - znanym championie tego gatu
nku litera ckiego. 

Trzeba powiedzieć otwarcie, że w każdym szanu
jącym się kraju burżuazyjnym dawno już bym zdechł 
z głodu i żaden w ydawca nie zatroszczyłby się o to, 
czy jestem, jak mówi Erenburg, królicą cz też sło
nicą. Uznałby mnie taki wydawca, powiedzmy za 
zająca i kazałby mi w rezultacie skakać, a gdybym 
się na to nie zgodził, zmuszono by mnie do handlo
wania galanterią. Tymczasem w naszym kraju ludzie 
interesują się, czy facet jest wieloródką królicą, czy 
też słonicą i co tam nosi w brzuchu. Po czym nawet 
nie za bardzo poszturchują go po tym brzuchu. 
Owszem, odrobinę, ale nie tak znów bardzo, i w koń
cu nie zanadto się nawet dopytują, co za dziecko się 
urodzi: szatyn czy może brunet i co też tam będzie 
mówiło . itd . Towarzysze, nie to jest powodem mojej 
największej radości, ale mamy tu chyba żywy do
wód, jak w naszym kraju szanowane są metody pra
cy, choćby nawet niezupełnie zwykłe i marudne.(. .. ) 

(1934) 

Izaak Babel „Utwory odnalezione", 
Warszawa, 1971 

Izaaka Babla ares:ztowano 16 maja 1939 roku w 
Pieriediełkinie pod Moskwą. 26 stycznia 1940 roku 
trójka (Ulrich, Kandybin, Dimitriew), zasiadająca 
w gabinecie Berii w więzieniu Butyrki, skazała go 
na rozstrzelainie. Proces bez obrońcy trwał 20 minut. 
Wyrok wykonano następnego ranka. W akcie oskar
żenia mowa była nie tylko o trockiźmie, szpiegos
twie, lecz także o tym, że „Armia Konna" jest dzie
łem dywersji i zdrady, paszkwilem na rewolucję i jej 
siły zbrojne, eksponującym gołosłownie „jedynie 
jaskrawe i okrutne epizody." ( ... ) 24 stycznia 1954 r. 
Babel został sądowinie zrehabilitowany. Rękopisy 
pisarza, zarekwirowane podczas rewizji przeprowa
dzonej w jego moskiewskim mieszkaniu w dniu 
aresztowania, do dziś nie zostały zwrócone. 

Jerzy Pomianowski , Wstęp do: 
Izaak Babel, „Dziennik 1920" 

Warszawa, 1990 



pomówmy o Beni Krzyku. Pomówmy o błys

kawicznym jego rozbiegu i straszliwym końcu. Trzy 
cienie tarasują drogi mojej wyobraźni. Oto Froim 
Gracz. Czy stal jego uczynków nie wytrzymuje po
równania z siłą Króla? Oto Kolka Pakowski. Zacie
kłość tego człowieka zawierała w sobie wszystko, 
co potrzebne jest, by mieć władzę. A czy Lowka Byk 
nie potrafił dostrzec blasku nowej gwiazdy? Czemu 
tylko Benia Krzyk wsp!ął się na sam szczyt sznuro
wej drabiny, a wszyscy inni zawiśli w dole, na 
chwiejnych szczeblach? 

- Niech pan sobie wyobrazi na chwilę, że pan 

jest tygrysem, pan jest lwem, pan jest kotem. Pan 
może się przespać z ruską kobietą i ruska kobieta 
będzie po tym zadowolona. Pan ma dwadzieścia pięć 
lat. Gdyby do ni.eba i ziemi przytwierdzone były 

uchwyty, to pan mógłby za te uchwyty złapać i przy
ciągnąć niebo do ziemi. A za tatunia masz pan fur
mana Mendla Krzyka. Względem czego może my
śleć taki tatunio? On może myśleć względem wypić 
porządnego kielicha, względem dać komuś po mor
dzie, względem swoich koni - i nic więcej1 • Pan 
chcesz żyć, a on każe panu umierać po dwadzieścia 
razy dz!ennie. Co by pan zrobił na miejscu Beni 
Krzyka? Nic by pan nie zrobił. A on zrobił. Dlate
go on jest Król ... 

