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Jerzy Pomianowski 

D Bab I u 
Los, jaki spotkał w Polsce utwory Izaaka Babla jest osobliwu, może wyjątkowy, 

ale i przykładowy. Rzadko zdarza się, aby obcy pisarz znalazł sobie miejsce na tych 
czytelniczych pr1łkach, gdzie trzuma się zwykle dzieła własnej literatury, zwiqzane 
z własnumi przeżyciami, z intumnymi myślami pokolenia . Jeszcze rzadziej przucho
dzi to tok szubko, prawie z punktu. A już do bardzo niezwukłych zdarzeń należ11 

popularno.~ć pisarza, którego cola prawic twórczo.~ć dotyczy spraw od dawna u nas 
zaognionych, est rożnie omijanych, wią;,ących się z bolesnymi wspomnien ia ni i, z ludź

mi, o kt<'.rych milczy się z goryczy, dla świętego spokoju, czy po to, by nie ro<.dra
P!/WOĆ świeżej jeszc::e ran ·11 na ciele społeczeństwa. Znaczna część tych utworów -
w tym coly c y i~! „Konarmia" - doty czy spraw znanych dobrze w naszym kraju, 'ale 

z całk iem innej stron11. z re lacj i zupcl-nie przeciwstawnej. Pisał te opowieści żołn ierz 

konnej armii B-nclionneoo. któru przemierzył z nią Ukrainę i dobry szmat Polsk i , 
przy tum w czasie wojnu. Rzecz dzieje się w 1920 roku i cały czas mowo w niej 
o potyc.zkadi z Po l akami. !\le okazało się, że polskiemu oclbiorcu współczesnemu 
rzuciła się w oczy pr zede wszystkim prawdomówno.ść Babla, jego dociekliwo.~ć w szu
kaniu cech ludzkich właśnie na ostrym skraju człowieczeństwa, tam pdzie znale ~ć 

te cech)) najtrudniej, ale r;cl zie takie znaleziska sq już dowodem niezbitym. 

Babel pisze zresz tq o tych bojach , pogoniach, odwrotach, wzajemnych prze.~ladowa
niach , aktach okrucieństwa i zawadiactwa z największq bez~tronnościq. Nie ukrywa 
niczego ani u obcych, ani u swoich i dlatepo właśnie nie sposób do niego mieć o nic 
pretensji.. Nie szczędzi przy tym kombatanckiego uznania dla walorów przeciwnika, 

ale nie to zdecudou:alo o powodzeniu tych opowieści w Polsce. My.~lę, że najmocniej 
nas w utworach Babla uderza ton bezkompromisowej rzetelności. Jest bardziej prze
konywa j qca niż wszelk ie koncesje na rzecz uprzedzeń, czy sympatii każdego możli
wego czytelnika. Jest widoczne, że nam. czytelnikom, bardziej jest dzisiaj potrzebny 
od pisarza dowód, że można mu ufać, niż piękne argument11 na rzecz naszych prze
sqdów. Ufać - w czym? Wciąż o to samo chodzi, co miał na my.m Conrad, gd); pisał 
o wymierzaniu sprawiedliwości widzialnemu .~wiatu. Babel był przekonanym rewo
lucjonistą - ale też właśnie dlatego największą wagę przywżąz)Jwal cło sprawiedli· 

waści, bezstronności, dociekliwości w opisach. Sądził, że żadna prawda zaszkodzić 
Z ojcem 



nie może jego rewolucji i że po to właśnie się ją robi, by nie trzeba bylo w przy
szłości ani bliźnich wyzyskiwać, ani dręczyć, ani okłamywać. 

Izaak, syn Emanuela Babla, urodzil się w 1894 roku pod Odessą i wkrótce trafił do 
tego miasta, które rosyjscy Żydzi uważali za swój Neapol. Nie bez racji. W porcie 
tym transoceaniczne frachtowce, rozwożące ukraińskie zboże po całym świecie, 
cumowały obok tureckich feluk i przemytniczych barek. Babel wyrósł na Mołda
wance, w odeskiej dzielnicy biedoty, siedlisku słynnych rabusiów, przemytników 
i nożowników, w miejscu zamieszkania potężnego klanu tragarzy i wozaków porto
wych, ośrodku kolorowej, zawadiackiej nędzy. Królowie tych ulic, gangsterzy z Moł
dawanki, byli bohaterami przedmiejskich ballad i legend. Ten właśnie zaginiony, 
barwny, straszny świat opisany jest w „Opowiadaniach odeskich". A także 
w „Zmierzchu". Na redzie tego portu rozegrala się historia pancernika „Potiomkin" 
Nie tylko w filmie Eisensteina, lecz w samej rzeczy, na granitowych schodac11 
-Odeskiej przystani rozstrzeliwano demonstrujący tłum. Rzecz działa się w 1905 roku. 
W tym samym czasie Babel był świadkiem pogromów żydowskich metodycznie 
przeprowadzanych przez czarną sotnię w Odessie, w Chersoniu, w Nikołajewie 
i w dziesiątkach innych miast - w odpowiedzi na ruch rewolucyjny. Nie ma o tych 
sprawach bardziej przejmującej i dalekowzrocznej relacji niż „Historia mojego 

gołębnika" i „Pierwsza miłość" Babla. 

Babel wśród kolegów gimnazjalnych 

W 1915 roku. wyjechał do Kijowa, a potem trafił do Petersburga, postanawiając 
zarobkować piórem. Tulal się po sublokatorskich klitkach, z racji pochodzenia nie 

mial bowiem prawa do stałego meldunku. Redaktorzy pism literackich odrzucając 

rękopisy radzili mu, żeby raczej starał się zostać subiektem sklepowym. „Było ze 

mnie - pisał - rumiane, pulchne i niewyrośnięte ciasto, składające się z mieszanki 

tołstojowca i socjaldemokraty". Wtedy to trafił Babel do Maksyma Gorkiego, który 

pierwszy się na nim poznał i dal mu impuls pisarski na cale życie: Gorki bronił 

potem Babla w słynnym liście otwartym z powodu protestu marszałka Budionnego 

przeC'iw „Konarmii". 

