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o BABLU 
Los, jaki spotkał w Polsce Izaaka Babla jest osobliwy, może wyjątko

wy ale i przykładowy. Rzadko zdarza się, aby obcy pisarz znalazł sobie 
miejsce na tych czytelniczych półkach, gdzie trzyma się dzieła zwykle 
własnej literatury, związane z własnymi przeżyciami z intymnymi myś
lami pokoleń . Jeszcze rzadziej przychodzi to tak szybko, prawie z punktu. 
A już do bardzo niezwykłych zdarzeń należy popularność pisarza. 

Izaak, syn Emanuela Babla, urodził się w 1894 roku w Odessie i wkrót
ce trafił do tego miasta, które rosyjscy Żydzi uważali za swój Neapol. 
Nie bez racj,i. W porcie tym transoceaniczne frachtowce, rozwożące ukra
ińskie zboże po całym świecie cumowały obok tureckich feluk i prze
mytniczych barek. Babel wyrósł na Mołdawance w Odeskiej dzielnicy 
biedoty siedlisku słynnych rabusiów, przemytników i nożowników, w 
miejscu zamieszkania potężnego klanu, tragarzy i wozaków portowych, 
w ośrodku kolorowej, zawadiackiej nędzy. Krófowie tych ulic, gangsterzy 
z mołdawanki, byli bohaterowie przedmiejskich ballad i legend. Ten 
właśnie zaginiony i barwny, straszny świat opisany jest w „Opowiada
niach". A także w „Zmierzchu". Na redzie tego portu rozegrała się 
historia pancernika „Potiomkin". NLe tylko w filmie Eisenteina lecz 
w samej rzeczy, na granitowych schodach odeskiej przystani rozstrzeli
wano demonstrujący tłum. Rzecz działa się w 1905 roku. W tym samym 
czasie Babel był świadkiem pogromów żydowskich metodycznie przepro
wadzanych 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. 

W 1915 roku wyjechał do Kijowa, a potem trafił do Petersburga, po
stanawiając zarobkować piórem. Tułał się po sublokatorskich k]itkach 
z racji pochodzenia nie miał bowiem prawa do stałego meldunku. Re
daktorzy pism literackich odrzucając rękopisy radzili mu, żeby raczej 
starał się zostać subiektem sklepowym. „Było że mnie - pisał - ru
miane, pulchne i niewyrośnięte ciastko, składające się z mieszanki tołsto
jowca i socjaldemokraty". 

Wtedy to trafił Babel do Maksyma Gorkiego, który pierwszy się na 
nim poznał i dał mu impuls pisarski na całe życie: Gorki bronił potem 
Bab]a w słynnym liście otwartym z powodu protestu marszałka Budion
nego przeciw „Komarmii". 

W 1928 roku, w październiku i listopadzie w pismach „Krasna Gazjeta" 
i „Prawda" miała miejsce ta polemika między Budionnym a Gorkim. 



Budionny: „Babel opowiada nam Konnej Armii babskie plotki ... Wy
myśla niestworzone rzeczy, oblewa pomyjami najlepszych dowódców, 
komunistów, fantazjuje i po prostu kłamie.. . Pracę Babla osądziliśmy 
już dawno oceniając ją jako paszkwil..." 

Maksym Gorki: „Jestem uważnym czytelnikiem, nie znajduję jednak 
w książce Babla nic z „karykatury i paszkwilu"; odwrotnie książka ta 
wzbudziła we mnie miłość i szacunek do żołnierzy Konnej Armii, poka
zano mi ich bowiem jako prawdziwych bohaterów - pozbawieni stra
chu czują głęboko wielkość swej wagi. 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 wychowywali 
się w kulcie złota i pieniędzy, ale my musimy we własnym interesie 
odnosić się troskliwie i wyrozumiale do człowieka, który może nam po
móc w gnijącym, lecz silnym jeszcze ostojom przeklętej, hańbiącej prze
szłości. Babel może to robić. Nie jest nas tak dużo, żebyśmy mogli odpy
chać beztrosko od siebie utalentowanych i potrzebnych nam ludzi ... " 

Babel urodził się i wychował wśród odłamu narodu żydowskiego prze
pełniającego ubogie miasteczka żyznej Ukrainy, wśród łaciarzy, wozaków 
i komiwojażerów, tych samych, których opisał Solem Alejchem. Ten 
lud uległ prawie zupełnie zagładzie. 

„Zmierzch' jest jednym z niewielu dzieł na ten temat napisanych 
w których nie tylko folklor jest ważny, ale sens tragiczny i przeczucie 
zagłady. Ale też podkreślić wypada, że Babel z całą świadomością i po
czuciem odpowiedzialności potraktował sprawy żydowskie w tej sztuce 
nie jako temat dla siebie, lecz poprostu jako barwny i wyrazisty przy
kład spraw ludzkich w ogóle. Nie jest to więc żaden utwór rodzajowy. 
Znał Mołdawankę lepiej, niż jakiekolwiek inne miejsce na ziemi, ale, 
oczywiście nie o nią chodziło, nie tylko o nią. Z tym wszystkim - w 
całej literaturze nie znajdzie świetniejszej1 , gorętszej, zwięźlejszej i bar
dziej dramatycznej niż u Babla relacji o tym 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 uderzającym przypadkiem wszelkiego 
losu ludzkiego. 

