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Henryk Abbe w rofi Lejzorka 

JLIA ERENEURG 

Ludzie, lata, życie 
(fr agmenty pamiętnika) 

Urodziłem ~ ię w Kijowie 
14 styczni a 1891 roku. Rok 1891 

t o da ta pamiętna dl a Rosj an, 
a poza tym dla francuskich pro
ducentów win. W Rosji pa
nował głód, klęska nieurod za 
ju nawiedziła dwadzieścia dziE · 
więć gubernii. Długo jeszcze po
tem rok dziewięćdziesiąty pier-· 
wszy nazywano „rokiem głodu ". 

Francuscy producenci win wzbo·
gacili s i ę owego roku n a w i
nie: posucha pali zboże, ale 
podnosi jako ść winogron. 

Rok 1891.. . Jakże odległa wy
da je s ię teraz ta data! Zew-
n ętrznie jeżeli wyobrazil: 
rnbie teraz r ok 1891 - świdt 

tak bardzo si ę zmienił, że zd a
wałoby się upłynęło nie jedno 
życie ludzkie, ale kilka stuleci. 
Paryż obywał się bez Wieży Eiffla 
i bez samochodów. O Moskwie 
mow1ono „wielka wieś " . \V 
Niemczech kończyli swój żywot 

rnmantycy , zakochani w li
pach i w Schubercie. Ameryka 
była gdzieś da.leka, za siódmą 

górą . 

Nie było jeszcze na sw1ec ic 
ani Fryderyka Joliot-Curie, :! ni 

Fermiego, ani Majakowskiego, 
cini Eluarda. Hitler miał dwa 
J<t t a. 

Nie, nie jest jednak znów 
8 Ż tak odległy ów rok 1891 -·

już się warzyło owe piwo, któ
re nasze pokolenie musi3!0 
pić długo i wytrwale. 

O moich rodzicach wspomi
nam z miłością, ale spogląda

j ąc wstecz widzę, jak dałeko 

potoczyło się jabłko od jabłoni. 
Urodziłem się w mieszczań

skiej rodzinie żydowskiej. Mo
ja matka ceniła sobie liczne tra
dycje - wychowała się w rn
dzinie religijnej. Nie zapomi
nała nigdy ani o Sądnym Dniu 
na niebie, ani o pogromach na 
ziemi. Mój ojciec należał do 
pierwszego pokolenia Żydów ro
syjskich, które postarało się 

wyrwać z getta. Dziadek wy
klął go za to, że ojciec wstąpił 

do szkoły rosyjskiej. Zresztą 

dziadek w ogóle odznaczał się 

krewkim usposobieniem i wy
klinał wszystkie swoje dzieci 
po kolei, na starość jednak zro
zumiał , że ma przeciwko sobie 
epokę i pogodził się z wykl~

tymi. 
Jeżeli założyć. że dizi a dek był 

j abłonią , to jabłka i tej jabło

ni rozleciały s ię w zupełnie 

różnych kierunkach . 
Jeden z moich wujaszków, 

7 



Lazarz, dorobił się wielkiego 
majątku. Jego syn, a mój brat 
slryjeczny, został socjaldemc1

-

kratą, przez długi czas siedz.i:il 
w więzieniu, potem emigrow<Jł 
do Paryża, tam poświęcił się 

malarstwu, następnie zaś pod~ 
cz.as wojny domowej wstąpił do 
Czerwonej Armii i zginął z rąk 

białych. 

Brat Łazarza, Borys, miesz
kał w Irkucku i pracował w 
jakimś przedsiębiorstwie, nale
i:ącym do bogacza kijowskiego, 
Brodzkiego. Był cz.lowlekiPnl 
lekkomyślnym, sprzeniewierzył 
pieniądze Brodzkiego i zwiał de. 
Ameryki, uprzednio zaś napi
sał do szefa list racz.ej wyzy
wający aniżeli pełen skruchy. 
Brodzki wpadł w gniew i ogło
sił w gazetach, że da nagrodę 

temu, kto dopomoże w odnal:?
zieniu defraudanta. Mieszkałem 
podówczas w Paryżu i kilka
krotnie z.wracali się do mnie 
ludzie, którzy marzyli o zro · 
bieniu majątku na odnalezie
niu śladów zbiegłego Erenbur

ga. 
Młodszy wujaszek, Lew, pi~y

wał wiersze i prowadził cyrk 
wędrowny. W owym cza sie nie 
czułem żadnego pociągu do po·
ezji, ale wujaszek Lowa poc1o
bał mi się dlatego, że w niczym 
nie przypominał przyzwoitego 