W 1928 roku, w październiku i listopadzie, w pismach „Krasnaja Gazjeta" i „Praw

da" miała mie1sce ta polemika między Budionnym a Gorkim. Budionny: „Babel 

opowiada nam o Konnej Armii babskie plotki ... Wymyśla niestworzone rzeczy, 

obleu:a pomyjami najlepszych dowódców, komunistów, fantazjuje i po prostu 

kłamie ... Pracę Babla osądziliśmy już dawno oceniając ją jako paszkwil..." Maksum 

Gorki: „Jestem uważnym czytelnik'.em, nie znajduję jednak w książce Babla ~ie 
z „karykatury i paszkwilu"; odwrotnie książka ta wzbudziła we mnie miłość i sza

cunek dla żołnierzy Konnej Armii, pokazano mi ich bowiem jako prawdziwych 

bohaterów - pozbawieni strachu czują głęboko wielkość swej walki. Nie znam 

w rosyjskiej literaturze tak żywego i pięknego obrazu pojedyńczych żołnierzy, 

któryby dawał mi jasno wyobrażenie o psychice całego kolektywu ... Nie można. 

w ciągu dziesięciu lat wychować od nowa ludzi, którzy przez wieki wyclwwywali 

się w kulcie złota i pieniędzy. Ale my musimy we własnym interesie odnosić się 

troskliwie i wyrozumiale do człowieka, który może nam pomćc w walce przeciw 

gnijącym, lecz silnym jeszcze ostojom przeklętej, hańbiącej przeszłości. Babel może 

to zrobić. Nie jest nas tak dużo, żebyśmy mogli odpychać beztrosko od siebie utalen

towanych i potrzebnych nam ludzi..." . 

Babel należał do tego osobliwego, prześlaclowanego plemienia, które w tak znacznej 

masie poparło rewolucję z całą nadzieją rozpaczy. Urodził się i wychował wśród 

odłamu narodu żydowskiego przepełniającego ubogie miasteczka żyznej Ukrainy, 

wśród łaciarzy, wozaków i komiwojeżerów, tych samych, których opisał Szolem 

Alejchem. 



Uczeń Szkoły Handlowej im. Mikołaja I w Odessie 

Opętaniem tego ludu jest obsesja sprawiedliwości. Krzywdzeni bezkarnie, od 
tysięcy lat już nie wierzyli w pomoc siły i eh wytali się każdej złudnej gwarancji 
dawanej przez prawo. To oni stworzyli proroctwo o Królestwie Sprawiedl.iwości, 

wiarę w sqd ostateczny i w Męża Sprawiedliwego. Z musu i zamilowania mając 
w poważaniu pracę umysłową, całq nabożną uwagę zwrócili na rację. Ale zmiany 
na lepsze nie doczekali się od rozwoju świętych racji, od postępu i techniki. Dopiero 
perspektywa sprawiedliwości, ale społecznej, idea przewrotu w stosunkach mate
rialnych. była realną obietnicą. Czerwoni partyzanci w osiemnastym roku mieli. 
w swoich szeregach z reguły czarniawych wyrostków, którzy pierwszy raz dosiedli. 
konia właśnie z tej racji, po ucieczce z jeszybotu, czy z ojcowskiego warsztatu. 

Ten lud uległ prawie zupełnie zagładzie. Tragedia współplemieńców i bohaterów 
Izaaka Babla nie skończyła się wcale w masowych grobach wykopanych przez 
faszystów po całej Ukrainie; na kartach jego opowiadań sprawa toczy się dalej .. 
„Zmierzch" jest jednym z niewielu dziel na ten temat napisanych, w których nie
tyle folklor jest ważny, ile sens tragiczny i przeczucie zagłady. Ale też podkreślić

wypada, że Babel z całą świadomością i poczuciem odpowiedzialności potraktował 
sprawy żydowskie w tej sztuce nie jako temat dla siebie, lecz po prostu jako najbar 
dziej ostry, barwny i wyrazisty przykład spraw ludzkich w ogól.e. Nie jest to więc 
żaden utwór rodzajowy . Znal Mołdawankę lepiej, niż jakiekolwiek inne miejsce ner 
ziemi, ale, oczywiście, nie o niq chodziło, nie tylko o nią. Z tym wszystkim - w całej 

literaturze nie znajdzie świetniejszej, gorętszej, zwięźlejszej i bardziej dramatycznej1 
niż u. Babla relacji o tum świecie dziś zaginionym. Chyba tylko w literaturze polskiej ;. 
u Adolfa Rudnickiego i Juliana Stryjkowskiego. Dlaczego? Bo także dla tych pisarzy 
los żydowski jest tylko skrajnym, więc najbardziej uderzajqcym przypadkiem wszel
kiego losu ludzkiego. 

Porównanie rękopisów Babla, a choćby dat powstania pierwszych szkiców i wa
riantów ostatecznych, wykazuje, że motywy odeskie przechodziły ewolucję od 
pastiszu, od sat)Jrycznej groteski do heroi-komicznej sagi. Ich ton się zmieniał, cho{: 
opisywane fakty były, z grubsza biorqc, wciqż te same. Ale jeśli z początku opisy· 

są kostyczne i brutalne, to w końcowym wariancie są oczyszczone ze zgryźliwo.ści~ 
Jest tak, jakby autor rezygnou·ał z pretensji do bohaterów - do tych wszystkich 
rzezimieszków, rabusiów, furmanów i zabijaków z Moldawanki, ale nie dlatego„by 

ich dzialalność teraz aprobowal. Wydaje się, że Babel uważal ton pretensji i nagany 
za uznanie partnerstwa, równoprawności swoich postaci wobec samego siebie, wobec 
autora. 



z czasem stał się demiurgiem ich świata i wtedy wlaśnie porzucił malostkowe 

pretensje na rzecz zupełnie innego stosunku, - nadrzędnego wobec wszystkich 

bohaterów. Akcentując ów dystans autorskiej nadrzędności wiedział też na pewno, 

że zyskuje niezbędny wyróżnik artystycznego traktowania tematu: tylko podkreślone 

opośrodkowanie wydarzeń, osób, ich języka, poglądów, wyczynów dać mogło w rezul

tacie wrażenie jednolitego i syntetycznego przetworzenia jakiejś dalekiej, prawie 

niesprawdzalnej, odeskiej rzeczywistości w nowy świat, którego obywatelem i miloś

nikiem staje się czytelnik ze szczególną chęcią i łatwością. 

