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Rzecz żydowska, rzecz ludzka 
Brat Szwejka, kuzyn Charliego, potomek Kubu sia Fatalisty, ofiara 

nieopatrznego westchnienia, słowem Lejzorek Rojtszwaniec - jest ciągle jeszcze 
prawie nie znany w swojej ojczyźnie (był wydany wprawdzie po rosyjsku w r. 1928, 
ale poza Rosją), natomiast u nas czytany, adaptowany dla sceny i lubiany. Pamiętam 
jego sukcesy z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych; potem koniunktura 
dla takich jak on stała się gorsza, ale na szczęście przetrzymał ją i znowu wraca. Już 
też przecież co jak co, ale przetrzymywać potrafi ! Takim właśnie Erenburg go 
stworzył. Na całą obronę ma ten mały krawiec z Homla własne gadulstwo, walczy z 
losem na słowa jak szermierz z lokomotywą. Szanse są nierówne, więc koniec 
wiadomy, ale nim się dokona ujrzymy panoramę dawnego świata pół żartem, pół 
serio, z cyrkiem i fajerwerkiem, także melancholią u spodu. Sami - Polacy - też 

będziemy tamtego, przedwojennego świata cząstką, ujrzaną w zwierciadle nieco 
krzywym. I niech nas Bóg broni przed obrażaniem się, bo takie są reguły tej gry, 
którą Ilia Erenburg prowadził wówczas ze światem. Była to szermierka przysięgłego 
indywidualisty; sceptyka, libertyna i kpiarza. Gimnazjalny konspirator, młodzieńczy 
emigrant polityczny, bywalec kręgów paryskiej cyganerii, zwany podobno przez 
współemigranta, Włodzimierza Ulianowa - Lenina, "Ilią rozczochranym" -
wróciwszy do kraju po bolszewickim przewrocie zajął postawę przekornego 
obserwatora. Własne młodzieńcze ideały wydały się teraz Erenburgowi podejrzane, 
bo zdążyły obrosnąć w doktrynerstwo i suchy ascetyzm. Toteż głośna powieść 
"Niezwykłe przygody Julio Jurenito i jego uczniów" (1922) stała się manifestacją 
postawy prywatnego anarchizmu; uniwersalnym pamfletem na europejską cywilizację 
i na wszelkie warianty ideowe, włączając również idee bolszewizmu. 

Potem przyszły inne książki, prezentujące inne etapy duchowego życia autora, 
wymykającego się jednoznacznym zaszeregowaniom i lubiącego obserwować własny 
kraj z zachodnioeuropejskiego dystansu. Aż po "Lejzorka". On właśnie zamyka 
erenburgowską młodość swoją liryczną tragigroteską. Żywi się doświadczeniami 
autora, posuwa jego duchowymi szlakami; założenia "Jurenito" zostają tu 
przetransponowane w tonację bardziej miękką, liryczną. Krawiec z Homla zaplątał 
się w zbyt dużych, nie na jego miarę skrojonych, czasach. Wszystko zmierza ku 
rozwiązaniom poważnym i przeznaczeniom dramatycznym - więc ględzenie 

Lejzorka jest jak otwarcie klapy bezpieczeństwa, dla rozładowania nadmiaru 
autentycznego i sztucznego patosu. Coś już w samej substancji tej gadaniny staniało 
i zwietrzało, bo też Erenburg zwykł był machać piórem tyleż dziarsko co 
powierzchownie - ale niejedno jeszcze bawi i wzrusza. 

Zaraz potem ojciec Lejzorka porachuje się z sobą samym i wyciągnie wnioski. 
Przyjdzie pora zaangażowań poważnych . Powstaną książki o industrialnych 
przeobrażeniach kraju, o wojnie hiszpańskiej, i o końcu starej Europy. Zacznie się 
Druga Światowa i pióro Erenburga będzie z wielką pasją służyło wysiłkowi 
wojennemu. Potem pisarz spóbuje epopei: "Burza" będzie nawet miała pewien wdzięk 
i ciepło, ale "Dziewiąta fala" postraszy ideologiczną kostycznością. Lecz Erenburg 
spróbuje kolejnej transformacji i zapowie odmianę czasów ku nieco lepszemu w 
"Odwilży", która da nazwę nowemu okresowi. Z pasją starego humanisty zaangażuje 

się teraz w rewindykację za
gubionych wartości. 
Podsumuje to we wspomnie
niach "Ludzie, lata, życie", 
gdzie otwiera swoim czytelni
kom świat przeszłości, od 
którego zostali odcięci przez 
stalinizm. Była to praca o naj
większym, społecznym zna
czeniu i pod jej znakiem sędzi
wy pisarz zmarł w roku 1967. 

Kiedy się teraz o Eren
burgu myśli, oszałamia bogac
two jego wcieleń. A nawet po
wodu je niejaką nieufność: nie 
z każdym z tych dawnych 
Erenburgów mamy dziś ocho
tę mieć do czynienia. On sam 
zresztą nie każdego siebie lu
bił, a niektórch się wystrzegał. 
"Lejzorka" nie włączył do 
swoich dzieł zebranych, które 
układał sam. Tłumaczył, że to 
ze względu na możliwość 
wzbudzenia emocji antyse
mickich. Jego - już nieosą

dzalna - sprawa. A nasza -
lubić tę rzewną i śmieszną hi
storię, przesuwającą się niby 
kadry starego filmu. To rzecz 
żydowska i rzecz ludzka zara
zem; niespełnialne marzenie o 
małym szczęściu w nieprzy
tulnym stuleciu. A zarazem 
bellum contra omnes, wojna 
przeciw wszystkim, bo wszy
scy, nawet najgroźniejsi, są w 
gruncie rzeczy śmieszni. Mię
dzynarodówka zbratanych w 
melancholijnej kpinie - bo 
tak toczy się światek, jak dłu
gi i szeroki, od Homla po je
rozolimską Ścianę Płaczu, 
szlakiem małego Wiecznego 
Tułacza. 