krewnego. 
Matka była dobra, chorowita , 

zabobonna , chorowała na pł:1-

ca, zawsze się otulała szalem. 
rzadko wyjeżdża ła z domu, z.a j-
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mowała się wciąż siostrami_ 
mną, pisywała po żydowsku 
długie listy do licznych krew

nych. 
Rozpieszczano mnie i m am 

wrażenie, że tylko przez przy
padek nie zostałem nieletnir.i 
przestępcą. Miałem dziesięć lat; 
kiedy matka pojechała na ku
rację do Ems, mnie zaś i sio
stry wysłała do Kijowa, do swe
go ojca. Doprowadzałem ws·!y
stkich do pasji. Pewnego razu 
postanowiono mnie ukarać 

zamknięto do komórki. Posta
nowiłem się zemścić, w nocy 
przyniosłem butlę nafty i usi
łowałem podpalić willę. 

Zdałem doskonale egzaminy 
do klasy wstępnej potem do 
pierwszej. Wiedział~m, że ist
nieje dla żydów gnmica o ~ ie

dlenia, prawo pobytu, „norrn8 
procentowa" i że przyjmą mn~e 
tylko w tym wypadku, j"?.Pli 
będę miał same piątki. Roz
wiązałem zadanie, nie zrobił<>'ll 

ani jednego błędu w dykt a n
d-zie i zadeklamowałem wyra 

ziście wiersz. 
Wychowywałem s ię w r.·ro

skwie. bawiłem się z rosyj s '.<::i
mi dziećmi. Nie modliłem s~e 

do żadnego Boga - an ży

dowskiego. ani rosyj skiego_ Sł ::i 

wo „Zyd" miało dla mnie swo
iste zna czenie: należę do tych , 
których zwyczaj każe krzyw
dzić. Wydawało mi się to n ie
sprawiedliwe a zarazem na 

turalne. 
Ale w Moskwie m ojego dz ie-

ciństwa i młodości nie zdarzy ł o 

mi się zetknąć z żydożer s twem. 

Inteligencja w owych czasach 
wstydziła się antysemityzmu 
jak brzydkiej choroby. Parnię -· 

tam opowiadania o pogromie 
w Kiszyniowie - miałem Cw 1: 

naście lat, rozumiałem, że zd a „ 
rz.yło się coś potwornego, :i~ 

s ą:lziłem że winien j est temu 
car, gubern :1 tor, polic j anci. Wi C'
działem , już, że Tołstoj , Cze
chow, K::irolenko oburzeni s,, 
pogromem. 

„.Jeżeli nie będziesz mia ł wyż

szego wykształcenia, nie bę

dziesz mógł potem mieszkać 

w Moskwie", mówił mi OJ C!Cl' , 

widząc dwójki w c'zienn iczku . 
Uśmiechałem się ironicznie : za
nim skoilczę gimn arz jum, w szyst
ko na świecie s ię zmieni! 

Przez pierwsze dwa lata u
czyłem się dobrze, potem znu
\l_ ziło mi się rozwiązywa nie za
d ań o basen ach. Wynosiłem u
kradkiem z domu dzieła klasy
ków w luksusowych oprawach, 
sp r· edawałem je a ntykw!lrzo •n . 
z uzyskane za ś pieniądze ku
powałem w sklepie „Nowe wy
n alazki", p ros i do k ichania, 
pu:lEr wywołujący swę ~ zenie 
skóry, pudelka, z których wy
skakiwały gumowe myszy albo 
żmije, strzelające „żabki", i tym 
wszystkim nękałem w gimna
zjum nauczycieli. Zapaliłem ~ie 

d o chemii. botaniki, zoologi i 
ślę z ałem n ad mikro"kopem 
ro iłem d o5wiadczenia zE 
smrodliw ymi proszkami, hodo
\ alem żaby, jaszczurki, try-
1ony. 

Ilia (Eliasz) Erenburg debiutował w 1910 roku, w Paryżu, 
tomikiem wierszy, napisanych pod wpływem modnej wów
czas poezji dekadentystów. Tłumaczył w owym okresie wier
sze poetów hiszpańskich i francuskich (między innymi 
Fran~ois Villona). W latach pierwszej wojny światowej był 
korespondentem gazet rosyjskich w krajach Europy zachod
niej . Po Rewolucji współpracował, mieszkając w Paryżu, 

z pismami radzieckimi, między innymi od 1923 roku był 
paryskim korespondentem „Izwiestii". Po wrydaniu kilkl 
dalszych tomików wierszy Erenburg debiutuje w powieści 
„Niezwykłymi przygodami J ulia ,Jurenity i jego uczniów" 
(1922), w nowelistyce „Trzynastoma trąbk i" (1923). Pisu ie: 
również reportaże i pam flety satyryczne. W 1927 rok u pow
staje powieść „Burzliwe życie Lejzorka Roj tszwańca". 