Porównanie rękopisów Bab]a, a choćby dat powstania pierwszych szki
ców i wariantów ostatecznych, wykazuje, że motywy odeskie przechodziły 
ewolucję od pastiszu, od satyrycznej groteski do heroi-komicznej sagi. 
Ich ton się zmieniał choć opisywane fakty były z grubsza biorąc, wciąż 
te same. Ale jeżeli z początku opisy są kostyczne i brutalne to w koń
cowym wariancie są oczyszczone ze zgryźliwości. 1 Jeśli tak, jakby autor 
rezygnował z pretensji do bohaterów - do tych wszystkich rzezimiesz
ków, rabusiów, furmanów i zabijaków z Mołdawanki, ale nie dlatego, 
by ich działalność teraz aprobował. Wydaje się, że Babel uważał ton 
pretensji i nagany za uznanie partnerstwa, równoprawności swoich po
staci wobec samego siebie, wobec autora. 

Z czasem stał się demiurgiem ich świata i wtedy właśnie porzucił 
małostkowe pretensje na rzecz zupełnie innego stosunku - nadrzędnego 



wobec wszystkich bohaterów. Akcentując ów dystans autorskiej nad
rzędności wiedział też napewno że zyskuje niezbędny wyróżnik artystycz
nego traktowania tematu: tylko podkreślone opośrodkowanie wydarzeń, 
osób, ich języka, poglądów, wyczynów dać mogło w rezultacie wrażenie 
jednolitego i systematycznego przetworzenia jakiejś dalekiej, prawie 
niesprawdzonej, odeskiej rzeczywistości w nowy świat, którego Obywa
telem i miłośnikiem staje się czytelnik ze szczególną chęcią i łatwością. 

W ten właśnie sposób Benia, Lowka, a w końcu i Mendel Krzykowie, 
opisani w noweli „Zmierzch" w tonie jakim posługują się beletryzujący 
sprawozdawcy sądowi - w sztuce po tym samym tytułem znanej, a na
pisanej kilka lat później, zarysowani są zupełnie inaczej, sposobem chwi
lami zabawnej, lecz autentycznej heroizacji. Autor wyrzekł się bowiem 
komentarza - nawet w doborze przymiotników. Oto co sam Babel 
radził Furmanowi, autorowi ~ Czapajewa: - „I wreszcie proszę zapa
miętać jeszcze jedno: precz z wyjaśnieniami! Bardzo oto proszę nie 
dodawajcie tylko żadnych objaśnień ~ pokażcie samą rzecz, a czytelnik 
już się wtedy sam zorientuje! ... Powtóre - zaprzestać interwencyjnego 
sforowania bohaterów!". 

Opowiadania Babla przeszły do klasyki razem z pysznym zbiorem ob
serwacji obyczajowych, z nutą ironii, z klimatem zawadiactwa i mało
miejskiego szyku. W tym rejonie twórczości Babla najwybitniejsze miej
sce obok „Opowiadań odeskich" zajmuje dramat „Zmierzch", który na
leży niewątpliwie do arcydzieł literatury 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 
o cały rozmach przenośni społecznej. Wobec swoich przedmiejskich bo
haterów Babel wszędzie bowiem stosował chwyt homeryckiego wyolbrzy
mienia, używany zwykle przez innych pisarzy dla efektów paradoksal
nych czy komicznych. Otóż w „Zmierzchu" chwyt ten obnaża drugie 
dno prostej historii o starczej miłości wozaka portowego, Mendefa Krzy
ka", i o tyn~ jak synowie porachowali się z ojcem i z kochanką. Nie
postrzeżenie dla czytelnika, powszedni i groteskowi bohaterowie 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 geniusza. 

W stosunku do Żydów ze „Zmierzchu" Babel przyjął postawę chyba 
najrzadziej spotykaną w literaturze. Oto potraktował ich po prostu jako 
ludzi, bez dodatkowych przymiotników. Bez stygmatu, bez znamion niż
szpści - i cech wybraństwa. Trzeba bowiem przypomnieć, że rasiści, 
uważają Żydów za istoty odmienne od innych ludzi, a naznaczone pięt
nem lub charyzmą. Są więc tak, czy owak zwolennikami apartheid u. 

Tymczasem Babel obdarza swoich bohaterów pełnią człowieczeństwa 
z wadami i zaletami pospołu przemieszanymi. Wydaje się, że ten isarlj 



nic sobie nie robi z tchórzliwych przesądów i złowrogich posądzeń, że 
najspokojniej w świecie traktuje swoich Krzyków, jako ludzi którzy 
mają prawo do opisu zupełnego, bez uprzedzeń ale i bez rabatów. Sądzę, 
że Babel nie omylił się w swoich rachubach. A sugeruje tą właśnie posta
wę, iż bohaterowie jego i ich pobratymcy nie mogą być wyłączeni spod 
działania ludzkich praw. Co więcej, Babel zdaje sobie sprawę, że za
wodne i żałosne są próby rozczulania widza poczciwością postaci z Ży
dowskiego świata, podejmowane przez niektórych pisarzy i ludzi teatru. 
Liczy bardziej na solidarność i na podziw dla rozmachu, niż na litosierne 
westchnienie. 