W ten właśnie sposób, Benia, Lowka, a wkońcu i Mendel Krzykowie, opisani 

w noweli „Zmierzch" w .tonie jakim posługują się beletryzujący sprawozdawcy 

sądowi - w sztuce pod tym samym tytułem znanej, a napisanej kilka lat później, 

zarysowani są zupełnie inaczej, sposobem eh wilami zabawnej, lecz autentycznej 

heroizacji. Autor wyrzekł się bowiem komentarz a - nawet w doborze przy

miotników. Oto co sam Babel radził Furmanowi, autorowi „Czapajewa": - „I wresz

cie - proszę zapamiętać jeszcze jedno: precz z wyjaśnieniami! Bardzo o to proszę, 

nie dodawajcie tylko żadnych objaśnień - pokażcie samą rzecz, a czytelnik już się 

wted.y sam zorientuje! ... Po wtóre - zaprzestać interwencyjnego strofowania 

bohaterów!". 

Opowiadania Babla przeszły do klasyki razem z pysznym zbiorem obserwacji 

()byczajowych, z nutą ironii, z klimatem zawadiactwa i małomiejskiego szyku . 

w tym region i e twórczości Babla najwybitniejsze miejsce obok „Opowiadań ode

sk ich" zajmuje dramat „Zmierzch", który należy niewątpliwie do arcydzieł lite

ratury scenicznej. 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 

rodzaju ;·cały rozmach przenośni społecznej. Wobec swoich przedmiejskich boha

terów, Babel wszędzie bowiem stosował chwyt homeryckiego wyolbrzymiania, uży

wany zwykle przez innych pisarzy dla efektów paradoskalnych czy komicznych. 

Otóż w Zmierzchu" chwyt ten obnaża drugie dno prostej historii o starczej mi

łości wo;aka portowego, Mendla Krzyka, i o tym jak synowie porachowali się 
z ojcem i z kochanką . Niepostrzeżenie dla czytelnika, powszedni i groteskowi boha

terowie tej odeskiej sagi przybierają postać imponującą. 

Przewrotny dowcip i zawiesistość języka „Zmierzchu" czyni przy tym z tej 

sztuki rzecz szczególnie bliską nam, współczesnym jej czytelnikom: każdy, kto 

ją czyta, musi chyba zastanowić się, że powstała równocześnie z „Operą za trzy 

grosze" Bertolta Brechta i że zbieżność stylu i postaw obu tych pisarzy wcale 

nie jest przypadkową. „Zmierzch" wydaje się być dziełem autentycznego geniuszu. 

W stosunku do Żydów ze „Zmierzchu" Babel przyjął postawę chyba najrzadziej 

spotykaną w literaturze. Oto potraktował ich po prostu jako ludzi, bez dodatko

wych przymiotników. Bez stygmatu, bez znamion niższości - i cech wybraństwa. 
Trzeba bowiem przypomnieć, że zarówno rasiści, jak przeciętni filosemici mają 
pewną wspólną cechę : oto uważają Żydów za istoty odmienne od innych ludzi, 

a naznaczone piętnem lub charyzmą. Są więc tak, czy owak zwolennikami ap ar
t he id u. 

Tymczasem Babel obdarza swoich bohaterów pełnią czlowieczeństwa, z wadami 

i zaletami ;JOspołu przemieszanymi. Wydaje się, że ten pisarz nic sobie nie robi 

z tchórzliwych przesądów i złowrogich posądzeń, że najspokojniej w świecie trak

tuje swoich Krzyków, jako ludzi którzy mają prawo do opisu zupełnego, bez 

uprzedzeń ale i bez rabatów. Sądzę, że Babel nie omyli! się w swoich rachubach. 

il sugeruje tą właśnie postawą, iż bohaterowie jego i ich pobratymcy nie mogą 
być wyłączeni spod działania ludzkich praw. Co więcej, Babel zdaje sobie 

sprawę, że zawodne i żałosne są próby rozczulania widza poczciwością postaci 

z żydowskiego świata, podejmowane przez niektórych pisarzy i ludzi teatru. Liczy 

bardziej na solidarność i na podziw dla rozmachu, niż na litosierne westchnienia. 

Ten dramat został napisany także po to, aby gminni jego bohaterowie ukazać 
nam mogli żałosną wielkość ludzkich losów, które tak samo są nieodwołalne 

niepowtarzalne na przedmiejskiej ulicy, jak na dziedzińcach zamku Króla Leara. 

Babel znal ludzi. Miał ucho niezwykle wyczulone na intonację ich mowy. Dla

tego potrafił pisać tak zwięźle. Stąd też - nie znajduję innego słowa -- ścisłość 
jego dialogów. Brak w nich wody. Może dlatego bohaterowie Babla sprawiają 
wrażenie ludzi nieprzeciętnych. Mówią tak, jakby świadomi byli sedna swoich myśli, 
brak w ich replikach mętnej wielomówności, są precyzyjni w tym, co przez usta 
im przechodzi. 



Babel z córeczką Natalią: „Ona nazywa mnie teraz częściej mon petit pap, niż cochon". 

To Gorki pchnął Babla między ludzi. W czarującym opowiadaniu „Początek" -
tak cytuje zapamiętane słowa Gorkiego: 

„Z calą oczywistością zostało wyjaśnione, że niczego szanowny pan dokładnie 

nie zna, ale wielu rzeczy się domy.śla ... Ruszaj więc pan z tej przyczyny między 

ludzi". 

„Moja delegacja służbowa trwała siedem lat, wiele dróg przeszedłem i wielu 

walk byłem świadkiem" - pisze dalej Babel. - „Po siedmiu latach, po demobili
zacji, próbowałem po raz wtóry starać się o druk i otrzymałem od niego kar
teczkę: „Zdaje się, że można zaczynać„." 

Po wojnie pracował w odeskim Gubkomie, w drukarni, w gazecie. W 1924 roku 

w czasopiśmie Majakowskiego „LEF" ukazało się wreszcie kilka jego opowiadań 

i od razu stało się jasne, że radziecka literatura zyskała pisarza znakomitego. 