Na początku 1 t trzydziestych wraca Erenburg do Związku 
Radzieckiego. W la tach 1936-37 przebywa w Hiszpanii, 
'W 1939 roku - ponownie w Paryżu. Z tego okresu pochodzi 
jego powieść „Upadek Paryża", przetłumaczona na 26 języków 
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całego świata. W latach 1941- 45 znów jest korespondentem 
wojennym. Swoje obserwacje frontowe wykorzystał w po
wieści „Burza" (1947). Konstynuacją jej była „Dziewiąta fala" 
(1951-52), a wydana w parę lat potem „Odwilż" stała się 
~darzeniem w radzieckim życiu literackim, wywołując o
żywioną dyskusję. 

Jedynie w ~wiązku Radzieckim książki Erenb'1rga wydane 
~ostały w ogolnym nakładzie około 9 milionów egzemplarzy 
i przetłumaczone na 30 języków narodów zamieszkujących 
ZSRR. . 

Erenburg na uroczystości w związ
ku z pięćdziesięcioleciem swej pra
cy pisarskiej 

Odwiedziny u Erenburga 
Gdy dojeżdżamy do lstry, ściemnia się na dobre. - „Ilia Erenburg 

~chou:al si~ w tej lstrz~ niczym Szołochow w dońskiej stanicy" -
zartu1e ktos. A!e oto Bona hamuje z fasonem i ,,stanica", miły, ladn-y 
domek na wzgorzu, ukazuje się nam w całej okazałości 
~Hę E~enbm:ga . z~stajemy ~a werandzie, uważni~ słuchającego 

mowu;i.ce1 z ozywi~niem, :nłodeJ osoby. Ilia Erenburg Wita się, za
pozn_a1e nas ze ~woim gosciem, młodą stendhalistkq z Rygi, zaprasza. 
abysmy wybrali na1bardzie1 odpowiednie miejsce do pracy z mikro
fonem: „Rozejrzyjcie się, gdzie wam będzie najwygodniej". 

JO 

Ktoś z nas odpowiada, że najchętniej pozostaniemy nn werandzie. 
- No, to świetnfa - mówi Ilia Erenburg - bo i ja chętnie tu 

przebywam. Gdybym mógl, mieszkalbym w lstrze okrągły rok. Tu 
mam swoje rośHny, które kocham, ciszę, spokój. 

Pisarz na chwilę nas opuszcza, po czym wraca z butelką koniaku. 
Opowiada o Istrze i jej historii. Tu właśnie mieszkał Czechow prakty
kując jako lekarz, dlatego też okolice nazywają się czechowowskimi ... 
Kręcący się jak w ukropie Boria i Wadim, technik-operator z mo

skiewskiego radia, kończą wreszcie mocować się z aparaturą. 

Start. Zaczynamy ... !. 
Na wstępie pytamy, nad czym pisa.rz w tej chwili pracuje. 

- Moim zdaniem - odpowiada Ilia Erenburg - pisarz nigdy 
nie powinien mówić o tym, nad czym pracuje. To bardzo niebez
pieczne, gdy młoda kobieta mówi, że będzie miała mądrego i pięknego 
syna. Po pierwsze, dlatego, że może okazać się,iż nie będzie on ani 
mądry ani piękny . Następnie, może to być córka, a nie syn. 
Wreszcie - może nic nie być . Najrozsądniej w ogóle nie mówić o tym, 
ro siQ zamierza. 
Mogę natomiast powiedzieć, co napisałem w ostatnim okresie. 

Wkrótce powinny ukazać się moje „Zeszyty francuskie". Są to eseje 
o francuskiej literaturze i sztuce od Villona do Apollinaire·a, Cezanne'a 
i Picassa. W skład tej książki wchodzi również artykuł „Lekcje 
~tendhala", który, wydaje mi się, został w Polsce przetłumacwny. 

Druga moja książka poświęcona jest podróżom do trzech krajów: 
Indii, Japonii i Grecji. Wiele uwagi poświęcam tu wspólnocie źródeł 
starożytnej kultury greckiej i indyjskiej oraz ich wędrówce poprzez 
Chiny do Japonii. Szkice japońskie i indyjskie były opublikowane 
poprzednio w czasopismach, greckie natomiast nie. 

-· Jak slyszeliśm ·y, napisał pan ostatnio dużo wierszy. Dlaczego 
nie chce ich pan w tej chwili wydać? 