Izaak Babel „Opowiadania odeskie" 
tłum. J. Pomianowski 
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EPILOG 

Dzień jest dniem, drodzy wierni, a wieczór to jest 
wieczór. We dnie pławimy się w pocie wysiłków na
szych, ale wieczór gotuje nam już wachlarze nie
biańskiej swojej ochłody. Jozue ben Nun, który 
wstrzymał słońce, był złośliwym szaleńcem. I oto 
Mendel Krzyk, wierny z naszej synagogi, okazał się 
wcale nie mądrzejszy od Jozuego ben Nun. Całe 
życie chciał on smażyć się na spiekocie, całe życie 
chciał stać na tym samym miejscu, gdzie go zastało 
południe. Ale Bóg ma stójkowych na każdej ulicy 
i Mendel Krzyk miał synów w swoim domu. Stój
kowi przychodzą i robią porządek. Dzień to jest dzień, 
a wieczór to jest wieczór. Wszystko w porządku 

drodzy wierni. Wypijmy kieliszek wódki. 

Izaak Babel „Zmierzch„ 
tłum. J. Pomianowski 



Jerzy Pomianowski 

ODESSA - MIASTO LEGENDARNE 

Odessa jest dla całe.i Rosji miastem legendarnym 
i zasługuje na legendy tak samo jak Marsylia, Ne
aool i Lwów. Zamieszkiwali to miasto Rosjanie 
i -Grecy, Żydzi i Niemcy, otaczała je tyraliera ukra
ińskich chutorów. Do portu zawijały oceaniczne pa
rowce wszystkich bander i cumowały obok czarnych 
barek przemytniczych. W mieście mieszkali na wy
gnaniu i Mickiewicz i Puszkin, a twórcą jego świet
ności był książę Richelieu, biały emigrant z rewo
lucy'nej Francji. Odeskie dowcipy krążyły i krążą 
od Murr.:iańska po Władywostok, odeski spryt i ak
cent należą powszechnie do knajackiego szyku. Te
atr odeski wciąż stanowi przedmiot najzaszczytniej
szych porówm.ń, gdy mowa o malinowych obiciach 
i nazwiskach sław, które tu niegdyś gościnnie wys
tępowały. Odessa dała nowej literaturze rosyjskiej 
więcei autentvcznych pisarzy niż jakiekolwiek mia
sto. Jest wśród nich Wiera In ber. Jest Katajew ( ... ). 
Jest Ila Ilf i Eugeniusz Pietrow, autorzy „12 krze
seł" i „Złotego cielc3. 0

', książek nieprześcignionych 
i pełnych zjadliwego niefrasobliwego ducha, który 
w powietrzu tego miasta krąży. Jest Edward Ba
grycki, poeta znakomity, który po wojnie domowej 
chodził z milicyjnym naganem poluiąc ponoć na 
Benię Krzyka rzwał się w istocie Miszka Jaooń
czyk), romantycznego bossa bandytów z Mołdawan
ki, bohatera ballad podwórzowych, opisanego potem 
przez Lwa Sławina oraz Izaaka Babla. 

Babel z tej plejady najwięcej chyba dał piśmien
nictwu rosyjskiemu. Urodzony w mieście maryna
rzy i bywalców kawiarnianych, przeżył w nim bunt 
na „Potiomkinie" i żydowskie pogromy. W opowia
daniach autobiograficznvch wspomina zarówno o drę
czącym niedostatku, który stanowił troskę całego 
jego dzieciństwa i młodości, jak o aspiracjach inte
lektualnych, mających w jego rodzinie charakter 
tradycji, żałosnej ni.eco i dziwacznej ze względu na 
brak środków i skrępowanie obyczajowe. ( ... ) 

Należał do tego osobliwego, prześladowanego ple
mienia, które w tak znacznej masie poparło rewo
lucję z całą nadzieją rozpaczy. Urodził się i wycho
wał wśród odłamu narodu żydowskiego przepeł
niającego ub::igie miasteczka żyznej Ukrainy, wśród 
łaciarzy, wonków i komi wojażerów, tych samych, 
których opisał Szolem Alejchem. Przez całe wieki 
ciężka ręka władzy spychała tych ludzi na samo dno, 
poza linię wszelkich praw, do czynności i zajęć naj
bardziej pogardz.anych, by potem pogardą uspra
wiedliwić prześhdowania. To na tych ziemiach każ
dej ruchawce przez ucisk władzy wywołanei dawa
no hasło : „Rizaty żydiw , lachiw ta jezuitiw!", każąc 
pilnie przestrzegać tej właśnie kolejności . ( .. . ) Wy
rzucone za ścisłą linię osiedlenia, skazane ra prawny 
ucisk, szczute plemię mogło w swoich miasteczkach 
pocieszać się :.ylko bajędami o bogactwie Rotszylda 
i posyłać cherlawe dzieci do fabryki wunderkindów 
profesora Stolarskiego z Odessy, który smyczkiem 
wb~ł do głowy pierwsze zasady gry wielu później
szym wiolinistom światowej sławy, takim jak Jasza 
Chajfec, Misza Elman, Cymbalist, Gabryłowicz, Bu
sja, Gcldsztajn. Reszta jednak, to znaczy setki ty
sięcy w pewnej chwili zaprzestała modłów i powi
tah nadchodzącą rewolucję jak Mesjasza. ( .. . ) 

