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Młode pokolenie Polaków poznało twórczość Izaaka 
Babla dopiero cztery lata temu. I choć prawie cały 
jego dorobek można było zamknąć w jednym to
mie - wszyscy byli zgodni w opiniach : tych kilka
dziesiąt opowiadań i jeden dramat - to pisarstwo 
najwyższej próby. 

Izaak Babel należał do tego niezwykłego plemienia 
żydowskiego, do tego dziwnego świata pachciarzy, 
wozaków, komiwojażerów, biednych kupców ży

dowskich, którzy rewolucję powitali z rozpaczliwą 
nadzieją zmiany na lepsze. Został więc żołnierzem 
rewolucji. 

Jego cała twórczość dotyczy właśnie tych dwóch 
tematów, które znał najlepiej , i które w istocie 
były treścią jego życia. - Jeden - to świat odes
kiej biedoty, drugi - wojna domowa, krwawe boje 
o zwycięstwo rewolucji. A że wiele opowiadań do
tyczy okresu wojny z Polakami w 1920 roku, przeto 
nazwisko Babla stale powraca we wszelkich dysku
sjach o literaturze, sztuce i o życiu. Wydaje się, że 
kluczem do twórczości Babla jest jego zupełny brak 
pozy i niezwykła wprost szczerość wypowiedzi. 
Przytoczmy słowa krytyka•) : „Jego styl wspaniale 
celny, jego język niepowtarzalny, gęsty od natłoku 
skojarzeń i obrazów, w każdym zwrocie dający 

świadectwo ogromnym i nieznanym sprawom życia, 
sprawom dowodzącym swoje j prawdziwości samą 

materią językową; rzetelność jego opisów, bezlitos
na skromność osobistej narracji, widoczne w każ

dym słowie, zrozumienie dla ostatecznych znaczeń 
tych losów, które opisywał, wreszcie przykład jego 
pisarskiej uczciwości, której się nic sprzeniewie
rzył - to wszystko czyni z tomu opowiadań i sztuk 
Izaaka Babla zjawisko literackie największej wagi. 

Zaatakował nas najbardziej właśnie samą materią 
językową, zafascynował swoim niepowtarzalnym 
stylem; jego bohaterowie domagali się od nas praw 
do swojego własnego, scenicznego życia. Mimo 
wszystkich trudności i ryzyka, z którego zdawaliś
my sobie sprawę od samego początku , postanowi
liśmy wystawić „Zmierzch". Obsada sztuki liczy 25 
osób. Połączyliśmy więc większość drugoplanowych 

postaci, tak aby dramat był jeszcze bardziej zwar
ty, przy czym nie chcieliśmy uronić żadnej kwestii 
z tekstu. 

Operujemy skrótem scenicznym. Nasze dekoracje 
są umowne, nasze kostiumy metaforyczne. Działa
nia aktorów wielokrotnie markują tylko rzeczywi
ste postacie odeskich bohaterów. Chcemy językiem 
Babla opowiedzieć Wam trochę o prawdziwym ży
ciu, o jego odwiecznych prawach, które odkrył 

przed nami autor swoim wielkim pisarstwem. 
Chcemy oddać hołd geniusz.owi Babla. 

J. M. 

•) Jerzy Pomianowski - Wstęp do „Utworów 
wybranych" Izaaka Babla. 



STUDENCKI TEATR »GLIWICE« STG 

IZAAK BABEL »ZMIERZCH« sztuka w 8 scenach 

Prapremiera polska 

Przekład: Dr Jerzy POMIANOWSKI Rzecz dzieje się w Odessie w 1913 r. 

Ob 

MENDEL KRZYK, właściciel przedsiębiorsh przewozowego . Herbert KAŁUŻA 

NECHAMA, jego żona Lidia POWOL 

BENIA, młody galant 

LOWKA, huzar, urlopnik 

DWOJRA, stara panna 

l 
J 

ich dzieci 

ARIE-LEJB, szames w bóżnicy furmanów -=--· NIKIFOR, starszy wozak u Krzyków . 

IWAN PIATIRUBEL, kowal, przyjaciel Mendla 

BEN ZCHARIA, rabin przedmieścia Mołdawanka 

F OMIN, dostawca 

JEWDOKIA POTAPOWNA CHOŁODENKO, handlująca dro-
biem bitym i żywym na rynku, opasła starucha, pijaczka 

rvIARUSIA, jej córka . 

RIABCOW, gospodarz traktierni 

MJTIA, kelner w traktierni 

rnSJE BOJARSKI, właściciel int~esu z gotową konfekcją 

pf. „Szedewr" . ~ 

Inscenizacja: Jerzy MATULA, Edward MOŁEK 

Janusz FELIKS 

.Jakub JASIŃSKI 

Sonia ŁA WNICZAK 

Jan USZYŃSKI 

Wiesław BĄBA 

.Jerzy MALITOWSKI 

Aleksander BERNDT 

Aleksander SIKORSKI 

Barbara MATUSZEWSKA 

Krystyna ŚLIWSKA 

Zdzisław ŻURAKOWSKI 

Eugeniusz KRAWCZYK 

Jerzy MATULA 

Reżyseria: Edward MOŁEK 

Scenografia: Roman NOWOTARSKI Opracowanie muzyczne: Jerzy MATULA 

Kierownictwo teatru: Jerzy MALITOWSKI 

c 



Dotychczasowe premiery: 

1. Składanka literacka „SIÓDME POTY" (1959 r. -
Teatrzyk „dx") 

2. Witold Gombrowicz „SLUB" (4. 04. 1960 r .) -
prapremiera; reżyseria : Jerzy Jarocki, scenogra
fia: Krystyna Zachwatowicz, muzyka: Leśniak 

i Nowak 

3. Jerzy S. Sito „SWIETNY WŁODZIO I RZE
MIESLNICY" (6. 06. 1961 r .) - prapremiera; 
reżyseria: Jan Biczycki, scenografia : Krystyna 
Zach watowi cz 

4. Sławomir iVIrożek „NA PEŁNYM MORZU" 
(12. 03. 1962 r .) - reżyseria : Edward Mołek, sce
nografia : Kazimierz Hałajkiewicz 

5. Kabaret z lat 1900-1910 „SZATAN TO JEST 
ZABAWA" (19. 05. 1962 r.) - reżyseria: Jan Bi
czycki, scenografia: Kazimierz Wiśniak, choreo
grafia: Mieczysław Sliwski 

6. E. Zegadłowicz, T. Różewicz, J . Harasymowicz -
program składany „MUZEUM" (21. 05. 1963 r .) -
reżyseria: Edward Mołek, scenografia: Roman 
Nowotarski 

7. Kabaret „WIELKA TAJEMNICA GABINETU" 
(12. 05. 1964 r.) - reżyseria : Krzysztof Gosiewski 
i Janusz Lekki. scenografia : Roman Nowotarski 

8. Włodzimierz Majakowski - Poemat „DOBRZE" 
(12. 11. 1964 r.) - opracowanie: Edward Mołek 

9. Izaak Babel „ZMIERZCH" (10. 05. 1965 r .) -
prapremiera ; reżyseria: Edward Mołek, sceno
grafia: Roman Nowotarski, opracowanie mu
zyczne: Jerzy Matula 

---(~ ---

• 

Adres Teatr u: 

Gliwice, ul. Marcina Strzody 30, p. 209 

tel. 39-78, 49-92 
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