Andrzej Drawicz 
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Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca 

fragment 

Ja już panu powiedziałem, że w Rzymie mieszkali także Żydzi. To oczywiście 
bezczelność: Żydzi ośmielają się mieszkać w tym samym mieście, co papież. (-) 
Papież pokrzyczał, powygrażał pantoflem, a potem mu się znudziło: niech tam sobie 
mieszkają. Ponieważ jednak papież lubił karnawał, więc też wymyślił nadzwyczajną 
sztuczkę: niech Żydzi dostarczają jednego wyścigowca, żeby się wszyscy uśmieli. 
Niech ten nieszczęsny wyścigowiec obiegnie w karnawale trzy razy dokoła miasta i 
niech sobie cwałuje na golasa, papież zaś wraz ze swymi słoniami i damami będzie 
siedzieć na złotych stołkach i śmiać się na całe gardło. 

Jak to się mówi: dla jednego zapusty, a dla drugiego galop na brzuch pusty. 
Zebrali się Żydzi na postną konferencję; któż to będzie tym zamęczonym koniem? 
(-) Ma się rozumieć, że nie rabin -- to przecież mąż uczony i bez niego wszyscy 
zgłupieją; ma się rozumieć też, że nie rzymski Rotszyld- któż, gdyby go zabrakło, 
będzie raz do roku karmił żebraków zlewkami z kuchni? 

Każdy Żyd wysupływał złotą monetę, żeby tylko nie cwałować, dawali i 
biedacy, bo przecież warto sprzedać szabasowe lichtarze czy surdut albo nawet 
poduszkę, żeby tylko nie umrzeć na golasa przed zwariowanymi słoniami. Ale się 
znalazł jeden nieszczęśliwy krawiec, który nie miał ani surduta, ani lichtarzy, ani 
puchowej poduszki:, ani jedwabnego tałesu. On miał tylko żonę, sześcioro dzieci i 
odpowiednie zmartwienie, a tego nie da się wymienić na złotą monetę. Nazywał się 
ten krawiec, mam wrażenie, Lejzor. Myślę nawet, że to był dziadek mego dziadka, 
gdyż właśnie takie smętne widziadła zapoczątkowały nasz ród znakomitych 
Rojtszwańców. 

Nadeszła chwila zapowiedzianych wyścigów.(-) Byli tam ludzie nabożni, a 
z nimi sam papież - i dlatego oni wszędzie porozstawiali wizerunki waszego 
miłosiernego Boga. Wizerunki były zrobione ze złota, ze srebra, z brylantów za 
cały milion rubli, żeby wszyscy wiedzieli, jacy to oni hojni i jakiego mają 
luksusowego Boga. Siedzi sobie papież cały w aksamitach, nad nim zaś olbrzymi 
krzyż wprost od jubilera, na krzyżu Chrystus - nie żeby tam pozłacany czy dęty, 
nie - z masywnego złota całkiem nadzwyczajnej próby. Coś pięknego! Gdzież 
jednak, mówiąc nawiasem, ten ludzki wyścigowiec ? Papież już się niecierpliwi, 
dzwoni dzwoneczkiem: "Przyprowadźcie tutaj tego konia, chyba już czas zaczynać". 

Przyprowadzono Lejzorka, a za nim przyszła żona i cała szóstka dzieciaków i 
wszyscy oni okropnie krzyczeli. Wszakże nawet małe dziecko rozumie, że nie można 
bez wytchnienia oblecieć trzy razy dokoła Rzymu, a niech się tylko przystanie, to 
natychmiast stajenni papieża zaczynają człowieka ćwiczyć batami. Czyli że to jest 
tyle, co iść na pewną śmierć. Lejzor zaczął ściągać ze sto razy łatane spodnie. Papieża 
ze śmiechu aż rozbolał brzuch, a tamci bandyci zaczęli gubić - jeden trąbę, drugi 
ogon: nie należy się tak przeraźliwie śmiać. Widowisko było dość wesołe, bowiem 
taki nieszczęśnik w spodniach to już niezły kawał, bez spodni zaś - prawdziwie do 
rozpuku. 
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Papież się śmiał, ale nie Lejzor. Lejzor ściskał swoją żonę i dzieci. (-) 
Żona Lejzorka, naturalnie, krzyczała. Ona krzyczała jak zarżnięta, na calutki 

Rzym: 
"Oj, Lejzor,jakżeż ty będziesz biegać? Ty przecież nie możesz biegać. Powiedz 

im, żeś ty biedny krawiec, a nie koń. Ty przecież umrze'sz, słowo honoru, że ty 
umrzesz! A z kim ty zostawisz mnie? A z kim ty zostawisz te gotowe sieroty?" 

Papież wetknął sobie watę do ucha, ani nawet nie spojrzał. A pierwszy stajenny 
już trzaska z bicza: "Rozpoczynaj swoje cwałowanie". 

"Żegnaj mi, żono! Żegnajcie, dzieci! Żegnaj mi, życie!" 
Lejzor siadł na kamieniu. Objął swe gołe kolana i jeszcze raz westchnął, ale 

tak westchnął, że wicher wionął przez calutki Rzym: to on się tak żegnał z życiem. 
A potem to on naturalnie wstał i pobiegł truchtem jak stara szkapa. (-) 

Tak obleciał jeden raz dokoła Rzymu. Już z trudem unosił nogi i stajenni coraz 
częściej podcinali go biczami, tak, że jego ciało spływało krwią. Ale wszak trzeba 
było obiec jeszcze dwa razy i Lejzor wiedział, że nie obiegnie. Kiedy znowu zobaczył 
swoją nieszczęśliwą żonę i sześcioro dzieci, i złoty stołek papieża to już całkiem 
stracił nadzieję i przystanął. (-) 

"Po cóż to, ja się pytam, tak cierpię? Po to, żeby Rotszyld jadł kaczkę? Po to, 
żeby papież ściskał swoje bezczelne ślicznotki ? Po to, żeby jego brylantowy Bóg 
lśnił swą złotą próbą? ... " 

Ale podbiegło do niego stu stajennych z batami i Lejzor, spojrzawszy na swe 
przyszłe sieroty, pocwałował dalej. On pobiegł może sto, a może dwieście kroków i 
zrozumiał, że już więcej biec nie może. Padł na ziemię i zaczął oczekiwać śmierci. 
Wtedy zdarzył mu się ten bezwzględny przesąd. 