Ten dramat został napisany także po to, aby gminni jego bohaterowie 
ukazać nam mogli żałosną wielkość ludzkich losów, które tak samo są 
nieodwołalne i niepowtarzalne na przedmiejskiej ulicy, jak na dziedziń
cach zamku Króla Leara. 

Babel znał ludzi. Miał ucho niezwykle uczulone na intonację ich mowy. 
Dlatego potrafił pisać tak zwięźle. Stąd też - nie znajduje innego 
słowa - ścisłość jego dialogów. Brak w nich wody. Może dlatego boha
terowie 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. 

To Gorki pchnął Babla między ludzi. W czarującym opowiadaniu „Po
czątek" - tak cytuje zapamiętane słowa: „z całą oczywistością zostało 
wyjaśnione, że niczego szanowny Pan dokładnie nie zna, ale wielu 
rzeczy się domyśla... „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 demobilizacji, próbowałem po raz wtóry starać się o druk 
i otrzymałem od niego karteczkę: „Zdaje się że można zaczynać". 

Po wojnie pracował w odeskim Gubkomie, w drukarni, w gazecie. 
W ]924 roku w czasopiśmie Majakowskiego „LEF" ukazało się kilka 
jego opowiadań i od razu stało się jasne, że radziecka literatura zyskała 
pisarza znakomitego. Babel pierwszy może z taką jasnością zrozumiał, 
że osnową dzieła może być pokaz procesu wyzwalania się autora od 
fałszu, złudzeń, nieautentycznych póz i zdobniczych pokus. Wszystko co 
napisał mieści się w tomie średniej objętości. 

Na Pierwszym Zjeździe Pisarzy Radzieckich powiedział: „Jeżeli chodzi 
o milczenie, to mógłb(ym być wzięty za mistrza tego właśnie gatunku 
literackiego". Wydaje się, że przyczyna tkwiła w rozterce jaka stopniowo 
ogarniała tego uczestnika i kronikarza pierwszych, heroicznych lat rewo
lucji. 

W 1939 roku został aresztowany, oskarżony fałszywie, skazany bez 
procesu i po dwóch latach zginął w więzieniu. W 1956 roku został po
śmiertnie zrehabilitowany. W kilka miesięcy później jego utwory przy
wrócono w Rosji czytelnikom. W literaturze światowej zajmuje należne 
Jn\l miejsce już od dawna i bez przerwy. · · 

Babel wchodzi teraz na polskie sceny. Dzieje się to w kilka lat po 
publikacji książkowej jego utworów. Trzy ich wydania zniknęły z na
szych półek księgarskich w ciągu liczonych godzin. 

Książka Babla zdobyła sobie pierwsze miejsce w plebiscycie czytel
ników „Polityki" w 1961 r. Żadna może książka radziecka nie spotkała 
się po wojnie z tak gorącym i jednomyślnym odzewem polskich czytelni
ków. Wśród setek listów, jakie tłumacz Babla od nich otrzymał, nie ma 
ani jednego zaprawionego niechęcią czy szowinizmem. Niech to świadczy 
zarówno o dojrzałości i wielkoduszności naszych czytelników, o ich zdol
ności do bezstronnego rozróżniania dzieł sztuki od naśladownictw - jak 
również o prawdziwych szansach sztuki socjalistycznego kraju. 



Łesław Eustachewicz 

I I 

WIELKDSC I UPADEK MENDLA KRZYKA 
.Jedna z najciekawszych powieści monumentalnego cyklu narracyj

nego „Komedia ludzka" nosi charakterystyczny tytuł „Historia wielkości 
i upadku Cezara Birotteau". Balzac świadomie nawiązał stylistycznie do 
dzieła Montesquieu o wielkości i upadku Rzymian, by postawić proble
mowy znak równania między historiografią i historiozofią a skromnym 
życiem francuskiego kupca, który zbankrutował, ale po fatach pracy 
i oszczędności wyrównał skutki swej katastrofy finansowej. 

W biografiach literackich autora „Zmierzchu" znajdują się z reguły 
informacje o jego związku z realistycznymi tradycjami prozy Europej
skiej, a przede wszystkim z naturalizmem jako techniką i jako sferą 
wartości. Nie była to oczywiście jedyna szkoła myśli, przez którą prze
szedł Izaak Babel; ona jednak przede wszystkim wyposażyła tę twór
czość, głęboko osadzoną w rodzimym podglebiu, w treści uniwersalne. 
Toteż lektura „Zmierzchu" wywołuje skojarzenia najwyższej miary. 
Shakespeare, tragedia antyczna - to nie są asocjacje czysto werbalne, 
lecz sygnały interpretacyjne, otwierające wysokie horyzonty możliwości 
refleksyjnych. W eseistyce poświęconej Bablowi znajdujemy więc nie 
tylko paralelę z Jegorem Bułyczowem Gorkiego, ale i nawiązanie do 
tragedii Króla Leara. 