-· Są one czymś w rodzaju lirycznej spowiedzi. .Jeśli nagromadzi 
się ich więcej i powstanie w ten sposób poetycka opowieść o moim 
życiu spróbuję ją wydrukować. Istnieją wiersze, które wolno 
ogłaszać osobno, są jednak i takie, które drukowane w rozdrobnieniu 
wykoślawiajq obraz. Dlatego wolę zaczekać. Brak mi zresztą niecierpli
wości młodego autora. 

- Czy jest pan przywiązany do bohaterów swoich ksiqżek? Czy 
myśli pan o nich, o ich dalszych losach, chociaż praca nad książką 
została zakończona? 

- Bywa różnie. Powróciłem do bohaterów „Odwilży". Ale wówczas, 
gdy powstawała pie rwsza część „Odwilży" nie myślałem o drugiej. 
Napisałem ją dlatego, że coś wydało mi się bardziej jasne w życiu 
bohaterów tej książki. Trzeciej części natomiast nie napisałem i na 
razie nie mam tego zamiaru. Trzeba samemu bardzo wiele rzeczy 
zrozumieć i uporządkować sobie ... 

- A czy bywa czasami tak, że myśli pan o bohaterach swych 
książek jako o ludziach rzeczywistych? 



- Kiedy bohater się rodzi, zaczyna żyć własnym życiem niezależnym 
od auto.ra. Wiele razy już mówiłem i pisałem o tym, że autor nie może 
dowolme rozrządzać się losem bohatera. Czytelnicy myślą nieraz: 
dlaczego Sergiusz nie ożenił się z Mado. Wziąłby pan i ożenił go! 
Ale autor tak postępować nie może. To nie figura na szachownicy. 
Bohater posiada własny charakter. Stawia opór zamiRrom autora. 

B.ardzo n:iiwni są ci krytycy, którzy winią pisarza za czyny postaci. 
Jakby autor nie rozumiał, że bohater postąpił niesłusznie! Lecz 
1:,ohater nie mógł postąpić inaczej ... 
Mówiłem już, że znajdujecie się w okolicach zwanych czecho

wowskimi. Moim ulubionym pisarzem rosyjskim jest właś nie Czechow. 
Napisał on kiedyś opowiadanie, gdzie pragnął przedstawić dziewczync, 
która w końcu swego życia staje się rewolucjonistką. Opowiadanie 
to pokazał Wieresajewowi, pisarzowi związanemu z ruchem rewolu
cyjnym. \yieresajew przeczytał i zaczął przekonywać: „Nie, dziewczyna, 
która słuzy rewolucji, nie może tak mówić, nie może tak rozumowai: 
nie może tak myśleć„.'': 

Czechow przyrzekł zastanowić się nad jego słowami, a następnie 
przysłał mu pocztówkę z wiadomością, że opowiadanie przerobi 
\V1eresajew był bardzo zadowolony. Aż tu nagle otrzymuje c~aso
pismo z wydrukowanym opowiadaniem Czechowa. Zaczvna czytać 
i widzi, że wszystko to samo! Te same słowa! Te same i~vśli. Tvlko 
jedna rzecz zmieniła się. Dziewczyna nie pracowała już· ng r

0

zecz 
rewolucji. · 
Cz~chow zrozumiał, że dał niewłaściwe zakoi1czenie. Usunął je. Jako 

uczciwy artysta nie chciał tworzyć ludzi, których nie znał. 

- Czy pan jest w jakichś kontaktach osobistych, w przyjaźni 
z polskimi pisarzami? 

- Wielkim moim przyjacielem był .Julian Tmvim. Byłem z nim 
związany bardzo starą znajomością. Poznałem go w roku 1922 i przy
jaźniliśmy się do jego śmierci. 

Bardzo słabo znam język polski. Ale Tuwim nieraz czytvł i objaśniał 
mi swe wiersze. Był to wielki poeta. Jeden z kilku, mo:i:e dziesięciu, 
których spotkałem w swoim życiu„. 
Utrzymuję dobre stosunki z wieloma innymi polskimi pisarzami. 

Zawsze z radością ich spotykam. Są to Iwaszkiewicz, Broniewski. 
Dobrowolski i wielu innych. 

Ukaże się u nas książka o Tuwimie. Proszono mnie, abym napisał 
przedmowę. Zgodziłem się. Sprawi mi to wielką radość. 

- W Polsce wyszło niedawno nowe wydanie „Julio Jurenito", 
Książka ta cieszy się u nas wciąż niesłabnącym powodzeniem„. 