Babel pierwszy może z taką ja.foością zrozumiał, że osnową dzieła może być pokaz 

procesu wyzwalania się autora od fałszu, złudzeń, nieautentycznych póz i zdobni

czych pokus. Wszystko co napisał mieści się w tomie średniej objętości. Na Pierw

szym Zjeździe Pisarzy Radzieckich powiedział: „Jeśli chodzi o milczenie, to mógł

bym być wzięty za mistrza tego właśnie gatunku literackiego". Wydaje się, że 

;przyczyna tkwiła w rozterce, jaka stopniowo ogarniała tego uczestnika z kronikarza 

p ierwszych, heroicznych lat rewolucji w okresie, gdy narastały jej wypaczenia. 

Jego los daje przestrogę szczególni.e znamienną. Ten pisarz znakomity bezpieczny 

był tylko tak długo, jak długo prawość, żarliwość, umiejętności, autorytet, jasność 

myśli i talent - bardziej były cenione niż automatyczne posłuszeństwo wobec 

chwilowych dyrektyw. 

W 1939 roku został aresztowany, oskarżony fałszywie, skazany bez procesu i po 

dwóch latach zginął w więzieniu. W 1956 roku został pośmiertnie zrehabilitowany. 

W kilka miesięcy później jego utwory przywrócono w Rosji czytelnikom. W lite

raturze światowej zajmuje należne mu miejsce już od dawna i bez przerwy. 

Babel wchodzi teraz na polskie sceny. Dzie;e się to w kilka lat po publikacj'i 

ksiqżkowej jego utworów. Trzy ich wydania zniknęły z naszych półek księgarskich 

w ciągu liczonych godzin. Książka Babla zdobyła sobie pierwsze miejsce w ple

biscycie czytelników „Polityki" w 1961 roku. Żadna może książka radziecka nie 

spotkała się po wojnie z tak gorącym i jednomyślnym odzewem polskich czytel-



ników. Wśród setek listów, jakie tlumacz Babla od nich otrzymał, nie ma ani 

jednego zaprawionego niechęcią czy szowinizmem. Niech to świadczy zarówno 

o do3rzalości i wielkoduszności naszych czytelników, o ich zdolności do bezstron· 

nego rozróżniania dziel sztuki od naśladownictw - jak również o prawdziwych 

szansach sztuki socjalistycznego kraju, gdy jest wolna od lęku i dogmatów. 

Moldianowo, lipiec 1931 „ Pszenica wybujala wspaniale, w!>zystko odducha, rośnie„." 

Ilia Erenburg 

Babel 
(fragmenty przemowienia wygłoszonego na wieczorze z okazji 70-lecia urodzin 
Izaaka Babla w Centralnym Domu Literatów w Moskwie dnia 11 listopada 1964 r.) 

Nie mogą tu milczeć, chociaż wielu już mówców pięknie mówiło o Izaaku Ema
nuiłowiczu i chociaż sam już o nim pisałem. 

Był najlepszym z przyjaciół, jakich miałem w życiu . Był młodszy ode mnie 
o trzy i pół roku, ale nazywałem go żartem „mądry rebe", bo to był człowiek 

mądry. Nie był to żaden głowacz, ani erudyta - tylko właśnie człowiek mądry . 

Jego wzrok sięgał samej głębi życia. Babel rozumiał, że spojrzenie ludzkie nie 
może ogarnąć nieskończoności i odnosił się z pewną niechęcią do pisarzy - bardzo 
nawet szanowanych, ba, do takich nawet, z którymi utrzymywał bliskie stosunki -
którzy usiłowali ogarnąć wszystko. 

Często powtarzał „A może by tak sięgnąć głębiej?" . Chciał widzieć tylko to, co 
właśnie głębiej leży. 

Kiedy go ktoś nazywa romantykiem, to ma zwykle na myśli termin z leksykonu 
literaturoznawców, albo z panieńskiego słowniczka. Rzeczywiście Babel lubił ucho
dzić za kogoś zabawnego albo romantycznego. Lubił otaczać się tajemniczości ą„ 

ukrywać się, bawić w sekrety, a nawet nie mówić, dokąd idzie. 

Kiedyś w Paryżu miał przyjść do mnie i w ko11cu nie przyszedł, choć się umó
wiliśmy. Okazało się, że jego córka zapytała go, dokąd to idzie. Nie starczyło mu 
sil, żeby skłamać i odpowiedział: „Do Erenburga". Ale kiedy to powiedział, nie 
był już w stanie iść do mnie, poszedł więc w przeciwległym kierunku. 

Zadręczał się pracą, przepisywał jedną stroniczkę dziesiątki razy. Mógł w ciągu 

dnia napisać Ć\vierć stroniczki, a w najlepszych swoich czasach - jakieś pół 

strony. 

W Paryżu wynajął pok~ u pewnej sfiksowanej Francuzki. Gospodyni bała go 
się, uważała za bandytę i w końcu oznajmiła, że będzie go zamykać na klucz. 
Było to daleko, na paryskim przedmieściu. 

Bablowi brak było pieniędzy. Zawsze brak mu było pieniędzy, chociaż znał 

sztukę rozmawiania z wydawcami, ale wielkich majątków mu to nie dawało. 



Opiekował się matką i siostrą, póki była niedorosła, swoją pierwszą żoną, córecz
ką, a póżniej już, w ostatnich latach życia, nową moskiewską rodziną. Posyłał 

matce pieniądze na utrzymanie, ale nie było to takie proste i w opublikowanych 
już listach znależć można dziwne wzmianki o przesyłkach książkowych: „Pierwszy 
tom będzie nieduży, wszystkiego 50 stronic". Znaczyło to, że udało mu się załatwić 
przekaz na 50 franków. 

Nie był romantykiem w sztuce. Doskonale da się do niego zastosować termin 
„realizm", ale jest to realizm ludzki - i jedyny to przymiotnik, który w danym 
wypadku da się z tym terminem skojarzyć. 

A okrucieństwo, które znależć można we wszystkich prawie opowiadaniach 
Babla, czym je też równo\vażył? Miłością, rodzajem spisku, do którego wciągał 

bohaterów i czytelników, ogromną dobrocią wewnętrzną. To był człowiek bardzo 
dobry i porządny, nie w tym filisterskim sensie, w jakim się tych słów używa, 
lecz w sposób istotny i to, że nie miał zaufania do sukcesów pisarzy moralnie 
niechlujnych, to \Vłaśnie najlepiej leży w naturze Izaaka Babla. 