W rodzajowym bogactwie „Zmierzchu", przypominającym mafowidła 
flamandzkie i holenderskie, dwie postacie wyodrębniają się z tła - Men
del Krzyk i Benia, jego starszy syn. JeśH jednak wyłączymy z pola 
świadomości lekturę „Opowiadań odeskich'', oraz scenariusza filmowego 
„Benia Krzyk" - i przedmiotem analitycznej obserwacji uczynimy 
wyłącznie „Zmierzch" jako autonomiczną strukturę literacką, Benia cofa 
się na drugi plan, staje się tylko narzędziem losu, „stójkowym Boga", 
jak to określa w końcowej scenie dramatu Ben Zcharia. W świetle tra
gicznych reflektorów pozostaje właściciel przedsiębiorstwa przewozowe
go na przedmieściu Mołdawanka w Odessie - człowiek, łączący despo
tyczny autoportret i powagę patriarchalną z namiętnością żywiołowego 
buntu przeciw ograniczeniom, które jego witalną energię chcą zamknąć 
w klatkach obyczajowych konwencji i tradycyjnego rytmu. Każdemu 
wyznacza społeczeństwo pewien wzorzec postępowania i nieprzekraczalną 
granicę dla indywidualnej żądzy szczęścia. A prócz praw społecznych 
nad życiem ludzkim ciąży demon przemijania. „Dzień to jest dzień, 
a wieczór to jest wieczór" - te słowa mogłyby stanowić motto mora
listyczne dramatu. 

Symbolem egzystencji może być tkanina Penelopy; po to się ją w dzień 
przędzie, by wieczorem zniszczyć robotę. Takiego podsumowania doko-



nuje Mendel w traktierni, gdy w błysku okrutnego jasnowidzenia patrzy 
na swój łańcuch nocy i dni: „Miałem oczy silniejsze od teleskopów, 
a com ja zrobił z moimi oczami? Moje nogi. były od parowozów szybsze, 
moje nogi po morzu chodziły, a com ja robił tymi nogami?". To jest 
kulminacyjna scena dramatu; wśród śpiewów, muzyki, zapalonych lamp, 
w podnieceniu alkoholowym i w gorączce nowych planów, nowych ma
rzeń o skoku w przyszłość, o podróżach i kwitnących sadach, Mendel 
rozmawia w istocie tylko z samym sobą i tylko siebie słyszy, słyszy 
dajmonion znane z „Obrony Sokratesa" Platona: „Odzywa się głos jakiś 
wewnętrzny, który, ilekroć się zjawia, odwodzi mię zawsze od tego, co
kolwiek w danej chwili zamierzam czynić, sam jednak nie pobudza mię 
do niczego ... " . 

Nie igra się bezkarnie z autoanalizą, za świadomość płaci się lich
wiarską cenę. Gdy Mendel stanie oko w oko z nienawiścią synów, gdy 
rozpocznie ostatnią drapieżną walkę, klęska jest już w nim, a podstępny 
cios Beni jest tylko katalizatorem sytuacji rozstrzygniętej w głębokim la
biryncie podświadomości . Sceneria dramatu Babla jest serią wariantów 
motywu mroku - w sensie metaforycznym i w znaczeniu dosłownym. 
Wszystkie epizody rozgrywają się wieczorem, albo w nocy. Zgodnie 
z techniką naturalistyczną ważną funkcję opisową spełnia przy tym 
tekst poboczny. W scenie szć ste j przybiera on artystycznie podwójny 
kształt . Oto obj aśnienie autorskie dotyczące ataku Beni na Mendla: 
„Z całej siły uderza rękojeścią rewolweru ojca po głowie . Milczenie. 
Coraz niżej zapadają się płonące lasy zmierzchu." Pierwsze dwa zdania 
mają charakter instrukcji inscenizacyjnej i zamykają się bez reszty 
w zakresie praktyki teatralnej, ale zdanie trzecie jest elementem czysto 
ekspresyjnym, liryczną nadbudową, sublimacją. Babel w „Zmierzchu" 
przezwycięża dosłowność naturalistycznej obserwacji, tworzy krystaliza
cje syntetyczne, z układu barw wyprowadza linie kompozycyjne, w walce 
z materią fabularną o samoczynnej sugestywności staje się ekspresjo
nistą - jednym z najśmielszych formalnie we współczesnej mu fazie 
rozwoju literatury. 