On raptem widzi, że drogą cwałuje nagi Żyd i że to wcale nie on, nie Lejzor, 
tylko jakiś inny Żyd. Co to znowu za kawały? Przecież wszyscy Żydzi wykupili się 
od wyścigu. Przygląda się więc Lejzor temu innemu Żydowi i dziwi się coraz mocniej: 
"Przecież on jest do mnie podobny, też skóra i kości i pot leje się gradem, i we krwi 
cały, i też tak bródka dygocze, że od razu widać: kaput. Ale oczy to ma chyba nie 
moje i nos innego kształtu. Czyli, że to nie ja, tylko inny Żyd. Więc któż by to mógł 
być?" Lejzor znał wszystkich Żydów w Rzymie. To nie handlarz starzyzną Eliasz 
ani to nie jest szewc Natan. To z pewnością obcy Żyd. I Lejzor go zapytuje: 

"Skąd się tu pan wziąłeś? Pan ma znajomą twarz, zdaje mi się, że już pana 
widziałem, ale ja przecież nie mogłem widzieć, bo ja nigdy nie wyjeżdżałem z Rzymu. 
A może ja już umarłem i mnie się to tylko śni? Jak się pan nazywa? I dlaczego to pan 
cwałuje, kiedy powinieniem biegać ja?" 

Wtedy ten drugi Żyd mówi do Lejzora: 
"Nazywam się Jehoszua i pan mnie nie może znać, ponieważ ja już dawno 

umarłem, a pan jeszcze żyjesz. Jednak się panu wydaje, że pan mnie zna, boś pan z 
pewnością widział moje wizerunki. Oni mnie nazywają najśmieszniejszymi słowami, 
ale ja zaraz panu powiem, kto ja jestem: jestem biednym Żydem . Pan wprawdzie 
jesteś krawcem, a ja byłem cieślą, ale my się zrozumiemy. Ja pragnąłem, aby na 
ziemi panowała całkowita prawda. Któryż biedak nie pragnie tego? Ja przecież 
wiedziałem, że rabin wypowiada mądre słowa i że Rotszyld zjada kaczkę, i że nie 
ma na ziemi ani sprawiedliwości, ani miłości, ani najzwyklejszego szczęścia. I ja 
byłem z biednymi przeciwko bogaczom. Ja widziałem, że jedni ludzie mają karabiny 
maszynowe, a inni tylko gołą pierś, i że przebić serce to dla żelaznej kuli drobnostka 
-i ja byłem ze słabymi przeciwko możnym. Ja lubiłem, Lejzorze, gdy przygrzewało 
słońce i gdy śmiały się dzieci, i gdy wszystkim ludziom było dobrze, kiedy wszyscy 
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pili wino, uśmiechali się do siebie, kiedy paliły się szabasowe świece, a na stole 
leżał rumiany bochen chleba. Ale któryż nędzarz tego nie lubi? Więc mnie wpierw, 
naturalnie, zabito, a teraz mi nie dają spokojnie leżeć w ziemi. Oni rabują nędzarzy 
i powołują się na me nieszczęsne imię, żebym się wciąż tylko przewracał w grobie. 
Oni pakują do głębokiego więzienia jakiegoś bezbronnego człowieka i śpiewają mu 
pieśni o mej wiekowej rozpaczy, a potem mu odrąbują głowę, żebym ja znowu 
podskoczył w grobie. Oni zganiają niemądrych ludzi, żeby jedni zabijali drugich, i 
niosą na sztandarach moje boleściwe wizerunki, a ja się zrywam w przerażeniu. 
Czyż są szyderstwa, którymi nie udręczyli mych martwych szczątków? Oni 
sporządzają moje wizerunki ze złota i brylantów i ustawiają je wszędzie. Ustawiają 
je przed głodnymi dziećmi, a nawet przed szubienicą. A ja przecież tak lubiłem 
rumiany bochen na stole nędzarza! Niechże mnie pan pożałuje, panie krawiec Lejzor! 
Pan sobie umrze i pana zakopią, i panu dadzą spokój, ja zaś muszę uganiać się po 
całym świecie w wieczystej gorączce. (-) Biada mi! Biada! Oni powiadają, że jestem 
wszechmogący. Widziałeś pan kiedy biednego Żyda, który by wszystko mógł? Toż 
gdybym mógł tylko połowę wszystkiego, to czyżbym nie wykrzyknął: Dość!? Czyż 
Rotszyld zjadłby wtedy wszystkie kaczki, czy papież siedziałby na złotym stołku, a 
pan biegałby dokoła Rzymu? Ja mogę tylko nie mieć chwili spokoju. Ja mogę tylko 
w dzień i w nocy biec krwawym cieniem, tak jak biegł dzisiaj pan". 

Wówczas Lejzor uniósł się i uściskał tamtego Żyda: 
"Ja pana żałuję, cieślo Jehoszua,ja przecież już teraz wiem, co to znaczy biegać. 

Ale ja panu jedno powiem: dzisiaj pan może odpocząć, dzisiaj pan może spokojnie 
leżeć w swym grobie. Po cóż mamy biegać we dwójkę? Dziś biegam ja za pana i za 
siebie". 

Ale martwy Zyd tak odpowiedział Lejzorowi: 
"Nie, pan jeszcze może żyć, pan masz sześcioro dzieci- to nie żarty. Wydaje 

mi się, że nam się uda ich podejść. Nie będą się przyglądali naszym nosom, a z 
daleka jesteśmy do siebie podobni. Więc niechże pan sobie leży w tej głębokiej 
rozpadlinie, a ja tymczasem obiegnę dwa razy dokoła Rzymu. Niech się pan ze mną 
nie kłóci: przecież ja i tak będę musiał zaraz gdzieś pędzić, jak nie tu, to w jakimś 
innym mieście, ponieważ oni z pewnością teraz znów kogoś zabijają i wymawiają 
przy tym moje imię, żebym ja tylko spokojnie nie mógł leżeć." 