Kiedyś czekał na mnie w paryskim moim mieszkaniu. Przeczytał w między

czasie krótkie opowiadanie Czechowa i kiedym wreszcie z opóźnieniem się zjawił 

powiedział do mnie: „Wie pan, co jest zadziwiające? Otóż Czechow był bardzo 
dobrym człowiekiem". W tym co mówił o Maupassant'ie wyrażał się wstrząs, ja
kiego doznawał rosyjski pisarz, przyzwyczajony do czytadeł z almanachów „\Viedzy" 
przy zetknięciu z błyskotliwą zwięzłością n°owel Maupassant'a. 

Babel wiódł spory z Francuzami, którzy ośmielali się krytykować to lub owo 
u Maupassanta. Mawiał, że Maupassant jest pisarzem bezbłędnym, ale w czasie 
jednej z ostatnich naszych rozmów powiedział mi: „Wszystko u Maupassanta jest 
znakomite, ale serca jednak mu brak". Wyczuł nagle ten żywioł straszliwej samot
ności i mizantropii, który ogarnął Maupassanta. 

Babel był bardzo ciekaw świata. Nie mogę natomiast powiedzieć, bym znał 

Babla wesołego, nie był on ani wesołkiem, ani dziarskim potakiewiczem - nic 
z tych rzeczy, które zapewniały aprobatę. 

Babel był smutnym człowiekiem, który umiał się śmiać i który spędził bardzo 
ciekawe życie. W życiu zaś interesowały go osobliwie te dwie sprawy zagadkowe 
i dwuznaczne, które w ogóle najbardziej interesują li1dzi, niezależnie od wieku: 

Babel z córką: „Spłodziłem tygrysa ... " ~ 

ł 
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mówię o śmierci i o miłości. Dobrze rozumiem, że Babel potrafił w Odessie stawiać
poczęstunek za opowieść o pierwszej miłości. Ileż też on wysłuchał spowiedzi, 
do ilu potrafił ludzi skłonić! W Paryżu zaś, kiedy przędł bardzo cienko. potrafiJ 
zapłacić dziewczynie każdą żądaną sumę (a zostawał tego dnia bez obiadu) prosząc 
w zamian tylko o rozmowę w kawiarni. Gdy widział damską torebkę, nie mógł 
powstrzymać się od prośby, często bezskutecznej: „Czy mogą zobaczyć, co tam 
jest w środku? ... 

... Babel widział więcej od nas i lepiej znał się na ludziach. Kto, jak kto, ale Babel 
nigdy nie rezonował na podstawie abstrakcji i teoretycznych kategorii: widział 

przed sobą żywych ludzi. 

Uformowała go rewolucja i tragiczny był los człowieka, którego możecie teraz 
zobaczyć na portrecie. Był jednym z najbardziej oddanych rewolucji pisarzy i wie
rzył w postęp. Ufał, że wszystko w końcu obróci się ku lepszemu. 

Kiedy pisał opowiadanie i gdy stawiał ostatnią kropkę, to nie po to, by posłać 

rzecz do druku, ale by dać wyraz głębokiemu jakiemuś przekonaniu ... 

„.mówił, że szuka prostoty. Ale prostota Babla była nie tą, której wymagano. 
To była prostota, co wyłaniała się z zawiłości, nie zaś taką co ją poprzedza. (Oklaski) 

Chciałem właściwie powiedzieć tylko jedno: przecież to był wielki pisarz. Mówię 
to nie dlatego, że kocham go po dziś dzień. 

W 1926 roku Babel przyszedł do mnie w odwiedziny i takieśmy się poznali. A po 
raz ostatni widziałem go na wiosnę 1938 roku . 

... Dostałem wczoraj list od Iwaszkiewicza. Wiedząc o przygotowaniach do naszego 
wieczoru napisał mi on wiele dobrego o Bablu i zawiadomił, że w 1961 roku ukazały 
się w Polsce dwa wydania książki Babla, która wyszła w Moskwie w 1957 roku, 
a właśnie teraz opublikowano nową edycję w małym (jak mi pisze) nakładzie 

20-to tysięcznym, który rozchwytany został w ciągu jednego dnia ... 

... Chciałem tu z początku przytoczyć opinie wielu zagranicznych pisarzy o Bablu -
i te, które dawniej już opu blikowano, i te, które nam przysłano teraz, i takie, 
które przechowuję w pamięci. 

Pamiętam, jak w madryckim hotelu powiedział mi Hemingway, który pierwszy 
raz wtedy przeczytał Babla: „Nigdy nie przypuszczałem, że arytmetyka tak jest 

~ ZSRR r. 1936. Od lewej: Babel, Malraux, Gorki 



ważna dla literatury. Wymyślano mi nieraz, że piszę zbyt zwięźle, a tu właśnie 
znalazłem opowiadanie Babla, w którym jest mniej niż u mnie słów, a powiedziane 
jest więcej. Okazuje się, że i tak można. Że można jeszcze mocniej wycisnąć twaróg, 
aby w ogóle w nim wody nie zostało". 

Kiedy na kongresie paryskim wszedł na trybunę Izaak Babel i bez ściągaczki 
w ręku opowiedział po prostu o tym, co ludzie czytają w kołchozach - dał wszyst
kim zobaczyć wtedy wrażliwość duchową naszego ludu. Kiedy schodził z trybuny, 
zerwo.I się z miejsca niemłody, długowłosy Henryk Mann i poprosił mnie : „Czy 
mógłby pan przedstawić mnie Bablowi?". 

Nie znam pod żadnym niebem żadnego wybitnego pisarza, któryby okazał się 

niewrażliwym na siłę szczerości Babla, na jego ludzką głębię, który by go nie 
lubił. Tylko zawzięty jakiś wróg byłby zdolny do tego ... 

... Z tego, com tu usłyszał, wynika, że chociaż tak różnymi jesteśmy ludźmi, ale 
w szyscy mówiliśmy o nim tak samo. Babel miał przyjaciół bardzo rozmaitych, 
nawet w Paryżu, gdzie mieszkał nie tak znów długo. Byli to handlarze wina, 
dżokej e, szoferzy„. i oczywiście pan Triolet, pierwszy mąż Elsy Triolet, ten ko
niarz. J9k Babel potrafił mówić o koniach , o ogierach! Jego sądy były zaprawione 
uśmiechem, jego surowość - humorem. Tym łagodził wszystkie straszne opisy. 