W finale oglądamy negatyw sytuacji ekspozycyjnej . Oto przywrócony 
został naruszony przez Mendla system ładu . Stary Krzyk wyobcował się 
ze swej grupy społecznej; jak bardzo był samotny, to ukazuje nam scena 
z Nechamą; jak niszczył mosty między sobą a otoczeniem, o tym okrut
nymi dysonansami mówi scena pierwsza dramatu. Samotność budzi 
współczucie, kamienność odpycha. Stosunek czytelników lub widzów do 
postaci Mendla jest ambiwalentny, ale maestria dramaturgiczna Babla 
przejawia się w subtelnym inspirowaniu zmian w procesie emocjonal
nego odbioru sztuki. Najpierw więc dostrzegamy w „gorącym jak piec", 
„mocnym jak piec" Mendlu skomplikowaną wrażliwość człowieka wciąż 
nienasyconego, potem jesteśmy świadkami walki z synami, wreszcie 
oglądamy upokorzenie olbrzyma. W scenie ostatniej nad jaskrawym tar
gowiskiem powszedniości, kiedy już i Dwojra ma wreszcie narzeczonego 
i jest w domu Krzyków „jak u innych" i są goście, trwa w milczeniu 
widmo człowieka, który chciał wstrzymać słońce. 



Na miarę szekspirowską i balzakowską ulepił Babel figurę Mendla, 
ale z bezbłędnym instynktem żywego teatru otoczył go mrowiskiem 
ról epizodycznych, z których każda dostarcza świetnego materiału ak
torskiego - czy jest to szames Arie - Lejb, samokrytyczny swat w 
scenie pierwszej i nieśmiały moralista w scenie ostatniej, czy Lowka 
tak naiwnie zarozumiały z powodu swej huzarskiej kondycji, czy fir
cykowaty konkurent Dwojry, „mesje" Bojarski, czy wreszcie którekol
wiek inne nazwisko z afisza teatralnego. Nie ma w „Zmierzchu" mario
netek, nie ma miejsc pustych w akcji, warstwa słowna jest oszczędna 
aż do lapidarności, ale równocześnie wyrazista, indywidualnie zróżni
cowana. 
Wróćmy do punktu wyjścia. Cezar Birotteau był wielki według miar 

konformizmu, upadł i podniósł się z upadku. Balzac był epikiem tryum
falnego rozrostu kultury mieszczańskiej, południowych godzin, a nie 
szarego wieczoru. Babel wybrał środowisko zamknięte i bohatera, który 
próbuje wyrwać się z sieci. Upadkowi Mendla Krzyka nadał cechy ko·
nieczności i nieodwracalności; dostrzegł w jego losach elementy winy 
tragicznej, której treścią jest nakaz: „być innym niż wszyscy", „być 
sobą". Dla swego zamysłu znalazł formę o takiej precyzji środków wy
razu, że ciemność cierpienia ludzkiego zamienia się dzięki dionizyjskiemu 
fletowi w katartyczny blask. 

Salomon Belis 

IZAAK IBAB1EL 
Są pisarze, napisał w jednym ze swoich listów Izaak Babel, dla których 

los się uśmiecha i są pisarze dla których bywa niełaskawy, ja należ,~ 

do tych ostatnich. 
Jego życie, jego twórczość i jego śmierć potwierdziły w całej rozciąg·

łości prawdę zawartą w tych słowach. 
Jego życie (urodził się w 1894 roku w Odessie) zmarł w obozie 17 

marca 1941 roku) obfitowało w wydarzenia, zmagania i przebiegało po 
linii pełnej zygzaków. Do 26 roku życia uczył się pilnie języka jidisz 
studiował Biblię i Talmud. Wykształcenie ogólne otrzymał w Odesskiej 
Szkole Handlowej. Tu opanował w stopniu dostatecznym język francuski. 
W 15 roku życia napisał w tym języku kilka opowiadań, były to jego 
pierwsze nieporadne próby pisarskie. W 1916 roku opublikował dzięki 

pomocy Gorkiego, pierwsze swoje opowiadanie. Za jego też radą przerwał 
pisanie na 7 lat. Miał w tym czasie przyjrzeć się światu „Powłóczyć się 
trochę wśród ludzi". Od 1917 do 1924 spotykamy go w różnych sytu
acjach i na różnych stanowiskach. To bije się na froncie północnym 
przeciwko Judeniczowi, to bierze udział w walkach toczonych przez 
konną Armię Budiennego na Froncie Zachodnim. Widzimy go później 

na stanowisku zecera w drukarni, urzędnika biura. Zdążył w tym czasie 
być reporterem gazety, członkiem ekspedycji zaopatrujących głodującą 
ludność w żywność. Dopiero w 1923 roku powtórnie zabiera się do pi
sania. Wtedy bowiem, jak sam opowiada w swoim krótkim życiorysie 

nauczył się jasno i lapidarnie wyrażać swoje myśli. 
W 1924 roku opublikował kilka opowiadań . Weszły one później do 

sławnego zbioru „Armia Konna" i niemniej słynnego zbioru pod tytu
łem „Opowiadania Odeskie". Pierwszy zbiór opowiadań ukazał się w 
edycji książkowej w 1926 roku, drugi w 1931 roku. 