Rzekłszy to popędził wokół miasta i stajenni siekli go batami, i kpiły z niego 
wszystkie bezwstydne słonie. A jak on dobiegł do papieża, to papież z 
nieprzyzwoitego śmiechu aż się przewrócił na puchowe poduszki i wykrzykiwał: 

"Hej, stara szkapo, przebieraj kopytami! Ja ci pokażę, co to znaczy papież. To 
przecież najprawdziwszy zastępca naszego miłosiernego Chrystusa, i inkasuj żywo 
sto batogów, żebyś na przyszłość wiedział, co to znaczy krzyżować naszego Boga!" 

To już jest całe opowiadanie, kochany towarzyszu Kotz. (-) 
Kotz się rozzłościł: 
- Pańskie opowiadanie to bzdura. Nie radzę panu powtarzać takich głupstw. 

Jeszcze pana mogą oskarżyć o bluźnierstwo. 
- A to dopiero pan mnie przeraził! Czy mi nie wszystko jedno, czy mnie 

oskarżą z trzech paragrafów, czy z czterech? To tylko statystyka bez żadnego 
znaczenia. Ale histońi z Lejzorem toś pan w ogóle nie zrozumiał. 

(wg wydania: Ilia Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca. Warszawa 1988. Przełożyła Maria 
Popowska.) 

Ryszard Marek Groński 
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Uciekinier ze swoich czasów 

Skąd się wziął? Z Homla - ależ nie. Już prędzej z powiastki filozoficznej, 
ilustrującej wywody uczonych mężów. Wierzących jedynie w niebo literatury, roz
ciągnięte ponad ziemskim bytowaniem, ponad losem jednostek. Powiastka filozo
ficzna, a więc Kandyd, a więc Prostaczek. Patrzący szeroko otwartymi oczami; ze 
zdumieniem dziecka na szaleństwa swego czasu: kataklizmy, wojny, próby uszczę
śliwiania na siłę całych społeczności, fanatyzm i sloganowe pociechy, że nasz świat 
jest najlepszym ze światów. A jeśli jeszcze nie osiągnął doskonałości - to da się 
zmienić, naprawić, przebudować. 

Ale cień rzucany przez niepozorną sylwetkę Lejzorka pada dalej niż epoka 
encyklopedystów, zajętych igraszkami uczonego dowcipu. Myślę o średniowiecz
nym moralitecie - Każdy - K widam. Dramatycznej opowieści o człowieku za
grożonym i opuszczonym przez wszystkich, gdy upomniała się o niego śmierć. Hi
stońa Kwidama to dzieje ucieczki kogoś, kto pragnął - "cieszyć się rzeczami lek
kimi jak wiatr". I upominając się o swoje prawo do szczęścia zapomniał, iż jest 
skazany na wieczną wędrówkę, wieczny i nigdy nie dający się zaspokoić głód. Przy
pomina się kromka chleba, o której marzył umierający pod Ścianą Płaczu krawiec. 
Metaforyczny chleb i nie mniej metaforyczny sen o szczęśliwej ludzkości to prze
słanie pisarza. Adresowane do czytelników. I chyba także do siebie samego. Ilia 
Erenburg sam bywał Lejzorkiem; jego życie to film złożony z epizodów komicz
nych, wstydliwych, groteskowych i zarazem uwznioślających to, co skażone grze
chem. Lejzorek nie przeciwstawiał się fali, mogącej go znieść, zatopić, zdruzgotać. 
Aby uniknąć klęski - starał się płynąć na jej grzbiecie. Niosła go więc ta fala w 
kierunku brzegu, gdzie czekały stokroć groźniejsze niebezpieczeństwa. Po wielu 
doświadczeniach - wiedział: postawa wyprzedzania, wyskakiwania przed szereg, 
by tym lepiej się dostosować - zawodzi. Nie mógł jednak już nic zmienić w regu
łach gry, do której zasiadł. Ile z Lejzorka miał Erenburg - gość na bankietach w 
hitlerowskiej ambasadzie w Paryżu, okupowanym, podbitym, splugawionym. O czym 
myślał kiedy patrzył na na flagi ze swastyką. A przecież nie zdobył się na gest odmo
wy, protestu: był korespondentem "Prawdy"; sojusznikiem na mocy układu Rib
bentrop - Mołotow ... Inny przykład: Lejzorek spoglądający gdzieś z kąta pokoju w 
moskiewskim mieszkaniu pisarza- laureata Nagrody Stalinowskiej w chwili, gdy 
trwały aresztowania członków Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Ge
neralissimus uznał ich za szpiegów i zdrajców. Erenburg sądził, że zajedzie pod 
jego dom "czornyj woron". Spakował manatki. Czekał, kiedy przyjdą. I wezmą lau
reata jak swego ... 