A czy wiecie, kto był autorem przedmowy do pierwszecro polskiego 
wydania „.Julio Jurenito"? Kaden-Bandrowski. "' 
Książka moja ukazała się po polsku w roku 1924. Pic;ć lat później 

odwiedziłem Polskę. Poznałem wówczas Warsz· wę bywałem w Małej 
Ziemiańskiej, widywałem poetów z grupy Ska m a:id ra. W tvm czasie 
spotkałem się również z Kadenem-Bandrowskim „. · 

- Pan bardzo lubi przyrodę. Czy wiele po.~więca pan czasu na pracę 
w swojej oranżerii i ogrodzie? 

- Tak. Bardzo dużo zajmuję się roślinami. Mam włame drzewo 
'kawowe i zebrałem z niego nawet owoce. Nasiona przywiozłem 
z Ameryki Południowej, gdz:e byłem w roku 1954. 

- Tym rnzcm nie chcielibyśmy zadawać ?:adnegc, pytania. Prosili· 
-byśmy o parę slów„. 

- Wobec tego powiem raz jeszcze, że zawsze bardzo jestem rad, 
gdy przyjeżdżają polscy przyjaciele. Polskę znam cla\vno, bardzo ją 
lubię. Uważam, że naród polski. to naród natchnienia, sztuki, to naród 
bardzo gorący. Polacy mają cechy, które niekiedy upoclab!1iają ich 
clo kobiet. 

- Czy to clobr:e, czy tle:' 

- Gdybym nie lubił kobiet, powi·~działbym, że źle. Lecz w moich 
ustach jest to rodzajem miłosnego wyznania. 

Skrót rozn1owy zanolo~ .... anej na ta;.1ni.e n1ugne to fonowej . H.ozr.iowl: 
rrzepr.:nvadzili: i\'larian Adamski, "' ie3ła \1,.· I V';t n icld , An0rze ~ Ku
dehk: i i \\~itoLd Zadrow~ki. Przedruk z „Tr ybu n y lile r.ac'· iej ". 

Z. Kałużsrlshi 

Lejzorek na granicy historii 
\.Yydanc u nas niedawno wczesne utwory 1111 Erenburoa - „Nie

zwykle przygody Julio Jurenity" i „Burzl1tce życie Lep:orka Rojt
sz_w~liica" wywołały charakterystyczną dyskusj ę. Pierwsw z ych 

ks1qzck ~ochoclzi z r. 1921,. cl ruga z 1927. Napisane zostały u-c Fra nc ji, 
w okresie, gdy Ere_nburg 1eszczc n ir powziql byl decyzji co do swej 
postawy pol1tyczne1. Zapytanie o „postawę polityczną" w literaturze, 
od ktor'.'go tutaj schematycznie zaczynamy, nic zawsze cloprou;ad:a 
do wartościowych wniosków; w wypadku Erenburqa jednak, kt ór11 
był zuwszc pisarzem-felietonistą i. nawet dziennikarzem politycznym, 
n~e będzie to punkt widzenia upraszczający. 

W tych swoich wczesnych powieściach Erenburg wprowadza! 
pólsymboliczne postacie filozofujących obieży.§wiatów - I\Icksylwn i na 
Jurcnito i poc?ciweqo krawca z Homla, Lcjzorka, którzy obijając 
się po Europie i Azji czynią ironiczno-krytyczne spostrzeżenia. il1i nto 
patetycznej śmierci obyclu;u bohaterów - zdającej się oznaczać, że 
w nowoczesnym świecie nie bęclzie dla nich miejsca -~. obyclw ie 
ksiq±ki nie przekraczają grani.cy pamfletu ż urnrilistyczncqo i trudno 
by je było zaliczyć do Panteonu piśmiennictwa naszego tvieku. I\'lamy 
t<L rac.zej clo czynienia z gorzko-sarkastycznym ?artem literncki m . 
Jurcnito, przybierajqcy postawę sokratycznego mędrca-w!óczęqi, jest 
odbiciem k iędza Hieronima Coignarcla, st1cononeqo pr:ce2 Anatola 
France popodnego filozofa, reprezent11jące90 sceptycyz m, poaoclę, ró wno
wc•gę ciucha ostatniej wielkiej epoki liberalnej , jakq byly lata pnecl 
wvlmchem I wojny. „.Jurenito" napisany w parę lat po W'Jjni e, oclrfucha 
jeszc ze tym klimatem ; ,,Ll'j:::orek" natomiast, produkt rozterk i W iei-
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kiego Kryzysu, należy do galerii ,.szarych ludzi" skrzywcl .?.onych przez 
ni.cdo rzeczny, nieuchicytny i nieludzki mechanizm świah współcze;;
nego - i jest u; tym względz:e tliskim kreu;nym zarówno Szwejka, 
jak i postaci /{ afk i. 