Porównywałem jego dziennik z czasów Pierwszej Konnej - z opowiadaniami. 
Babel prawie nie zmieniał nazwisk, epizody są takie same, tyle że wszystko na
sycone jest jakby jego mądrością. Mówił niejako: „Tak właśnie było . Oto macie 
ludzi, którzy zdolni byli do rozpasania i do cierpie!'l, którzy potrafili i znęcać się, 

i samemu umierać, a każdy miał swoje własne życie i swoją własną prawdę". To, 
co pisał, układał z tych samych faktów i z tych samych zdań , które pośpiesznie 
notował w polowym zeszycie. 

Ale sko1'lczmy już. Wzruszyło mnie to, co mówili ludzie - którzy znali Izaaka 
Emanuiłowicza, a także sposób w jaki słuchali tego inni ludzie - nie tylko obecni 
w tej sali, lecz tłoczący się przed drzwiami, na korytarzach, na ulicy. Rad jestem 
za Babla. Rad jestem też, że jego żona, Antonina Nikołajewna i córka - Lidia, 
mogły tu usłyszeć i zobaczyć jak Babel jest kochany. (Długotrwałe oklaski) 

Tłumaczył: Jerzy Pomianowski 

Napis wyryt:,1 przez wdowę na nagrobku ojca Bab!u spoczywającego na cmentarz1i 
odeskim~ 



Moló'dienowo, styczeń 1931 „Uczę się nowego zawodu - jak obchodzić się z końmi. 
Jest to rozkosz jakiej nie da si ę porównać z czymkolwiek innym" 

Babel Z opowiadań 



Syn Rabbiego 

„ 

Pamiętasz ty Żytomie-z, Wasvlu? 
Pamiętasz ty Teterew, Wasylu, tej 
nocy, kiedy sobota, młoda sobota skra
dała się śladem zmierzchu, przydeptu
jąc gwiazdy czerwonym obcasikiem? 

Cienki róg księżyca pławił swoje 
strzały w czarnej wodzie Teterewu. 
śmieszny Gedali, założyciel IV Mię

dzynarodówki, prowadził nas do rab
biego Motele Bracławskiego r.a wie
czorną modlitwę. śmieszny Gedali 
kiwał kogucimi piórkami na swoim 
cylindrze w czerwonym dymie w!e
czoru. Drapieżne żrenice świec mn;
gały w izbie rabbiego. Pochyleni :iad 
modlitewnikami głucho wzdychali bar
czyści Żydzi i stary błaze:-i czarnobyi
skich cadyków dzwonił miedziakami 
w podartej kieszeni. 

... Pamiętasz ty tę noc, Ww.;ylu? Z'ł 

oknami rżałv konie i pokrzvkiwali 
Kozacy. Pustynia wojny z:"wała za 
oknem i rabbi Motele B;·adav. o;ki, za
ciskając palce na zbutwiaiy'TI tSt!e;,ie, 
modlił się pod wsch:..idnią ścianą. Po
tem zobaczyliśmy zwoje tory zawiniq
te w pokrowce z nurpurowego aksa

mitu i błękitnego jechvabi•1 i zwisają
ce nad torą zmartwi:i.łc, pokorne, pięk
ne oblicze Ilii, syna r'lbbiego, ostat
niego z dynastii... 

I oto onegdaj, Wa3ylu, pułki dwu

nastej armii odsłoniły frort pod 
Kowlem. W mieście zagrzmiała nie
dbała kanonada z'.vycię:~ców. Nasze 

wojska drgnęły i skotiowały się. Po
ciąg politoddziału zacz<1ł odpełzać 

wzdłuż martwego grzbietu pCJl. I spo
tworniała Rosja, nieprawdopodobn::i 
jak stado wszy, zatupała łapciami 

z obu stron wagonów. Majaczące w 
tyfusie chłopstwo pchało przed sobą 

stary garb sołdackiej śmierci. Lazło 

to na stopnie naszego pociągu i zlaty
wało, zbite ciosami kolb. Sapało to. 
czochrało się, biegło przed siebie i 
milczało. A na dwunastej wiorscie, 
kiedy mi już zabrakło ziemniz.k6\v, 
rzuciłem w nich stertą ulotek. Ale 
tylko jeden z nich wyciągnął po ulot
kę brudną, trupią rękę. I poznałem 

Ilię, syna rabbiego z ŻytoMierza. 

Poznałem go od razu, \Vasyiu. I tak 
ciężko było patrzeć na następu~ tronu 
bez spodni, przełamanego wpół cięża

rem żołnierskiego tobołka, że 

wbrew rozkazom - wciągnqliśmy go 
do swojego wagonu. G'.:lłe kolana, 
niepodatne jak u starucl:y, stcikały 

o zardzewiałe żelazo sto~Jni; dwie 
piersiasite maszynistki w rn'lrynar
skich bluzach wlokły po podłodze dłu
gie, wstydliwe ciało konającego. Po
łożyliśmy go w kącie redakcji, na 
ziemi. Kozacy w czerwonych szara
warach poprawili na nim opadłą 

odzież. Dziewuchy, wpierając w pod
łogę swoje krzywe nogi topornych sa
mic, poddawały oschłej obserwacji 
jego organy płciowe, tę mizerną, 

kędzierzawą męskość wycieńczonego 

Semity. Ja zaś, który widziałem go 
jednej z moich tułaczych nocy, ja za
cząłem układać w kuferku rozsypane 
rzeczy czerwonoarmisty Bracławskiego. 

Tu było wszystko zwalone na ku
pę - mandaty agitatora i notesy ży

dowskiego poety. Portrety Lenina i 
Majmonidesa leżały obok siebie. Węź
laste żelazo Leninowskiej czaszki 
i wyblakły jedwab portretów Majmo
nidesa. Kosmyk włosów kobiecych 
był zakładką tomu uchwał szóstego 
zjazdu partii, a na marginesach ko
munistycznych ulotek tłoczyły się 

krzywe rządki hebrajskich wierszy. 
Smutnym i skąpym deszczem sypały 

się na mnie kartki „Pieśni nad pieś

niami" i naboje do rewolweru. Smut
ny deszcz wieczorny zmył kurz z mo
ich włosów i powiedziałem do mło

dzieńca umierającego w kącie na po
dartym sienniku: 

- Cztery ·miesiące temu, w piątek 

wieczorem, tandeciarz Gedali przy
prowadził mnie do waszego ojca, rab

biego Motełe, ale wyście wtedy nie 
byli w partii, Bracławski... 