Opowieść o krawcu z Homla to najbardziej osobista książka Erenburga. Zapis 
jego złożonej psychiki, próba obłaskawienia losu za pomocą żartów, podszytych 
smutną wiedzą o mechanizmie histońi. Miażdżącym słabych, głuchych na wezwa
nie zawarte w ulicznej piosence: "kurczątko również pragnie żyć!" Szansą dla kur
czątka jest tylko cierpliwe przekonywanie tego, co w dłoni trzyma nóż: kurczątko 
może być pożyteczne. Więcej: jest niezbędne, zdolne do świadczenia usług. Wła
śnie taka argumentacja: dowodzenie, że jest nieszkodliwe przyśpiesza kaźń. 
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Dopatrywanie się w Lejzorku Rojtszwańcu rysów bohatera wywiedzionego z 
kręgu literatury żydowskiej, przydawanie powieści Erenburga nadmiernej rodzajo
wości, doprawianie jej folklorem, to błąd. Lejzorek jest opowieścią o Każdym. Ko
stium pomaga w maskaradzie. Z powodzeniem mógłby nie być Żydem, lecz repre
zentantem innej narodowości . Jego św!adomość wynikająca w gruncie rzeczy z 
nieświadomości ma cechy uniwersalne. Zycie potwierdza domysł: biurokraci syste
mu., którego zgon stał się faktem, rozmnażali nigdy nie istniejące króliki, powtarza~ 

jąc sztuczkę bohatera powieści Erenburga. Pewnie nie słyszeli o nim nawet, lecz w 
analogiczny sposób wspierali dział sprawozdawczości, by fikcja sukcesów tworzyła 
fikcję planu, zaś fikcyjny plan gwarantował fikcyjny dobrobyt opiewany przez pra~ 

cujących w sferze fikcji propagandystów ... Gdyby ktoś nadal wątpił, że Lejzorek 
może funkcjonować w oderwaniu od językowej stylizacji i poetyki kojarzonej z 
Chagallem - warto powołać się na bliskiego krewnego krawca z Homla - Jana 
Piszczyka, któremu życie dał Jerzy Stefan Staliński . Kim jest Piszczyk, jeśli nie 
Lejzorkiem? Czym są jego przygody, jeżeli nie wariantem dziejów Rojtszwańca? A 
przecież Piszczyk (z powieści i z filmu Munka) to opowieść o polskim losie, to 
biografia z atomów zdarzeń i fragmentów sytuacji , które były doświadczeniem zbio
rowości. 

Lejzorek jest krawcem. Piszczyk - synem krawca. Dlaczego obaj pisarze 
wybrali akurat ten, a nie inny zawód? Pora wspomnieć i o tym. Krawiec - zawierz
my stereotypom - to ludowy psycholog, znawca i obserwator tego, co daremnie 
starają się ukryć klienci. Wzrok krawca dostrzega niedoróbki natury, defekty i wady. 
Oglądanie Wielkich i Wspaniałych w bieliźnie zaostrza krytycyzm, skraca dystans. 
Nie dziwi tedy, że krawiec to ulubiona figura bajek i baśni, dowcipów i anegdot. 
Wprowadzając krawca - autorzy tak różni jak choćby Zuckmayer, Gombrowicz, 
Mrożek - zyskują naturalny łącznik ze światem refleksji, sceptycznego oglądu 
mijającego czasu. Krawiec jest zawsze tym, który wie: król jest nagi, gdy wmówi 
mu się fason nieistniejących szat. Pozornie udomowiony i spokojny fach kryje w 
sobie szaleństwo. Szaleństwo zrodzone z tęsknoty, siły marzenia, fantazji tłukącej 
się w klatce czterech ścian. W żydowskim folklorze znalazła się jedna legenda o 
krawcu, który chciał zeszyć niebo i ziemię srebrną igłą. Wychodził na dach i szył 
zwieszające się strzępy chmur, aż którejś nocy spadł na bruk uliczki, krótkiej jak 
westchnienie. 

W polskim folklorze, powstającym w warunkach godziny policyjnej, odmie
rzanej krokami patroli - krawiec podejmuje się uszyć garnitur dla Hitlera z metra 
materiału. 

- Inni krawcy mówili, że to niemożliwe - zdumiewa się Flihrer. 
- Dla nich jest pan wielki, a dla mnie bardzo mały! - odpowiada kuzyn 

Lejzorka. 
Napisałem: kuzyn. Bo to właśnie rodzina nieszczęsnego amanta Feniusi Ger

szanowicz; ofiary nadczujności towarzyszki Pukie. Na tej samej zasadzie kuzynem 
Lejzorka jest krawiec z dykteryjki opowiadanej w cukierniach Warszawy lat przed 
wojną światową. Malarzowi Leonhardowi, karcącemu go, że zbyt długo szyje spo
dnie - podczas gdy Pan Bóg stworzył świat w kilka dni, krawiec odpowiedział 
filozoficznie. 

- Niech pan popatrzy na ten świat i na te spodnie ... Dykteryjka z Warszawy, 
razem z polskim wojskiem, dotar.ła w czasie II wojny światowej do Anglii. No i 
proszę: można ją przeczytać w sztuce Becketta. Nie tylko bowiem krawcy - dam
scy i mężczyźniarni przemierzają świat. Opowieści o nich także. 

Zaraz, za chwilę - sta
nie przed Państwem Lejzorek 
Rojtszwaniec, czyli Każdy. Po
patrzcie na niego uważnie. Pod 
teatralną szminką odnajdziecie 
twarz - wiele twarzy ucieki
nierów ze swoich czasów. Mu
sieli Państwo ich spotkać na 
drogach, bezdrożach i manow
cach życia. W świecie ciągle 
młodym, ciągle niespokojnym. 
Nie kłamie żydowskie przysło
wie: 

Gdyby Pan Bóg mieszkał 
w Dukli.To by szyby mu wy
tłukli. 

Ale szyby to już wyłącz
nie zmartwienie Pana B. Lejzo
rek ma dosyć zmartwień i kło
potów. Wystarczy ich i dla was. 

Ryszard Marek Groński 

Kogo może intere
sować, co się dzie
je wewnątrz w 
drobnym krawcu? 
Gdyby się jednak 
pan mimo to doma
gał 

. 
powiem 

wprost. Przenico-
~ . 

wac mozna mary-
narkę, ale nie du
szę. 