Fragmenty wstępu J. Pomianowskiego 
do „Utworów wybranych" I. Babla, 

Warszawa 1961 
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Dostrzegał to, czego inni nie dostrzegali, 
kiedy mówił, głos jego zadziwiał. Są pisa
rze, którzy rzeczy zwykłe starają się opi
sać w sposób niezwykły. Inni usiłują 
zwykłym głosem opowiedzieć o rzeczach 
niezwykłych. Babel opowiadał niezwy
kłym głosem o rzeczach niezwykłych. 
Długie życie człowieka pokazywał krótko 
i patetycznie. Ze wszystkich gatunków 
literackich najbardziej ukochał nowelę. 
Jak gdyby reflektorem oświetlał jedną 
godzinę, niekiedy nawet jedną milnutę 
ludzkiego życia. Wybierał sytuacje, w 
których człowiek najbardziej się obnaża. 
Być może dlatego właśnie tak uporczy
wie powraca w jego książkach temat 
miłości i śmierci. 

Ilia Erenburg 

Nigdy nie przypuszczałem, że arytmety
ka jest tak ważna dla literatury. Wymyś
lano mi nieraz; że piszę zbyt zwięźle, a 
tu właśnie znalazłem opowiadanie Babla, 
w którym jest słów mniej niż u mnie, a 
powiedziane jest więcej. Okazu}e się, że 
jest to możliwe. Że można jeszcze mocniej 
wycisnąć twaróg, aby w ogóle w nim 
wody 1I1ie zostało. 

Ernest Hemingway 

Konstanty Paustowski 

OPOWIADANIA O BABLU 

W jednym z numerów „Moriaka" ukazało się 
opowiadanie pt. „Król" .Pod utworem widniał podpis 
„I. Babel" . 

Opowiadanie traktowało o tym, jak szef odeskich 
bandytów, Bencjon (&mia) Krzyk, przemocą wydał 
swoją podstarzałą siostrę, Dwojrę, za słabowitego 
i płaczliwego złodzieja . Złodziejaszek ożenił się z 
Dwojrą jedynie pod wpływem niewyobrażalnego 
strachu przed Beni·em. 
Było to j.edno z pierwszych tzw. „mołdawskich" 

opowiadań Babla. 
Mołdawa;nką nazywała się położona koło dworca 

towarowego odeska dziel1nica, w której mieszkało 
dwa tysiące zabijaków i złodziei . 

Aby lepiej poznać życie Mołdawanki, Babel posta
nowił na pewien czas zamieszkać tam u starego Żyda 
Ciresa, dożywającego swoich lat w atmosferze ha
łaśliwego terroru swojej żony, cioci Chawy. 

Wkrótce potem, kiedy wynajął pokój u tego potul
nego, podobnego do liliputa starca, dostał się w wir 
burzliwych wydarzeń. W konsekwencji Babel musiał 
uciekać na złamanie karku z pachnącej smażoną 
cebulą i naftaliną ciasnej izdebki Ciresa.( ... ) 

Opowiadanie „Król" zostało napisane zwięźle 
i akuratnie. Buchało świeżością jak dobrze nasycona 
bąbelkami gazu woda sodowa. 

Kiedy był€m młody, utwory niektórych pisarzy 
robiły na mnie wrażenie czarów. Po przeczytaniu 
„Króla" zrozumiałem, że nasza literatura pozyskała 
jeszcze jednego czarodzieja. I że wszystko, co ten 
twórca napisze, zawsiz:e będzie barwne i żywe. ·-rm W opowiadaniu „Król" wszystko było dla nas za-

l..-. skakujące i nowe. Nie tylko ludzie i motywy ich ·Y'.iJlii..... postępowania, ale też nieoczekiwane sytuacje, ner
~ wowy sposób życia bohaterów, tryskający energią, 

barwny dialog. 