W krótkim czasie Babel stał się sławny. Dostrzeżono w nim auten
tyczny i oryginalny talent. Jednocześnie jednak, twórczość jego wywołała 
sprzeczne oceny. Jak to zwykle zresztą bywa, gdy mamy do czynienia 
z prawdziwą sztuką, która przedstawia rzeczywistość w dialektycznej 
jedności przeciwstawieństw . Twórczość bowiem jego dotyczyła stosunku 



do wielkich wydarzeń o głębokim ideowym podtekście. A wydarzenia 
te należały do rzędu najbardziej zasadniczych i podstawowych. Bez 
nich nie sposób było zrozumieć procesu rewolucyjnego, który mimo zwy
cięstwa militarnego trwał nadal i z każdym dniem przybierał na ostrości. 
Pytanie: kto - kogo nadal było aktualne. 

W żołnierzach rewolucji Babel widział nie papierowych bohaterów 
ale ludzi z krwi i kości, w których rewolucja obudziła najlepsze cechy 
charakteru, najwznioślejsze porywy. Nie zamazywał też w nich nawar
stwionych od pokoleń psycho[ogicznych i obyczajowych cech. Ukazał 

świadome bohaterstwo i odwagę, a[e wraz z tym również, kozacką swa
wolę i żywiołowe skłonności do anarchii. Obok przejawów głębohego 
humanizmu przedstawiał też i brutalne okrucieństwo. Dwa te kontras
towe żywioły szły z sobą w parze, często były z sobą splecione. 

W odpowiadaniach poświęconych słynnej Mołdawance Odeskiej, na któ
rej uliczkach wyrastał i dojrzewał, wyczuwa się czasem ów romantyczny 
i ciepły stosunek do jej mieszkańców do jej „mocnych ludzi", do fur
manów portowych, do złodziei - rozbójników, do tych młodzieńców 
z ćwierć i półświatka, którzy nie znali strachu, nawet przed diabłem, 
którzy byli surowi, brutalni i nieobliczalni w ryzykanctwie, którzy ob
rośli w legendę jako przyjaciele i zbawcy biednych mieszkańców tych 
uliczek w godzinie niedoli i zagrożenia. Dążył Babel do osiągnięcia naj
wyższej precyzji i najzwiężlejszej lakoniczności w wyrażaniu swoich 
myśli. Każde opowiadanie przerabiał i skracał. Chciał żeby było krótsze, 
a przez to pełniejsze. A mimo to nigdy nie był z siebie zadowolony. 
Pisanie przychodziło mu z trudem. Powiedział kiedyś: „Nie zapisuję 

stronic ale słowo do słowa". Wiele pisał, a mało napisał. Cała jego 
twórczość robi wrażenie jakgdyby składała się z odłamków diamentów. 
Czuł w sobie olbrzymią odpowiedzialność za słowo drukowane. Nie ma 
chyba drugiego takiego pisarza, który by był tak krytycznie nastawiony 
wobec własnej twórczości. Myśl Szekspira, że niezadowolenie z sieb ie 
jest najlepszą oznaką prawdziwego talentu znalazła w nim potwierdzenie. 

Babel był mistrzem krótkiego opowiadania. Charakterystycznym dla 
niego jest oszczędność słowa, zewnętrzna obojętność i wewnętrzne sa
moograniczenie, w stosunku do opisanych ludzi i zdarzeń, skłonność do 
zdarzeń skontrastowanych. Humor jego często przeplata się z ironią. 

Od lat pociągał go dramat jako forma literacka. Napisał dwie sztuki 
Zmierzch i Maria. Zmierzch bez porównania lepsza. Gorki ostro kryty
kował Marię i tak napisał do Babla: „każdy który kocha szczerze litera
turę, a odnosi się to również do mnie, ma do Pana wyjątkowy stosunek. 
Od Pana wielce utalentowanego i mądrego człowieka, spodziewać się 
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można szczególnie wielkich i doskonałych utworów. Ta sztuka nie spełnia 
tych nadziei." Zgodnie ze swoim zwyczajem Babel poprawiał również 
Zmierzch kilkakrotnie. Pierwszą wersję napisał w 1926 roku w ciągu 

9 dni. Potem ją przerobił, czytał fo dziom z k tórycih zdaniem się liczył; 

znowu ją przerobił. Wreszcie czytał ją przed audytorium w Kijowie, 
Odessie i Winnicy. Znowu dokonał przeróbek, wyczyścił i dopiero po 
tym wszystkim posłał ją do druku w Nowym Mirze. · 

Wielkiego szczęścia sztuka nie miała. Odbyły się premiery w Odessie 
w rosyjskim i ukraińskun teatrze, w Baku i w moskiewskim Teatrze 
„lVICHAT". 