Erenburg, Burzliwe zyc1e Lejzorka Rojtszwarica 
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Ilia Erenburg (1891 1967) 
prozaik, poeta, eseista, dziennikarz 
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Urodził się w Kijowie w mieszczańskiej rodzinie żydowskiej. Moja matka ceni
ła sobie liczne tradycje - wychowała się w rodzinie religijnej, w której lękano się 
zarówno Boga, którego imienia nie wolno było wymawiac:, jak i tych bogów, którym 
należało składać obfite dary, aby nie żądali krwawych ofiar. Nie zapominała nigdy 
ani o Sądnym Dniu na niebie, ani o pogromach na ziemi. Mój ojciec należał do 
pierwszego pokolenia Żydów rosyjskich, które postarało się wyrwać z getta. Dzia
dek wyklął go za to, że ojciec wstąpił do szkoły rosyjskiej. Zresztą dziadek odznaczał 
się krewkim usposobieniem i wyklinał wszystkie swoje dzieci po kolei, na starość 
jednak zrozumiał, że ma przeciwko sobie epokę, i pogodził się z wyklętymi. 

Do gimnazjum chodził Erenburg w Moskwie. W 1905 roku zetknął się z działal
nością rewolucyjną, był kolporterem nielegalnej prasy i propagandzistą rejonowym. 
Czytałem już artykuły Lenina i rozumiałem, że mieńszewicy są umiarkowani, bar
dziej zbliżeni do mojego ojca. Często powtarzałem w myśli jedno słowo: "sprawie
dliwośc:". Jest to słowo bardza okrutne, niekiedy zimne jak metal na mrozie, ale 
mnie się wydawało wówczas gorące, miłe, swojskie. 

Za przynależność do partii bolszewickiej Erenburg został usunięty z gimna
zjum i aresztowany. Po 5. miesiącach, dzięki staraniom ojca, otrzymał paszport "na 
krótki okres leczenia" i w grudniu 1908 roku wyjechał do Paryża. Przeżyłem Paryż. 
Kiedy przyjechałem do tego miasta, nie miałem jeszcze nawet I 8. lat Byłem młody, 
to wiem na pewno. Potem lata w moim życiu splątały się: zachorowałem na Paryż. 
(-)Tam w Paryżu, na zebraniu, po raz pierwszy zahaczyłem Lenina. Rozmawiał z 
kimś po cichu i pił piwo. Potem wystąpił. Mówił bardzo spokojnie, bez patosu, z 
lekkim uśmiechem. (-)Lenin zaprosił mnie do siebie, miałem adresy rosyjskie dla 
wysyłki gazet. Mieszkał na cichej uliczce Marie-Rose. Na krętych schodach zatrzy
małem się i stałem kilka minut, bałem się zadzwonić. Drzwi otworzyła Nadieżda 
Konstantinowna. Lenin pracował. Siedział zamyślony nad kartką papieru. Lekko 
mrużył oczy. Słuchał mnie uważnie, a ja opowiadałem o sytuacji w Połtawie. 

Erenburg zapisał się do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych jako wolny słu
chacz. Zaczął pisać wiersze. Wydał własnym kosztem tom "Wiersze". Wyjechał do 
Brugii, tam "zachorował na sztukę i piękno". Począłem już bliżej zapoznawac: się ze 
sztuką, rozprawiałem nie tylko o "wolnym wierszu", ale i o płótnach "dzikich" (tak 
nazywano Matisse'a, Marquetta, Braque'a, Rouaulta) albo o rzeźbie monumental· 
nej Maillola. (-)Patrzyłem na płótna van Gogha, Gauguina, Matisse'a z niedo· 
wierzaniem niemal przerażeniem, jak cielę patrzy na pociąg. W pięć lat później 
zaprzyjaźniłem się z malarzami - Picassem, Legerem, Modiglianim, Riverą, dzięki 
ich pracom zdołałem rozwikłać wreszcie kłębek własnych nadziei i wątpliwości. 

Pisał wiersze, tłumaczył z języka francuskiego na rosyjski, podróżował do 
Włoch, Holandii. W Paryżu zerwał z rewolucjonistami, związał się licznymi przy
jaźniami z artystami, środowiskiem twórczym. W 1916 roku wyjechał na front. 
Wojna okazała się o wiele straszniejsza, niż myślałem: wszystko było uporządkowa
ne, wvliczone. Oczywiście w okopach siedzieli ludzie - szli do ataku, umierali, 
skręc~li się na łóżkach lazaretu, kończyli życie w agonii przed zasiekami z drutu. 
Ludzie ci, w większości dobrzy, wierzyli szczerze, iż bronią ojczyzny, wolności, war-
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tości humanistycznych, ale byli nikłymi szczegółami gigantycznej machiny. 
Gdy wybuchła w Rosji Rewolucja Lutowa Erenburg pojechał do Pietrogradu. 

Zawarł wiele znajomości z rosyjskimi pisarzami i działaczami politycznymi. Wspo
minałem, zawodziłem, pisałem wiersze i odczytywałem je ze średnim powodzeniem 
w licznych "kawiarniach poetów". 

Krótko pracował w Kijowie, potem na Krymie. Ożenił się z malarką, Lubow 
Kozincową. W Moskwie przyjął propozycję Wsiewołoda Meyerholda i kierował 
teatrami dla dzieci. W 1921 roku, jako jeden z pierwszych obywateli radzieckich, 
wyjechał z żoną do Paryża, skąd władze odesłały ich do Brukseli. Bardzo dużo 
pisał, m. in. "Trust D.E.", "Trzynaście fajek", "Miłość Joanny Ney". Podróżował, 
publikował reportaże. W 1925 roku wydał powieści "Rwacz" i "Lato 1925". "Lato 
1925", chyba najsmutniejsza ze wszystkich moich książek. Nie najbardziej gorzka, 
nie najbardziej pesymistyczna, lecz właśnie smutna ... Chciałem pokazać samotność 
człowieka w wielkim mieście, rozpacz wielu ludzi, z którymi stykałem się, los poko
lenia, które było pod Verdun. 

Wrócił do Paryża, ale wiosną 1926 roku już był w Moskwie, gdzie wielkim 
dla niego przeżyciem było spotkanie z Izaakiem Bablem. Poznałem człowieka, który 
został moim najbliższym i najwierniejszym przyjacielem, pisarza, na którego pa
trzyłem jak terminator na mistrza - Izaaka Babla. 