W obydwu tych utworach Erenburg występuje jako obro1ica wartości 
indywidualnych j.Jrzed brutalnym bie9iem historii, która zagraża im 
2 miażdieniem. Wkrótce potem Erenburg staną! po stronie rewolucji, 
zostn l autorem powieści politycznych, nieraz grzes?.ąq1ch schema· 
tyzmem. W potrieści „Dzień wtóry" g~oryfikuje spawaczy, którzy przy 
w: l ostopniowym mrozie montują rusztowania stalowe. odmrażając 
so ie ręce, byle wykonać plan w t erminie. Jest. to stan duch"· 
cmtypodycznie ró.±ny od tego, u; j akim zosta! poczęty „.lurcnito'' 
i. „Lejzorek". 

Toteż w okresie pięciolatek, mobilizacji i wojny ów piencs!y okre> 
twórczości. Erenburga poszedł w zapomnienie, jego wczesnych po
wie.fri nie wznawiano, rótcnież ostatni.:J niewiele sie o nich sryszy. 
L' rws lłrukoicano je przed wojną, zresztq okrojone \usunięto np. 
n;emily dla pilrndczyków opis pobytti Lejzorka w Polsce); obecnie 
vk.azaly się po latach t'rzyclzwstu, wreszcie w pelnej postaci. 

N~si twjujący krytycy skłonni są widzieć w jego pierwszych 
ks1 ązkach przede ics .zystkirn. odruch niepodległości wobec unifonni
zu~qcych sil. historii. Nie wydaje się, by uparte wypatryicanie tyci1 
el em entów oporu mogło się na co przydać, zwłaszcza w szczegól.nych 
w a runkach naszego osobliwego roku 1958. Nikt tak zreszta - poz:! 
hf1sz.ymi krytykami - nie uwa°'a, nawet sam Erenburg. Uważa on, 
zeluje się, swoje ksiqżki owych lat za dokument przekształcania się, 
rozwoju ideowo-artystycznego. 

Czytajqc uważnie „Lej.wrka" i „Jurenitę", znajdujemy zdania dające 
tn niemało clo myślenia: np. „Choćbyś z tysiqca baterii strzelal o świcie 
cl~. slorl.ca, ono mim'1 to wzejdzie. Być może nienawidzę nie mniej 
n i:z. tv tego wschodzącego dnw, lecz, ab·y przys:lo jutro, 1wleży mężnie 
w 'ta ć tę okrntnq ś wiatłość, nale.;.y ludziom pomóc przej:ść przez jej 
p rom ienie, nie zaś czepiać się kopuły cerkiewki, na której wcwraj 
b1ysz::zal gasnący zachód". („Niezwykle przygody Juli'.; Jurenity", 
str 35G). 

To mówi postać utworu, nie sam autor! .4!e niewątpliwie jest w tych 
ulaniach i komentarz autorski do własnej twórczości. My.~l nie tyle 
'.'eopoz.ytywi~tyc:n~, co wskazująca potrzebę historycznego rozumienia 
i odczuu;anw swwta, potrzebę racjonali.<:mu, ro zumu politycznego; 
my ·1 pełna troski o człowieka i postęp, a odwracająca sie stanowczo 
od konseru;atywnego zachwytu clla .,wczoraj". · 

To tet program, choćby przejściowy - jak bez wątpieni. a przej
.~ i owy, rozwojotcy, a nie odrębny, nie1cyizolowanu z twórczości 
Erenburga charnkter mają dwa jego tcymien•one na wstępie utwory. 

!4 

(f rc:·g :;;ent.Y recenzji za 1e~zcznnej v1 .,Tryuunie Li ~erackil.'j" 
n ; 4C z 135B r .J 

Jerz..~ Broszkiewicz 

Podróże Lejzorka 
Lejzorek RojtSZ\\·aniec, mężczyżniany krawi€c z Homla, rozpoczął 

burzliwy okres swej egzystencji dopiero p::id koniec swego życia. w 
wcale nie oznacza , ż~ rozpoczął go późno. Rozpocz4! go bowiem jeszcze 
przed trzydziestk.;. 

Brak nam ścisłych danych co do daty ·.trodzin Lejzorka Rojt~z\\'2.;',ca. 