Opowiadanie to pulsowało prawdziwym, ale rów
nocześnie raz po raz ocie rającym się o groteskę 
życiem . Zdawało się, że każdy szczegół przeszywa 
czujne oko pisarza. I nagle, jak nieoczekiwany 
promień słońca w oknie, do utworu wdzierał się 
jakiś wyszukany fragment, np. melodyjna, brzmiąca 
jak przekład z francuskiego fraza , przepyszna i zna
komicie wymierzona. 

To było nowe, niezwykłe. W tej prozie dźwięczał 
głos człowieka zakurzonego w Konarmii, a zarae;em 
swobodnie wład a jącego wszystkimi bogactwami da
wnej kultury - od Boccaccia do Leconta de Lisle'a 
i od V•ermeera do Aleksandra Błoka . 

Do redakcji „Mariaka" przyprowadził Babla Izio 
Liwszyn. Nigdy nie spotkałem człowieka tak mało 
przypominającego pisarza jak Babel. Zgarbiony, 
prawie bez szyi, ciężko zmagający się z odeską astmą, 

. z kaczym nosem, pofałdowaną głową, oleistym blas
kiem maleńkich oczu, w pi,2rwszej chwili nie budził 
najmniejszego zainteresowa'l1.ia . Oczywiście dopóki 
nie otworzył ust. Można go było wziąć za komiwo
jażera lub maklera. 

Kiedy zaczynał mówić, wszystko ulegało przeobra
żeniu. W delikatnym brzmieniu jego głosu słyszało 
się nieustającą n u tę ironii. 

Wielu rozmówców nie było w stanie wytrzymać 
prze::;zywającego spojrzenia jego przenikliwych oczu . 
Babel był urodzonym demaskatorem. Lubił swoich 
rozmówców zapędzać w ś~epą uliczkę i dlatego sły
nął w Odessie jako trudny i niebezpieczny inter
lokutor. 

Babel przyszedł do redakcji „Mariaka" z tomem 
opowiadań Kiplinga w ręku. Rozmawiając ;z redak
torem Żenią Iwanowem, położył książkę na stole, 
ale cały czas j akoś tak żarłocznie na nią patrzył. 
Wiercił się na krześle , wstawał, znowu siadał. 
Wyraźnie się denerwował. Chciał raczej czytać niż 
prowadzić wymuszoną grzecznościową rozmowę . 

Wreszcie sprytnie sprowadził dyskurs ra twórczość 
Kiplinga. W pewnej chwili powiedział, że należy 
posługiwać się taką że 1 a•zną prozą jak Kipling. 
Z jaskrawą j asnością trzeba sobie wyobrazić to 

wszystko, co powinno spłynąć z naszego p10ra . Opo
wiadanie musi być zwięzłe jak wojskowy meldunek 
lub bankowy czek. Należy je pisać twardym i pros
tym językiem, jakim pisze się irozkazy i czeki. 
Takim stylem posługiwał się Kipling. 

Rozmowę o Kip1ingu zakończył nieoczekiwaną 
uwagą. Wygłosił ją, zdjąwszy uprzednio okulary, 
wskutek czego jego twarz natychmiast nabrała b2z
radnie dobrodusznego wyrazu. 

- U nas w Odessie - powiedział - a z oczu 
sypały mu się iskierki żartu - nie doczekamy się 
Kiplingów. Jesteśmy na to zbyt spokoj•ni i kochamy 
życie. Będziemy mieli natomiast własnych Maupas
santów. Wszak mamy dużo morza, słońca, pięknych 
kobiet i mnóstwo powodów do rozmyślań. Maupas
santów ja wam gwarantuję! ( ... ) 

„Wospominanija o Babelje" (fragment), 

Moskwa 1989, tłum. O. H. 



Adres teatru : 58-300 Wałbrzych , pl. Teatralny 1, 
tel. 250-12. 
Kasa teatru czynna od 13.30 - 15.30 (oprócz ponie
działków) oraz na godzinę przed rozpoczęciem spek
taklu, tel. 250-55. 
Biuro Obsługi Widzów czyrnnre od 7.30 do 15.30, 
tel. 250-55; przyjmuje \Zamówienia na bilety indy
widualne i zbiorowe. 
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