Tragiczne życie Babla urwało się w marcu 1941 r. Jego utwory jednak 
wytrzymały próbę czasu. Przetłumaczono je na wiele języków. Autor 
uzyskał światową sławę. Również „Zmierzch" przeżył swój renesans. 
Od 1965 był wystawiony w Budapeszcie w Teatrze „Talia", w Teatrze 
„Habima" w Tel-Awiwie, w Teatrze Narodowym w Pradze, w Teatrze 
w Dreżnie, w warszawsk im Teatrze Ateneum oraz w Teatrze Starym 
w Krakowie. Zmierzch Babla nie poszedł w zapomnienie. Sztuka docze
kała się wystawienia w Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie 
w języku, którym tak specyficznie i soczyście posługiwali się Żydzi w 
Odessie, w języku używanym przez „bałagułów" portowych, przez lud 
mołdawanki, słowem przez bohaterów świata, który już przeszedł do 
ihistorii. 

Tłum. Michał Fri edman 



Izaak Babel 

POCZĄTEK 

Ze dwadzieścia lat temu w całkiem szczenięcym wieku pętałem się 
po mieście Sankt-Petersburgu z lipnymi papierami w kieszeni za to -
a zima była sroga - bez palta. Palto mówiąc szczerze nawet miałem, 
ale nie wdziewałem go z pobudek zasadniczych. Majątek mój w tym 
czasie składał się z kilku opowiadań - równie krótkich, co ryzykownych. 
Opowiadania te nosiłem od redakcji do redakcji, nikomu nie przycho
dziło to do głowy, by je czytać, a jeśli komu wpadły w oko, to powo
dowały skutki przeciwne oczekiwaniu. Redaktor jednego z czasopism 
przysłał m i rubla przez szwajcara, inny redaktor powiedział o rękopisie, 
że to zupełny bzdel, 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 pó]ść do Gorkiego. 

W Piotrogrodzie ukazywało się wtedy czasopismo internacjonalistów 
„Letopis", które w ciągu kilku miesięcy istnienia wybiło się na czoło 
naszych miesięczników. Jego redaktorem był Gorki. Udałem się do niego 
na ulicę Bolszaja Monietnaja. Serce mi się tłukło i zamierało. W redak
cyjnej poczekalni zebrało się najdziwniejsze towarzystwo, jakie sobie 
można tylko wyobrazić: wielkie damy tzw. „bosiacy" telegrafiści i Ar
zamasu, sekciarze-duchoborzy i trzymający 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, 
chudością, siłą i rozmiarami potężnego kośćca, błękitem małych twar
dych oczu, zagranicznym garniturem, który leżał na nim workowato, 
ale wytwornie. Powiadam że drzwi otwarły się punktualnie o szóstej. 
Przez całe życie pozostał on wierny tej punktualności, która jest cnotą 
królów i starych, 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, dobierając słów, których siłę poznaliśmy 
o wiele później, po latach i dziesięcioleciach, kiedy te słowa, wyżłobiwszy 
w naszej duszy długą i nieodwracalną koleinę, stały się zasadą i drogo
wskazem życia. Po rozmowie z autorami już sobie znanymi Gorki 
podszedł do nas i wziął się do zbierania rękopisów. Zerknął na mnie. 

Było ze mnie wtedy rumiane, pulchne i niewyrośnięte ciastko, składające 
się z mieszanki tołstojowca i socjaldemokraty, nie nosiłem paltota ale 
uzbrojony byłem w okulary wzmocnione woskowatą nitką . 

Działo się to we wtorek . Gorki wziął kajecik i powiedział: - Po od
powiedź w piątek. 

Nieprawdopodobnie dźwięczały wtedy takie słowa„. Zazwyczaj ręko
pisy butwiały w redakcjach po kilka miesięcy, a najczęściej - całą 
wieczność. 

Wróciłem więc w piątek i zastałem nowych ludzi: jak i za pierwszym 
razem były wśród nich księżniczki i duchoborzy, robotnicy i zakonnicy, 
oficerowie marynarki i gimnazjaliści. Wchodząc do pokoju, Gorki znów 
zerknął na mnie szybkim spojrzeniem, ale zostawił mnie sobie na sam 
koniec. Wszyscy wyszli. Zostaliśmy sami - Maksym Gorki i ja, przybłę
da z innej planety, z własnej Marsylii (nie wiem czy trzeba wyjaśnić, że 
mówię o Odessie). Gorki zaprowadził mnie do gabinetu. Słowa które 
tam wypowiedział roztrzygnęły o moim losie. Gwoździe zdarzają się 
małe - powiedział - a bywają i duże, jak mój palec. I podstawił mi 
pod oczy długi i silnie wytoczony delikatnie wytoczony palec. - Droga 
pisarza, szanowny panie pistolet - usiana jest gwoździami, przeważnie 
dużych rozmiarów. Chodzić po nich trzeba będzie boso, krwi ubędzie 
dosyć i z każdym rokiem będzie ona ciec coraz obficiej.„ Jeśli słaby 
z pana człowiek, to kupią pana i sprzedadzą, zahukają, uśpią i uwiędnie 
pan, zajęty udawaniem że z pana kwitnące drzewo ... Dla uczciwego zaś 
człowieka uczciwego pisarza i rewolucjonisty, przejść taką drogę - to 
wielki honor, na którą to niełatwą sprawę, mój szanowny panie, błogo
sławię tu pana„. 