- Byłem wtedy w partii - odpo
wiedział chłopak, drapiąc się w pierś 

i skręcając się w gorączce - ale nie 
mogłem jeszcze zostawić swojej 
matki... 

- A teraz, Ilia? 



- Matka wobec rewolucji to epi

zod - szepnął i przycichł. - Przyszła 

moja litera, litera B, i organizacja po

słała mnie na front... 

- I znalaźliście się w Kowlu, Ilia? 
- Byłem w Kowlu ~ krzyknął z 

rozpaczą. - Kułacy odsłonili front. 

Objąłem pułk mieszany, ale za późno. 

Brak mi było artylerii. 

Dom w którym mieszkał Babel w Moskwie 

Skonał, nim dojechaliśmy do Rów
nego. Skonał ostatni z dynastii, po
śród wierszy i onuczek. 

Pochowaliśmy go na nieznanym 

przystanku. I ja, ledwie mieszcząc \V 

truchlejącym ciele burze własnej wy

obraźni, ja przyjąłem ostatnie tchnie

nie mo;ego brata. 

Tlun1. Jerzy Por:.·1ianowski 

Początek 
Ze dwadzieścia lat temu w całkiem 

szczenięcym jeszcze wieku pętałem 

się po mieście Sankt-Petersburgu 
z lipnymi papierami w kieszeni, za 
to - a zima była sroga - bez palta. 
Palto, mówiąc szczerze, nawet mia
łem, ale nie wdziewałem go z pobu
dek zasadniczych. Majątek mój w 
tym czasie składał się z kilku opo
wiadań - równie krótkich, co ryzy
kownych. Opowiadania te nosiłem od 
redakcji do redakcji, nikomu nie 
przychodziło do głowy, aby je czytać, 

a jeśli komu nawet wpadły w oko, to 
powodowały skutki przeciwne oczeki
waniu. Redaktor jednego z czasopism 
przysłał mi rubla przez szwajcara, 
inny redaktor powiedział o rękopisie, 

że to zupełny bzdet, ale że teść jego 
prowadzi skład mąki i że można się 

do tego składu dostać w charakterze 
subiekta. Odmówiłem i zrozumiałem, 

że nie pozostaje mi nic innego, jak 
pójść do Gorkiego. 

W Piotrogrodzie ukazywało się wte
dy czasopismo internacjonalistów 
„Letopis", które w ciągu kilku mie
sięcy istnienia wybiło się na czoło 

naszych miesięczników. Jego redakto
rem był Gorki. Udałem się do niego 

na ulicę Bolszaja l\Ionietnaja. Serce 

mi się tłukło i zamierało. W redak

cyjnej poczekalni zebrało się najdzi

waczniejsze towarzystwo, jakie sobie 

tylko można wyobrazić: wielkie damy 
i tzw. „bosiacy", telegrafiści z Arza-



masu, sekciarze-duchoborzy i trzy
mający się na uboczu robotnicy, bol
szewicy-konspiratorzy. 

Przyjmowanie miało się zacząć o 
szóstej. Punktualnie o szóstej drzwi 
się otwarły i wszedł Gorki; zadziwił 

mnie swoim wysokim wzrostem, chu
dością, siłą i rozmiarami potężnego 

kośćca, błękitem małych i twardych 
oczu, zagranicznym garniturem, który 
leżał na nim workowato, ale wytwor
nie. Powiadam, że drzwi otwarły się 

punktualnie o szóstej. Przez całe ży

cie pozostał on wierny tej punktual
ności, która jest cnotą królów i sta
rych, fachowych, pewnych swej ręki 

robotników. 

Ludzie w poczekalni dzielili się na 
tych, co przynieśli rękopisy, i takich , 
co przyszli po odpowiedź. 

Gorki podszedł do drugiej grupy. 
Chód miał lekki, bezszelestny, rzec 
by można - wykwintny, w ręku 

trzymał zeszyty; na niektórych z nich 
jego ręką wypisane było więcej niż 

ręką autora. Z każdym mówił w sku

pieniu i długo. Słuchał rozmówcy 
z natężoną, chciwą uwagą. Sąd swój 
formułował po prostu i surowo, do
bierając słów, których siłę poznaliś

my o wiele później, po latach i dzie
sięcioleciach, kiedy te słowa, wyżło

biwszy w naszej duszy długą i nieod
wracalną koleinę, stały się zasadą 

i drogowskazem życia. 

Po rozmowie z autorami juz sobie 
L.nanymi Gorki podszedł do nas 

i wziął sic; d'o zbierania rękopisów. 

Zerknął i na mnie. Było ze mnie 
wtedy rumiane, pulchne i niewyroś

nic;te ciasto, składające sic; z mieszan
ki tołstojowca i socjaldemokraty, nie 
nosiłem paltota, ale uzbrojony byłem 

w okulary wzr:10cnione woskowaną 
nitką . 

Działo sic; to we wtorek. 
wziął kajecik i powiedział: 

- Po odpowiedź w piątek. 

Gorki 

Nieprawdopodobnie dźwic;-czal y wte
dy takie słowa„ Zazwyczaj rc;-kopisy 
butwiały w redakcjach po kilka mie

sięcy, a najczęściej - całą wieczność. 

Wróciłem wic;c \\' piątek i zastałem 
nowych ludzi: jak 
razem by ły wśród 

i za 
nich 

pierwsz.·m 
ksic;-żniczki 

i c:'.uchoborzy, robotnicy i zakonnicy, 
oficerowie marynarki i gimnazjaliści. 

Wchodząc do pokoju, Gorki znów zer

knął na mnie szybkim swoim spojrze
niem, ale zostawił mnie sobie na sam 

koniec. Wszyscy wyszli. Zostaliśmy 

sami - Maksym Gorki i ja, przybłc;

da z innej planety, z własnej naszej 
Marsylii (nie wiem, czy trzeba wy
jaśniać, że mówic; o Odessie). Gorki 

zaprowadził mnie do gabinetu. Słowa, 
które tam wypowiedział rozstrzygnęły 
o moim losie. 