Lata 1926 - 1934 to znów długa podróż Erenburga: Gruzja, Grecja, Hiszpa
nia, Paryż, Niemcy, Polska, Czechy, Anglia, ZSRR, Dania, Austria. Był korespon
dentem "Izwiestij". W 1927 roku pisał, a w 1928 wydał w Paryżu własnym kosztem 
"Burzliwe życie Lejzorka Rojsztwańca" Mieszkałem w pokoju nad pracownią i tam 
od rana do wieczora stukałem: pisałem o trybunie ludowym Gracchusie Babeufie, o 
systemie taśmowym w zakładach Citroena, o burzliwym życiu krawca homelskiego, 
Lejzorka Rojtszwańca, który z konieczności objechał świat. (-)Postanowiłem na
pisać powieść satyryczną. 

W 1935 roku w Paryżu Uczestniczył Erenburg w przygotowaniach do Kon
gresu Pisarzy w Obronie Kultury. Ukazała się powieść "Jednym tchem". Rok później 
był korespondentem wojennym w Hiszpanii. Napisał ponad 50 reportaży. Za dzia
łalność w Hiszpanii rząd radziecki nagrodził Erenburga orderem Czerwonej Gwia
zdy. Spotkał Ernesta Hemingwaya. Każdy człowiek miewa swojego ulubionego pi
sarza, i objaśnić, dlaczego lubi się takiego, a nie innego pisarza, jest tak samo trud
no, jak objaśnić dlaczego kocha się tę właśnie a nie inną kobietę. 'Ze wszystkich 
moich współczesnych najbardziej lubiłem Hemingwaya. 

W czasie kolejnego pobytu w Hiszpanii, w roku 1938, po 15. latach przerwy 
Erenburg wrócił do poezji. Powstał cykl wierszy lirycznych. W roku 1940 był świad
kiem wkroczenia Niemców do Paryża. Latem wyjechał do Moskwy, rozpoczął dzia
łalność antyfaszystowską. Za powieść "Upadek Paryża" Rada Komisarzy Ludo
wych przyznała Erenburgowi Nagrodę Państwową I stopnia; swoje uznanie wyra
żał Stalin, który aprobował powieść do druku. Ukazały się tomy gniewnej publicy
styki Erenburga. Po wojnie bardzo aktywnie uczestniczył w ruchu obrońców poko
ju. Dużo pisał. Powieść "Burza" została wyróżniona Nagrodą Państwową I stopnia. 
Napisał jedyną w swoim dorobku sztukę teatralną - "Lew na placu" ( w epokę 
planu Marshalla na francuską prowincję przeniósł wątek fabularny komedii Gogola 
"Rewizor"). W 1951 roku Rada Najwyższa ZSRR odznaczyła Erenburga Orderem 
Czerwonego Sztandaru Pracy za wybitne zasługi w dziedzinie literatury; został 
wybrany do Rady Najwyższej RSFRR. Nie ustawały podróże Erenburga, od lat 
przedwojennych posiadał swoistą długoterminową delegację na wyjazdy po świe-



przedwojennych posiadał swoistą długotermi
nową delegację na wyjazdy po świecie. Stali
nowi poświęcił słynny artykuł "Wielkie uczu
cia". W 1952 roku zaczęły ukazywać się "Dzieła 
wybrane" Erenburga w pięciu tomach. Komi
tet Międzynarodowych Nagród Stalinowskich 
nagrodził Erenburga "za umacnianie pokoju 
między narodami". Jego powieść "Odwilż" 
(1954), zapowiadająca czas złagodzenia poli
tycznego reżimu, więc i trochę lepszą epokę 

dla ludzi, spotkała się z napastliwą krytyką m. 
in. Konstantina Simonowa i redakcji "Komso
molskaja Prawda". 

W latach 50. i 60. powstała ogromna ilość 
artykułów publicystycznych; eseje ("Zeszyty 
francuskie" , wśród nich głośne w ZSRR "Lek
cje Stendhala", "Impresjoniści", "Nad rysun
kami Pabla Picassa"); aktywnie działał Eren
burg w Światowej Radzie Pokoju, w pracach 
Komitetu Międzynarodowych Nagród Leni
nowskich; wiele podróżował-jak zwykle, jak 
zawsze. Potem drukował relacje z tych licznych 
wyjazdów zagranicznych. Otrzymał dwukrot
nie Order Lenina. 

Stale powstawało dzieło szczególne -
pamiętnik, zapis wspomnień, komentarz do naj
różniejszych przeżyć, luźne zapiski, rejestr spo
tkań z najbardziej znamienitymi artystami tam
tych lat, kronika wielu długich podróży - pt. 
"Ludzie, lata, życie". W roku 1967, w roku 
śmierci pisarza, wyszedł tom 9., ostatni, tej nie
pospolitej i ważnej książki. Moja książka "Lu
dzie, lata, życie" wywołała wiele sporów i uwag 
krytycznych. W związku z tym chcę jeszcze raz 
podkreślić, że książka ta jest opowieścią o moim 
życiu, o poszukiwaniach, pomyłkach i odkry
ciach jednego tylko człowieka. Ma się rozumieć, 
że jest skrajenie subiektywna, gdyż bynajmniej 
nie pretenduję do tego, aby nakreślić historię 
epoki lub chociażby historię wąskiego kręgu in
teligencji radzieckiej. Pisałem o ludziach, z 
którymi zetknął mnie los, o książkach i obra
zach, które odegrały rolę w moim życiu(-) Ta 
książka nie jest kroniką, lecz raczej spowiedzią 
i wierzę, iż czytelnicy zrozumieją ją wła.friwie. 