. Urodzii się około roku 1900 i można by go zaliczyć do rówieśnikl.w 
stulecia dwudziestego, gdyby nie to. że pożegnał sie z nim zbyt wrze.<
nie. Albowierr. Lejzorek Rojtszwaniec rozpoczął burzliwy okres 'we,; 
egzystencji przed ukol'lczeniem trzydziestki. zakol'lczył :ią zaś po kilku 
z:iledwie latach. W ciągu tych lat podróżował po Europie. Możr.a ty 
za em rzec, że źle znosił podróże. Albo też: że żle znosił Europ.-;. L.ub 

wreszcie: że Europa ź'.e zno~ił'1 je'..;O. 

Jedno jest pewne -· Lejzorek z każdym miesiącem swych burzliwych 
peregrynacji coraz dotkliwiej o:::czuwal ich ciężar. Dla świadków były 
może i śmieszne - w istocie nużące były i bolesne. Dlatego też po
dróżnik bardzo p agnął ze kończyć je możliwie j ak nr.jszybszym po· 
wrctem do rodzinnego Homl9. . 

Nic zdążył. Nie udało się. 

L€jzor€k stał s:ę z czasem postacią sławną, a nawet p~·~:-' s!oxiową. 

Wykazał też zdumiewającą żywotność. W ciągu trzech dzies:ątkóv: lat. 
k tóre minęły od jego inicjacji, działo się dostatecznie dużo, by wiele 
wybitnych nawet postaci literackich owe~o czasu kompletnie zwielrza
łv. Lejzorek natomiast świetnie się trzyma po dziś dzień. 

W momencie, w którym rozpoczyna on swą egzystencję dodatkową 

i dotychczas niesprawjzoną, a mianowicie żywot sceniczny - w;:;·· t () 

jak ~.ądzę 7.wrócii: uwagę na kilka szczegółów w jego ankiecie per
sonalnej. 

Skacl pochodzi'! Sprawa jest jasna: z Homla, z żydowskich jc>go 
prze:Jmie3ć, z żyrlowskie_e:o folkloru : dowcipu, który właściwie stal s ic 
Obc :mym zjawiskiem literatury mówionej w całej Europie wschodniej 
i który jc;k żaden ro C: z:;j humoru na świ<:cie umiał pokryw3ć grotesk :·! 
sens tragiczny. Zjawisko to wypaiili w Europie hitlerowcy. Trwdle 
ślady µ:nastały jednc:k w litf'ratun:e. We współczesnPj literaturz"' ro·· 
syjskirj przed€ Wozystkim Babel i wlaśnie Eren!Jllrg z .. Lejzork2". 
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Ale taka genealogia to o wiele za mało. ,.Lejz._,rek' nie jest bowiem 
powie~cią o krawcu mężczyżnianym. Jest natomiast przypowiescią o lo
.sach i podróżach malego Żydka z Homla . o jcgo bardzo burzJ ]·,,\'ym 
życiu w Europie lat dwudziestych. Lejzorek podróżuje niczem GuJ.iw•or, 

lub Prostaczek - i jego pokrewieństwo z powiastką filozoficzno-poli
tyczn;: Oświecema jest równie niewątpliwe. jak to. że un;dzli się 

w Homlu. 

Wydaje mi się, że bliskim krewnym Cejzorka je31 jeden ze ws1JJl
('ZC>nych - człowiek, który wla~nie pod koniec !ut dwudziestych zos tał 
ju ;- uznany za wielkość:. Był to mianowicie Charlot-Chap!ina. Lejzore:c 
owej wielkości nie dorównał, żył zbyt krótko. Kuzynostwo jest jed
na!-: orzywis1e, choć niezi.Jyt n :; p:erwszy r1ut oka widoczne. Trudno sic: 
zreszt<1 ciziwić, Ż<" Lejzorek żyl k rócej ni ~ Chnr lnt . Rzecz nie tylko 
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\'V tym, że Charlct , jako bohater seryjny ;n usiał być postacią niC'smier · 
tc:ną . Lejzorek żył krócej o:J Charlota choćby dlatego, że doslat si~ 

w tryby nie tylko społecznych, a \ : ~ i po~itycznych mechanizmów Eu
ropy, po której jako emigrant podróżowe:ł. Ale choć - jak wiado!'no -
ob:i. te: mechar.izmy bywają zab:ijcze, to jcdnak ów drugi. p:iiityczny. 
zabij a jawniej i o wiele szybciej n i ż pierwszy. 

Przypowieść o Lejzorku jest przede wszystkim tragifarsą polityczn<1 
bardza w swojej polityczności konkretną , ostrą, a skierowaną przeciw 
kapitalizmowi lat dwudziestych. Ten adresat jest oczywisty. 