- Gwozdzie zdarzają sic; małe -
powiedział - a bywają i duże, jak 
mój palec. I podstawił mi pod oczy 
długi, silnie i delikatnie wytoczony 
palec. - Droga pisarza, szanowny pa
nie pistolet, usiana jest gwodździami, 

przeważnie dużych rozmiarów. Chodzić 
po nich trzeba bqdzie boso, krwi ubc;
dzie dosyć i z każdym rokiem będzie 

ona ciec coraz obficiej ... Jeśli slaby z 
pana człowiek, to kupią pana i sprze
dadzą, zahukają, uśpią i uwic;dnie pan, 
zajęty udawaniem, że z pana kwitnące 
drzewo„. Dla uczciwego zaś człowieka, 
uczciwego pisarza i rewolucjonisty, 
przejść taką drogę - to wielki ho:10r, 
na którą to niełatwą sprawę, mój sza
nown y panie, blogosławię tu pana„. 

Należy sądzić, że w moim życiu nie 
było chwil ważniejszych od tych, które 
spc;dzilem w tej redakcji. Wychodząc 
stamtąd, zupełnie straciłem fizyczne 
poczucie swojej osobowości. W trzy
dziestostopniowy, błękitny, parzący 

mróz biegłem majacząc przez ogrom

ne, okazałe .korytarze stołecznych ulic, 
otwierające się ku dalekiemu ciemne

mu niebu - i opamiętałem sic; dopie
ro, gdym zostawił za sobą Czarną 

Rzeczkę i Nową Wieś. 

Minęło pół nocy i wtedy dopiero 
wróciłem do swojej dzielnicy, do po
koju wynajqtego poprzedniego dnia u 

żony inżyniera, młodej, niedoświad

czonej kobiety. Kiedy jej mąż wró-



cił z pracy i przyjrzał się mojej za~ 

gadkowej i niedorosłej osobie, kazał 

zabrać z przedpokoju ws.zystkie palta 
i kalosze oraz zamknąć na klucz drzwi 
z mojego pokoju do stołowego. 

Wróciłem więc do nowego swego 
mieszkania. Za ścianą był przedpokój 
ogołocony z należnych mu kaloszy i 
narzutek, w duszy kipiała i zalewała 

mnie żarem radość despotycznie do
magająca się ujścia. Nie miałem wy
boru. Stałem w przedpokoju, uśmie

chałem się nie wiadomo do czego 
i nieoczekiwanie dla samego siebie 
otworzyłem drzwi do jadalni. Inży

nier z żoną pili herbatę. Zobaczywszy 
mnie o tej później godzinie oboje po
bladli, pobielały im szczególnie czoła. 

„Zaczęło się" - pomyślał inżynier 

postanowił drogo sprzedać swoje 
życie. 

Zrobiłem dwa kroki w jego stronq 
i wyznałem, że Maksym Gorki obie

cał wydrukować moje opowiadania. 

Inżynier zrozumiał ,że popełnił o
myłkę, biorąc wariata za złodzieja 
i zbladł jeszcze śmiertelniej . 

- Przeczytam państwu moje opo
wiadania - powiedziałem rozsiadając 

się i przysuwając sobie szklankq cu
dzej harbaty - te opowiadania, które 

on obiecał wydrukować ... 

W moich utworach zwięzłość treści 

współzawo0niczyła z całkowitą pogar-

dą dla przyzwoitości. Czqść z nich, 
szczqśliwie dla osób paI1stwowo-twór
·zo usposobionych, nie pojawiła siq 
w druku. Wyciętę z czasopism, po
służyły za powód do wytoczenia mi 
sprawy sądowej z dwóch od razu pa
ragraf ów - za próbq obalenia istnie
··ącego ustroju i za pornografię . Sąd 

nade mną miał się odbyć w marcu 
1917 roku, ale 1 ud, który się za mną 
wstawił, powstał w końcu lutego, spa
ił akt oskarżenia, a razem z nim tak
~e sam gmach sądu okręgowego. 

Aleksy Maksymowicz mieszkał wte
dy na Kronwerkskim Prospekcie. 
iPrzynosiłem mu wszystko, co napisa
łem, a pisałem dziennie po opowia
daniu (systemu tego musiałem się 

później wyrzec, z tym że wpadłem 

w przeciwległą skrajność) . Gorki czy

ał wszystko, wszystko odrzucał i żą

dał dalszego ciągll. Wreszcie zmqczy
liśmy się obaj i powiedział mi głucha

wym swoim basem: 

- Z całą oczywistością zostało wy

jaśnione, że niczego szanowny pan 

dokładnie nie zna. ale wielu rzeczy 
się domyśla.. . Ruszaj więc pan z tej 
przyczyny miqdzy I udzi... 

następnego dnia obudziłem siP, 

jako korespondent pewnej nie naro
dzonej jeszcze gazety z dwiema set

' kami rubli zaliczki w kieszeni. Gazeta 
nigdy siq nie narodziła, ale zaliczka 

przydała mi się. Moja delegacja służ

bowa trwała siedem lat, wiele dróg 
przeszedłem i wielu walk byłem 
świadkiem . Po siedmiu latach, po 
demobilizacji, spróbowałem po raz 
wtóry starać się o druk i otrzymałem 
od niego karteczkę: „Zdaje się, że 

można zaczynać ... " 

I znów namiętnie i nieprzerwanie 
zaczęła mnie pchać naprzód jego rq
ka . To żądanie - pomnażać nieustan
nie i za wszelką cenę ilość potrzeb
nych i pięknych rzeczy na ziemi -
stawiał on tysiącom Judzi odnale
zionych przez siebie i wychowanych, 
a poprzez nich - całej ludzkości. 

Władała nim niesłabnąca ani na 
chwilę, niesłychana, bezgraniczna pa
sja dla 1 udzkiej twórczości. Cierpiał, 

kiedy człowiek , po którym dużo ocze
kiwał, okazywał się bezpłodny. Ale 
uszczęśli\,viony zacierał ręce, i mrug
nięciem porozumiewał się ze światem, 
niebem, ziemią, kiedy z iskry rozpalał 
się płomień ... 

Tłum. Jerzy Pomianowski 

„Prasa", Sm. 1000. z. 2071. T-3. 
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