Należy sądzić, że w moim życiu nie było chwili ważniejszych od tych 
które spędziłem w tej redakcji. Wychodząc stamtąd zupełnie straciłem 
fizyczne pouczucie swojej osobowości. W trzydziestostopniowy, błękitny, 
parzący mróz biegłem majacząc przez ogromne, okazałe korytarze sto
łecznych ulic otwierające się ku dalekiemu ciemnemu niebu - i opa
miętałem się dopiero, gdym zostawił za sobą Czarną Rzeczkę i N ową 
Wieś. 

Minęło pół nocy i wtedy dopiero wróciłem do swojej dzielnicy, do 
pokoju wynajętego poprzedniego dnia u żony inżyniera, młodej nie
doświadczon~j kobiety. Kiedy jej mąż wrócił z pracy i przyjrzał się 
mojej zagadkowej niedorosłej osobie, kazał zabrać z przedpokoju wszyst
kie palta i kalosze oraz zamknąć na klucz drzwi z mojego pokoju do 
stołowego. 

Wróciłem więc do nowego swego mieszkania. 1.Za ścianą był przedpokój 
ogołocony z należnych mu kaloszy i narzutek, w duszy kipiała i zalewała 
mnie żarem radość despotycznie domagająca się 1Ujścia. Nie miałem 
wyboru. Stałem w przedpokoju, uśmiechałem się nie wiadomo do czego 
i nieoczekiwanie dla samego siebie otworzyłem drzwi do jadalni. Inżynier 
z żoną pili herbatę. Zobaczywszy mnie o tej późnej godzinie oboje po
bledli, pobielały im szczególni~ czoła. 



„Zaczęło się" pomyślał inżynier i postanowił drogo sprzedać swoje 
życie. Zrobiłem dwa kroki w jego stronę, i wyznałem że Maksym :Gorki 
obiecał wydrukować moje opowiadanie. 

Inżynier zrozumiał, że popełnił omyłkę, biorąc wariata za złodzieja -
i zbladł jeszcze śmiertelniej. 

- Przeczytam państwu swoje opowiadania - powiedziałem rozsiada
jąc się i przysuwając sobie szklankę cudzej herbaty - te opowiadania 
które on obiecał wydrukować ... 

W moich utworach zwięzłość treści współzawodniczyła z całkowitą 

pogardą dla przyzwoitości. Część z nich szczęśliwie dla osób państwowo
-twórczo usposobionych, nie pojawiła się w druku. Wycięte z czasopism, 
posłużyły za powód do wytoczenia mi sprawy sądowej z dwóch pa
ragrafów - za próbę obalenia istniejącego ustroju i za pornografię. Sąd 
nade mną miał się odbyć w marcu 1917 roku, ale lud, który się za mną 
wstawił, powstał w końcu lutego, spalił akt oskarżenia, a razem z nim 
także sam gmach sądu okręgowego. 
Aleksy Maksymowicz mieszkał wtedy na Kronwerkskim Prospekcie. 
Przyniosłem mu wszystko, co napisałem, a pisałem dziennie po opo
wiadaniu (systemu tego musiałem się później wyrzec, z tym że wpadłem 
w przeciwległą skrajność) Gorki czytał wszystko, wszystko odrzucał i żą
dał dalszego ciągu. Wreszcie zmęczyliśmy się obaj i powiedział mi głu
chawym swoim basem: 

- Z całą oczywistością zostało wyjaśnione, że niczego szanowny pan 
dokładnie nie zna, ale wielu rzeczy się domyśla ... Ruszaj więc pan z tej 
przyczyny między ludzi ... 

I następnego dnia obudziłem się jako korespondent pewnej nie naro
dzonej jeszcze gazety z dwiemai setkami rubli zaliczki w kieszeni. Gazeta 
nigdy się nie narodziła, ale zaliczka przydała mi się. Moja delegacja 
służbowa 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 

ręka. To żądanie - pomnażać nieustannie i za wszelką cenę ilość po
trzebnych i pięknych rzeczy na ziemi - stawiał on tysiącom ludzi od
nalezionym przez siebie i wychowanym, a poprzez nich - całej ludz
kości. 

Władała nim niesłabnąca ani na chwilę, niesłychana, nieograniczona 
pasja dla ludzkiej twórczości. Cierpiał, kiedy człowiek, po którym dużo 
oczekiwał, okazywał się bezpłodny. Ale uszczęśliwiony zacierał ręce, 

i mrugnięciem porozumiewał się ze światem, niebem, ziemią, kiedy z isk
ry rozpalał się płomień ... 

Tłum. Jerzy Pomianowski 
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llNl1YOllN 
Mołodienowo, styczeń 1931 r. „Uczę się nowego zawodu' - jak obchodzić się z końmi. Jest 
to rozkosz jakiej nie da się porównać z czymkolwiek innym". 

Napis wyryty przez wdowę na 
nagrobku ojca Babla spoczywa· 
jącego na cmentarzu odeskim. 