Erenburg nie szukał łatwych efektów. Dlatego też zaczął swą opo
wieść o Lejzorku je.>zcze homelskim, o tym, którego nieszczęścia roz
poczęły się od donosu obywatelki Pukie (z dziewięciomiesięcznym stażem} 
i uiedżałowanego westchnienia. Westchnienie oraz donos rozpoczynaj1 
wę:lr6wkc; Lejzorka - wbrew jego woli. I od tego momentu wszystko 
ju:i; właściwie toczy się wbrew jego woli, za sprawą żywiołów corilz: 
większych ; groźniejszych. 

Jak określić ~ywioły, które rządzą ;;rzedemi1,;racyjną egzystencją 

Lejzo::ka'' Możnaby użyć określeń ze słownika niemal administracyj
m ·go: a wi~c przerosty biurokratyczne, (za którymi można już nawet 
c'o,trzec ci<!ń grożących bi~dów ! nieszczęść) a \11;ięc rozrost nepu 

i ' p odz iemia gospodarczego, a więc kręgi obskakujących kasy snooów 
i oszustów od kultury, itp. itp. Możnaby równocze~nie zaryzykowat· 
z pelnym powo:lzeniem jedną tezę: otóż Lejzorka wyrzuca za nawi a<; 
rac :deckiego życia to ; co jest w swej istocie temu życiu wrogie to 
;;: czy~n para s ię i przeciw czemu kieruj~ się reama praktyka władzy 
a?d. Właśnie tępy biurokrata Fietrow, donosicielka dla kariery Pukie„ 
spekulant Borys S amojłowicz. 

W efekcie Lejzorek emigruje własciwie wbrew swej woli , pod szan
t2żem Bi:iry ~a Samojlowicza: „Jak ja drapnę, to złapią ciebie. Kogo 
wi c zi 3no z kowerkotem? Ciebie!" 

Lejzorek ulega szantażowi i jako na i mizerniejsza plotka czar :1ej 
m skiewskiej gieldy wyrusza na emigracj<; - porwany jakby odpływa
jącą ;\ ZSRR falą małego, ale za te wstrętnego kapitału . Okc:zało się, 

że wl2.snie dopiero teraz, od momentu przekroczenia granicy rozpocz~ły 
i;i~ najgrożniejsze jego nieszczi:ścia. 

Byi to cws, kiedy cala Europa trzęsła się od propagandy i agita cii 
skierowanej przedw ZSRR - te rn się tylko umiera z głodu i pod 
1'.:ci 2r:ką, tamten świ a t nie potrwa dłużej niż trzy tygodnie, tam jest 
tylko piekło i nic wiecej. 

Lejz0rek opuści! -~ ·••Gje , p iekle" rozpoczął podróże po „wolnyci1. 
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bogatych i szczęśliwych „ krajach i rajach kapitału . Do tego :;topnia 
źle, że nie potrafił ich przeżyć. Albowiem przypowieść o Lejzor:<u 
Rojtszw2ńcu. krawcu mężczyźn ianym z Homla, jest w swej i>tocie 
polemiką na temat syst2mu wartości - na temat , .piekieł'" i .. rajńw" 
ówczesnej Europy i w sposób jednoznaczny oskaria kapitalistyczny 
i antykomunistyc,my system wartości o kłamstwo i okruci e ńs two, 

o antyhumanizm, r· nieludzką obojętność -· o smierć: Lejzorka wres ~cie. 

Lejzorek wchodzi n:i. scenę w trzydzieści kilka !<il p::i swych lit2-
r ackich na·rodzinach. Warto przy tej okazji wspomnieć o komentarzu, 
który do p'.ldjętych w tamtych czasach polemik dopisała po prostu 
historia. Warto przyp::imnieć choćby tylko to jedno zdanie wypowie
dzi <:me przez mister Rottentona: 

„Wystarczy, byśmy dmuchnęli, a rozlecą się w puch!"' 

Najzabawniejsz~ jest to, że w tamych czasach zdanie takie wcRle 
nie brzmiało zabawnie i, porównując na przykhd poziom gc.spojarki 
w Anglii i ZSRR czy też ich role na terenie polityki międzynarodow J, 
mister Rottenton miał swoje racje. W t2mtych czasach zdanie ~::ikie 

miało miliony swoich zwolenników i tysiące ideologów. 

Dziś t<ikie zdanie jest już tylko bardzo śmieszne - i w owej śmiesz
noś ci, jak sądzę, ujawnia się dodatkowy motyw satyryczn_v „Lejzor:rn" 
Ten właśnie, który przeciw mister Rottentonowi dopisała już s<1ma 
historia . 

t 
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