(Wypowiedzi Ilii Erenburga pochodzą z tomów "Lu
dzie, lata, życie" i "Książka dla dorosłych") 

Ilia Erenburg 

Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca 
(Bumaja żizń Łazika Rojtszwanieca) 
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obraz 7. Jerozolima 

Lewek 
Amerykanka 
Szofer Bill 
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Robert Dudzik, Jacek Grondowy, Karol Gruza, Andrzej Kępiński, 
Sławomir Kołakowski, ~, Wojciech Przyboś 

Antoni Szubarczyk 
Roland Głowacki 
Zbigniew Filary 
Sławomir Kołakowski 

Michał Janicki 
Tadeusz Woszczyński 
Karol Gruza 
Lidia Filipek, Bożena Furczyk 

Katarzyna Bieschke, Danuta Chudzianka, Małgorzata Iwańska, Danuta 
Kamińska, Małgorzata Obłój, Nelly Sozańska-Przyboś, Robert Dudzik, 
Jacek Grondowy, Andrzej Kępiński, Mifo.~l11w Kapiee,Wojciech 

Przyboś, Robert W abich 

Antoni Szubarczyk 
Karol Gruza 

~ 
Michał Jan icki 
Robert W ab ich 
Sławomir Kołakowski 

Zbigniew Filary 

Mirosław KHvteC ~ C eh 
Tadeusz Woszczyński 
Danuta Kamińska 
Katarzyna Bieschke, Danuta Chudzianka, Lidia Filipek, Małgorzata 
Iwańska, Robert Dudzik, Jacek Grondowy 
Bożena Furczyk, Małgorzata Obłój, Nelly Sozańska-Przyboś, Roland 

Głowacki, Andrzej Kępiński 

Katarzyna Bieschke, Lidia Filipek, Małgorzata Iwańska, Danuta 
Kamińska, Małgorzata Obłój 

Robert Dudzik 
Sławomir Kołakowski 

Zbigniew Filary 
Wojciech Przyboś 
Andrzej Kępiński 
Roland Głowacki 
Antoni Szubarczyk 
Jacek Gron do wy 
Karol Gruza, Michał Janicki, Mirnsłftw Kupie-e~-Tadeusz Woszczyński 

Danuta Chudzianka, Bożena Furczyk, Nelly Sozańska-Przyboś, 

Robert W abich 

Sławomir Kołakowski 

Danuta Chudzianka 
Robert Dudzik 

Roland Głowacki Anioł Stróż 

Chasydzi Karol Gruza, Michał Janicki, Mirogaw lfo~ Tadeusz Woszczyński 

Epilog 

Reżyseria i choreografia 
Scenografia 
Muzyka 
Teksty ballad 

Asystent reżysera 
Kierownictwo muzyczne 
Przygotowanie wokalne 
Sufler 
Inspicjent 

premiera 7 stycznia 1995 r. 

cały zespół 

Jan Szurmiej 
Jan Banucha 
Janusz Tylman 
Andrzej Ozga 

Małgorzata Chryc-Filary 
Jakub Janaszek 
Anna Reńska 
Dagmara Stępień 
Barbara Cieśluk 

Dyrektor - Adam Opatowicz 

1~ VJ1JkJ;1'./~~ 

tf!ski 
W SZCZECINIE 

Zastępca dyrektora - Krzysztof Stankiewicz 
Kierownik literacki - Maria Dworakowska 

Zespół techniczny: Specjalista d/s produkcji - Leszek Kusz. Brygadier sceny - Józef Ciemcia. Kierownik pracowni 
krawieckiej - Halina Chałupnik, kierownik pracowni fryzjerskiej - Barbara Syguła. Pracownia elektryczna i 
akustyczna - Sławomir Malej i Sławomir Naruszewicz. Pracownia szewska - Zbigniew Lewandowski. 

Program opracowała Maria Dworakowska. Na 1. stronie reprodukcja plakatu Jana Młodożeńca. 

TEATR POLSKI POLECA SWOICH PRZYJACIÓŁ 
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Przedsiębiorstwo Projektowo-Serwisowe 
Elektroniki. Pomiarów i Automatyki 

71-324 Szczecin. Al. Wojska Polskiego 154 
tel. 87-48-85. fax 87-50-14, tlx. 422802 

Branżowa Książka Telefoniczna 
70-413 Szczecin.al. Jedności Narodowej 2 

tel. 34-37-53 

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA 
70-419 Szczecin. pl. Rodła 9. tel. 59-53-89, 

59-53-90. fax (091) 34-04-09. tlx 0422152 bigsa 

Antoni Krystyniak 
FUJI CENTER 

ul. Obrońcó Stalingradu 12. tel. 33-57-16 

Kwiaty-Hurtownia 
71-026 Szczecin. ul. Dworska 31 

tel. 83-20-05 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
71-700 Szczecin. ul. Ludowa 24 

tel 34-37-53 



I BANK INICJATYW GOSPODARCZYCH 

BIG S.A. 

GŁÓWNY SPONSOR TEATRU POLSKIEGO W 
SZCZECINIE OFERUJE: 

+ATRAKCYJNE FORMY LOKOWANIA ŚRODKÓW 
FINASOWYCH: 

• Lokaty terminowe - bardzo atrakcyjnie oprocentowane.Istnieje 
możliwość wypłaty przed terminem bez utraty 
macmej części odsetek! 

• Bony lokacyjne - płatne na każde żądanie. Oprocentowanie rośnie 
progresywnie w stosunku do 
okresu przetrzymywania bonu. 

• Lokaty dewizowe - różnorodne term.iny (już od I miesiąca) oraz 
wysokie oprocentowanie - to główne atrybuty 
lokat dewizowych w BIG S.A. 

+RÓŻNORODNE FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

+KOMPLEKSOWĄ OBSLUGĘ TRANSAKCJJ ZAGRANICZNYCH 

+KARTY PLA TNICZE BIG VISA Business Card 

+ DORADZ1WO FINANSOWE 

+ USLUGI BIURA MAKLERSKIEGO 

Zapraszatmj tfo f(_orzystania z naszycli usłUfi. 

BIG to bank: Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

BJG S.A., O/Szczecin 
Pl. Rodła 9 
tr 595-396, 595-375 

Biuro Maklenkie 
ul. Boh.Warszawy 
34/35 
• 844-263, 841-736 

• 


